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wpływem promieni słonecznych warstwy 
rogowej, dzięki czemu skóra ulega wygła-
dzeniu, rozjaśnia się jej koloryt. Poprawie 
ulegają także funkcje ochronne naskórka. 
Znakomite właściwości nawilżające ma 
również alantoina, która łagodzi podraż-
nioną skórę i przyspiesza jej regenerację. 
Z kolei d-pantenol, potocznie zwany prowi-
taminą B5, wnika głęboko do naskórka, 
a nawet skóry właściwej, i wiążąc wodę, 
przyczynia się do utrzymania wilgotności 
skóry. Również wspomniane już wcześniej 
oleje roślinne ze względu na swe właściwości 
mogą być wykorzystywanie w zabiegach 
pielęgnujących ciało. Na szczególną uwagę 
zasługują tak zwane biooleje o wysokiej 
zawartości tzw. niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych: linolowego, linoleno-
wego, arachidonowego, w literaturze kosme-
tycznej potocznie określane jako witamina F. 
Wpływają one na stan nawodnienia skóry, 
poprawiają jej elastyczność, zapobiegają łusz-
czeniu. Do pielęgnacji skóry suchej wyko-
rzystywane są oleje tłuste, bogate w wita-
miny, np. bardzo dobrze przyswajany przez 
nią olej z awokado, wiesiołka, pestek moreli, 
orzechów laskowych, migdałów. Do skóry 
wrażliwej można stosować olej sezamowy, 
morelowy, z rokitnika... Konkurencyjnymi 
surowcami dla olejów mineralnych stały się 
w ostatnich czasach również produkty sili-
konowe. Tworzą one na powierzchni skóry 
cienki niewidoczny film ochronny, który 
nie utrudnia jej oddychania i jest odporny 
na zmywanie wodą. Utworzony film 
chroni skórę przed działaniem czynników 
zewnętrznych oraz zabezpiecza ją przed 
utratą wilgoci, ponieważ nie tylko zwiększa 
zawartość wody w warstwie rogowej skóry, 
ale przede wszystkim hamuje utratę tej wody 
w  procesach fizjologicznego parowania. 
W konsekwencji stosowanie preparatów 

zawierających w składzie produkty siliko-
nowe poprawia wygląd skóry oraz jej stan, 
zmiękcza ją, nadając jej jedwabisty, aksa-
mitny wygląd. Są też one cennymi składni-
kami kremów nawilżających i ochronnych.

skórZe NA pOMOc
Przystępując do działania regenerują-
cego skórę zmęczoną słońcem, dobrze jest 
najpierw wykonać peeling, czyli złuszczenie 
zrogowaciałych komórek naskórka. Do 
tego doskonale nadają się preparaty oparte 
na naturalnych kwasach owocowych, które 
ułatwiają usunięcie martwych komórek 
naskórka oraz w widoczny sposób spłycają 
zmarszczki i zmniejszają plamy pigmenta-
cyjne. Dla naszej zmęczonej słońcem skóry 
niezbędne są również substancje wiążące 
wodę w naskórku, albowiem dobrze nawod-
niona, zdrowa skóra wolniej się starzeje 
i nie ulega łatwo podrażnieniom. Jeśli po 
lecie straci swoją jędrność, stanie się sucha, 
szorstka, mniej elastyczna, warto pomyśleć 
o  zastosowaniu preparatów kosmetycz-
nych (kremów, maseczek), które nie tylko 
zapewnią skórze odpowiednią ilość wody, 
ale także zatrzymają ją w naskórku, przy-
wracając naturalny mechanizm nawilżania. 
Po powrocie z letnich wojaży warto zatem 
zarówno odpowiednio zadbać o skórę, jak 
i  zwrócić uwagę na preparaty pielęgna-
cyjne, zawierające surowce, które ją nawil-
żają, neutralizują efekt działania wolnych 
rodników, uzupełniają skład substancji 
międzykomórkowych, zatrzymują wodę, 
wyrównują proces keratynizacji, rewitali-
zują, wyrównują koloryt skóry. 

Często trzeba skorzystać z  pomocy 
specjalistów. Niestety jedynie derma-
tolog może wyleczyć stany zapalne, oceni 
też, czy trzeba usunąć nowo powstałe 
znamiona. Dobierze również właściwą 

kurację na przebarwienia. Te umiejsco-
wione w naskórku możemy likwidować, 
stosując delikatne środki rozjaśniające 
(ekstrakty z korzenia lukrecji, grejpfruta, 
piwonii białej, morwy, rezedy, kawy oraz 
witaminę A i C) i po pewnym czasie liczyć 
na rozjaśnienie zmian. Jeżeli jednak prze-
barwienia spowodowane są zaburzeniami 
w głębszych warstwach skóry, należy je 
usuwać mocniej działającymi substan-
cjami, takimi jak hydrochinon, kwasy 
owocowe, kwas kojowy, kwas azelainowy, 
witamina C, oraz peelingami chemicznymi, 
dermabrazją lub laserem. Likwidacja tego 
rodzaju przebarwień to zwykle długotrwała 
terapia. Zabiegi na zmęczoną i wysuszoną 
skórę mają w swojej ofercie również salony 
kosmetyczne.    

Wbrew temu, co się na ogół 
sądzi, lato nie jest dla naszej 
skóry najlepszą porą roku. 

Słońce wpływa wprawdzie na wzrost 
syntezy witaminy D, pozwalającej lepiej 
przyswajać wapń, jednak nadmierna 
ekspozycja skóry bez odpowiedniej 
ochrony przynosi często więcej szkody niż 
korzyści i wpływa na proces jej starzenia. 
Po wakacjach należy więc zadbać o skórę 
nie tylko twarzy, ale też całego ciała, 
naprawiając szkody wywołane przez 
beztroskie korzystanie z uroków przeby-
wania na słońcu. 

słONecZNe pAMiątki
Po okresie letnim nasza skóra bywa często 
przesuszona i wymaga odpowiedniej pielę-
gnacji. O  zachowaniu normalnego jej 
stanu decyduje bowiem warstwa lipidowa 
oraz zawartość wody w warstwie rogowej 
naskórka. Skóra poddana działaniu 
promieni słonecznych i chlorowanej wody 
traci powierzchowną warstwę ochronną, 
zwaną płaszczem wodno-tłuszczowym, 
która gwarantuje ochronę przed nadmierną 
utratą wody z głębszych warstw naskórka 

i jego wysuszeniem. Promienie słoneczne 
wpływają destrukcyjnie na błony komórek 
naskórka i  skóry właściwej, zaburzając 
jej funkcje ochronne. Dlatego też skóra 
staje się wysuszona, naskórek zaczyna się 
nadmiernie złuszczać i wygląda to nieefek-
townie. Powstają w  niej również wolne 
rodniki, które w znaczący sposób przyspie-
szają proces starzenia, przez co skóra staje 
się cieńsza, traci elastyczność i  spręży-
stość. Czasem z wakacji przywozimy prze-
barwienia, popękane naczynka albo nowe 
znamiona. Przypominają one, że przesa-
dziliśmy ze słońcem. Czasem nasila się 
trądzik, pojawia się opryszczka. By przy-
wrócić skórze utraconą jędrność i świeżość 
oraz nie pozwolić na utrwalenie i pogłę-
bienie się niekorzystnych zmian, trzeba jak 
najszybciej rozpocząć regularną jej pielę-
gnację. Główny nacisk należy położyć na 
stymulację funkcji życiowych skóry, na jej 
nawilżenie oraz odnowę i wzmocnienie 
jej naturalnego płaszcza hydrolipidowego. 
Preparaty polecane w tym okresie powinny 

zawierać w  składzie zarówno surowce 
wzmacniające barierę lipidową w  głębi 
warstwy rogowej, jak i substancje tworzące 
na skórze hydrofilowy filtr oraz nawilża-
jące ją. 

cZeGO NAM trZebA 
Jesienią powinniśmy również znacznie 
częściej używać balsamów pielęgnują-
cych skórę. Ich działanie złagodzi podraż-
nienia, a natłuszczona, odżywiona i gładka 
skóra zapewni nam poczucie komfortu 
i świeżości. Pielęgnujące ją preparaty mogą 
zawierać w swoim składzie: oleje roślinne, 
biooleje bogate w niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe, oleje mineralne i siliko-
nowe, woski, hydrolizaty naturalnych białek 
skórnych, aminokwasy, mleczany, mocznik, 
poliole, mukopolisacharydy, d-pantenol, 
ceramidy, cholesterol. Ważnym skład-
nikiem preparatów posłonecznych jest 
również witamina A, szczególnie stosowana 
w czystej postaci tzw. retinolu, która powo-
duje ścienienie nadmiernie pogrubionej pod 

SKÓRA PO LECIE
Z wakacji powracamy najczęściej opaleni, wypoczęci i zregenerowani. dlatego czasami trudno nam uwierzyć, że 
nasza skóra po zakończeniu letniego sezonu może właściwej regeneracji dopiero zacząć potrzebować.

ZdrOWie  i  urOdA

baRbaRa cHmielnik

To nasza córeczka iga. urodziła się pewnego pięknego lipcowego dnia pięć lat temu. okazało się, 
że cierpi na niezłośliwą, aczkolwiek szpecącą formę nowotworu, który umiejscowił się na jej buzi.
Czekają na nas nowe wyzwania – operacje naczyniaka i protezowanie oczka. Zgodnie z uzyskaną 
informacją minimalny koszt operacji to 10 000 euro, jednak ta kwota może się zwiększyć w zależ-
ności od ilości zabiegów.
i tutaj nasza prośba o pomoc w sfinansowaniu operacji, która pomoże isi stawiać pewnie pierwsze 
kroki w szkole, nie mając poczucia, że jest inna.
dziękujemy za wsparcie
rodzice igi – agnieszka i Marek
Mogą Państwo pomóc idze, wpłacając darowiznę na subkonto:

pOMOc dLA iGi
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AA therApY Punk-
towy koncentrat do roz-
jaśniania przebarwień 
skóry. Preparat rozjaśnia 
miejscowe przebar-
wienia skóry powstałe 
w wyniku zmian hor-
monalnych oraz nad-
miernej ekspozycji na 
promieniowanie uVa 
i uVB Efekt widoczny 
jest po 4-8 tygodniach 
regularnego stosowania.

tOłpA body-pro. Protektor suchej skóry 
ultraodżywczy, hipoalergiczny krem-żel re-
generujący pod prysznic.  
tOłpA body-pro. regenerator suchej 
skóry. Proodżywcze mleczko regenerujące, 
długotrwale nawilża i odżywia, regeneruje 
mikrouszkodzenia i wygładza skórę. 
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