TEMAT NUMERU: PRZYGOTUJ SKÓRĘ NA SŁOŃCE

Przygotuj
skórę na lato
Wa r s zt a t p r o f e s j o n a l i s t y
Przygotowanie skóry na letnie miesiące jest kluczowe dla
zachowania jej zdrowia i pięknego wyglądu. Jak zaplanować
profesjonalną pielęgnację tak, by regenerując skórę po zimie,
zapewnić jej dawkę energii i substancji niezbędnych do
przetrwania wakacyjnych miesięcy w idealnej kondycji?
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Skuteczność pielęgnacji kosmetologicznej zależy od indywidualnie skonstruowanego beauty
planu. Do elementów będących
wyznacznikami
ostatecznego
schematu terapii zabiegowej należą: tryb życia, kondycja skóry,
oczekiwania ze strony klienta
i oddziałujące na naskórek warunki atmosferyczne. W zależności od pory roku pielęgnacja
skóry ulega zmianie. Ze skupionej na działaniu fotoochronnym
w okresie letnim zmienia się na
wzmacniającą barierę lipidową
w okresie zimowym. W jaki sposób zadbać o skórę na wiosnę,
gdy w perspektywie mamy letnie
miesiące?

Fizjologiczne
potrzeby skóry
Tworzenie sezonowego beauty
planu zaczyna się od określenia
fizjologicznych potrzeb skóry. To
one determinują dalsze kroki terapii, począwszy od pielęgnacji
domowej po rodzaj i częstotliwość zabiegów kosmetologicznych. Przyjrzyjmy się, na jakie
potrzeby powinna odpowiedzieć
wiosenna pielęgnacja skóry.
Regulacja metabolizmu komórkowego
O efektywności zabiegów i kosmetyków mówimy, gdy wnikają one głęboko w skórę. Tylko
kosmetyki, które docierają do
głębokich, żywych warstw naskórka i komórek skóry właściwej, są
w stanie wywołać efekt na poziomie jądra komórkowego i mitochondriów, zmieniając tym samym metabolizm komórki.
Ich celem jest:

› Regulacja proliferacji naskórka
i zmniejszenie grubości warstwy
rogowej. Nagromadzenie korneocytów w okresie zimowym

zabezpiecza skórę przed działaniem niskich temperatur i odwodnieniem. Gruba warstwa rogowa sprawia również, że skóra
wygląda na szarą, zmęczoną i pozbawioną blasku. Zalegające na
powierzchni naskórka, pozbawione jądra komórki ograniczają penetrację składników aktywnych.
Usunięcie nagromadzonych komórek i przywrócenie prawidłowego, 28-dniowego cyklu przemiany naskórkowej to pierwszy
krok terapii.

› Synteza energii komórkowej.
Skupiona na ochronie skóra
w okresie zimowym spowalnia
swój metabolizm. Skutkiem jest
zmniejszenie produkcji energii
komórkowej przez mitochondria,
a co za tym idzie – spadek syntezy cholesterolu, koenzymu Q10,
białek podporowych i kwasu hialuronowego. Stymulacja komórek
oraz dostarczenie im substratów
niezbędnych do produkcji ATP
przyczyniają się do zdrowia skóry.

› Synteza

enzymów antyoksydacyjnych. Naturalne enzymy
antyoksydacyjne
występujące
w skórze to: katalaza, glutation,
dysmutaza nadtlenkowa. Ich
obecność hamuje negatywne
działanie wolnych rodników, których duże ilości powstają w wyniku ekspozycji słonecznej. Poprzez
regulację metabolizmu komórkowego i odżywienie skóry (również
od strony organizmu) zwiększamy
produkcję naturalnych antyoksydantów. Redukuje to działanie
szkodliwych ROS i spowalnia starzenie się skóry.

Detoksykacja – zanieczyszczenie
środowiska to ogromny problem.
O ile jako kosmetolodzy mamy
wpływ na poziom nawilżenia czy
odżywienia skóry, o tyle na zanieczyszczenia środowiska już nie.
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Mgr kosmetologii, psycholog. Od
dziesięciu lat związana z branżą
kosmetologii, od czterech –
właścicielka gabinetu, szkoleniowiec.
Połączenie kosmetologii i psychologii
klinicznej sprawiło, że kompleksowo
zajmuje się pracą z ludzkim
organizmem i skórą, w zgodzie
z nurtem healthy aging.

”

Tylko kosmetyki,
które docierają do
głębokich, żywych
warstw naskórka
i komórek skóry
właściwej, są w stanie wywołać efekt
na poziomie jądra
komórkowego i mitochondriów, zmieniając tym samym
metabolizm komórki.
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Każdego dnia skóra narażona jest
na wpływ krążących w powietrzu
pyłów, tlenków czy WWA (wielopierścieniowych
węglowodorów
aromatycznych), obecnych m.in.
w spalinach pojazdów samochodowych. Nagromadzona po zimie
warstwa korneocytów doskonale
absorbuje zanieczyszczenia, przyspieszając zewnątrzpochodne starzenie skóry. Detoksykacja skóry
po okresie zimowym jest niezbędna. Jej zadaniem jest dostarczenie
skórze składników absorbujących
zanieczyszczenia i antyoksydantów
niezbędnych do walki z wolnymi
rodnikami.
Odbudowa płaszcza hydrolipidowego. Chroniący naskórek płaszcz
hydrolipidowy jest jednym z kluczowych elementów determinujących zdrowie skóry. Osłabienie
jego funkcji, np. poprzez częste
stosowanie środków myjących,
może doprowadzić do nadwrażliwości i podrażnień. Również su-

chość powietrza, spowodowana
działaniem kaloryferów w okresie
zimowym, niekorzystnie wpływa na
jakość płaszcza hydrolipidowego.
W pielęgnacji wiosennej należy
zadbać o uzupełnienie składników
lipidowych i ograniczenie TEWL.

Zabiegi
kosmetologiczne
Okres od marca do maja/czerwca
dla nas – kosmetologów jest czasem intensywnej pracy w gabinecie.
Serie zabiegów razem z pielęgnacją domową i dodatkowymi zaleceniami mogą radykalnie poprawić
kondycję skóry naszych klientek.
Z zabiegów należy jednak korzystać
w sposób rozsądny, zgodny z fizjologicznymi potrzebami skóry. Które
wybrać?
• Mezoterapia igłowa. Iniekcyjne
i bezpośrednie wprowadzenie
składników aktywnych odpowiedzialnych za nawilżenie skóry,
syntezę białek i glikozaminogli-

”

Detoksykacja skóry po okresie zimowym jest niezbędna.
Jej zadaniem jest
dostarczenie skórze
składników absorbujących zanieczyszczenia i antyoksydantów
niezbędnych do walki
z wolnymi rodnikami.
Fot. Adobe Stock
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kanów oraz stymulację mitochondriów
sprawia, że zabiegi mezoterapii igłowej
w rękach doświadczonego kosmetologa należą do najbardziej skutecznych.
W okresie przedwakacyjnym warto stosować ampułki zawierające koenzym Q10.
To kluczowy składnik w produkcji energii
komórkowej. Przy udziale ATP w komórce zachodzą niemal wszystkie reakcje:
synteza białek, regeneracja uszkodzonych
struktur, neutralizacja wolnych rodników
i inne. Koenzym Q10 fizjologicznie powstaje z cholesterolu, stąd jego dostarczanie jest szczególnie ważne u osób
przyjmujących statyny.
• Mezoterapia mikroigłowa. W wyniku
kontrolowanego uszkodzenia skóry
w obrębie żywych komórek pojawiają się
czynniki wzrostu. To ich obecność odpowiada za efekt zabiegu. Czynniki wzrostu
działają na powierzchni błony komórkowej i receptorów komórek macierzystych
skóry. Wysyłają im w ten sposób sygnał
do produkcji niezbędnych w danym momencie białek, lipidów lub GAG. Metabolizm fibroblastów i keratynocytów zostaje
przyspieszony.
• Peeling ferulowy. Kwas ferulowy uznany
został za jeden z najsilniej działających
zabiegów antyoksydacyjnych. Neutralizując wolne rodniki, hamuje rozwój
zmian barwnikowych i spowalnia starzenie. Regularnie wykonywany w okresie
wiosenno-letnim zabieg z użyciem kwasu
ferulowego chroni skórę przed powstawaniem zmian barwnikowych i hamuje
rozkład koleganu. W przeciwieństwie do
innych kwasów peeling ten nie powoduje
złuszczania ani dyskomfortu. Sprawdzi się
u wszystkich osób, które nie mogą pozwolić sobie na widoczne po zabiegach
iniekcyjnych gojenie się skóry.
• Peeling mlekowy. Należy do grupy
peelingów AHA. Odbudowując NMF (naturalny czynnik nawilżający), kwas mlekowy zwiększa nawilżenie skóry na poziomie
górnych warstw naskórka. Skóra staje się
gładka i miękka. Z ostrożnością jednak
należy go stosować u osób z nietolerancją laktozy lub atopią. W obu przypadkach kwas mlekowy może wywołać alergię
lub podrażnienie.
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Należy zwrócić
uwagę na różnorodność składników
aktywnych w pielęgnacji domowej –
powinny zapewniać
nawilżenie, odbudowę
płaszcza hydrolipidowego i neutralizację
wolnych rodników
oraz absorbować zanieczyszczenia i regulować rogowacenie.

• Zabieg łączony z witaminą
C, resweratrolem i argininą.
Kosmetolog, który dysponuje wiedzą z zakresu fizjologii
skóry i chemii kosmetycznej,
jest w stanie tworzyć autorskie
procedury łączone, odbiegające od klasycznych schematów.
Do moich ulubionych należy
zabieg z użyciem liposomalnej
witaminy C, resweratrolu i argininy. Dwa pierwsze składniki
hamują ROS i spowalniają
starzenie, a arginina nawilża
i wygładza naskórek. Efektem
jest hamowanie starzenia i promienny wygląd skóry.

wpływ ROS i zewnątrzpochodne starzenie skóry.
• Olej z wiesiołka. Bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe olej
z wiesiołka doskonale odbudowuje cement międzykomórkowy, zmiękczając i wygładzając
naskórek. Obecny w nim kwas
linolowy przyczynia się do
ograniczenia TEWL i nawilżenia
skóry. Ze względu na wszechstronność działania olej z wiesiołka warto zalecić również do
suplementacji doustnej.
• Kwas laktobionowy. Kwas
laktobionowy należy do grupy
polihydroksykwasów i stanowi
połączenie glukonolaktonu
z cukrem galaktozą. Stosowany
Pielęgnacja domowa
miejscowo, wzmacnia czynność
bariery naskórkowej i nawilża
W okresie poprzedzającym letnaskórek. Z powodzeniem
nie miesiące należy zwrócić uwanadaje się do pielęgnacji
gę na różnorodność składników
każdego rodzaju skóry, również
aktywnych w pielęgnacji domowrażliwej i podrażnionej po
wej. Z jednej strony powinna ona
zabiegach kosmetologicznych
zapewniać nawilżenie, odbudo(retinol, peelingi AHA).
wę płaszcza hydrolipidowego
i neutralizację wolnych rodników, • Węgiel aktywny. Węgiel aktywy stosowany w postaci maski
a z drugiej absorbować zanielub peelingu detoksykuję skórę,
czyszczenia i regulować rogowaprzyciągając dodatnio naładocenie. Stosowanie dwóch różnych
wane toksyny i łącząc się z nimi.
kremów, serum na dzień i na noc
Węgiel aktywny nie wnika do
jest szczególnie ważne. Tylko
wnętrza naskórka, jego dziaw ten sposób mamy szansę załanie polega na pochłanianiu
działać kompleksowo.
zanieczyszczeń z powierzchni
Wiosną szukajmy w kosmetykach
skóry, dlatego powinien być
substancji takich jak:
stosowany jako dodatek do
masek lub peelingów.
• Witamina C –o jej szerokim
działaniu napisano już wiele.
Należy jednak pamiętać, że
Wprowadzając zmiany do sezow pielęgnacji domowej kwas
nowej pielęgnacji, pamiętajmy,
askorbinowy ma ograniczoże za zdrowy wygląd skóry odpone działanie. Witamina C nie
wiadają nie tylko kosmetyki, ale
dociera do skóry właściwej,
również tryb życia, higiena, postąd kosmetyki w odróżnieniu
ziom stresu czy codzienna dieta.
od zabiegów nie są w stanie
Dopiero łącząc wszystkie te elezadziałać ujędrniająco czy
menty, uzyskamy zadawalający,
wzmacniająco na naczynia
a co najważniejsze długotrwały
krwionośne. Na poziomie
efekt w postaci dobrze funkcjonaskórka witamina C rozjaśnia
nującej skóry.
zmiany pigmentacyjne, hamuje
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