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Nieinwazyjne terapie opóźniające 
procesy starzenia się skóry  
– przegląd zabiegów
Non invasive anti-aging therapies – overview of treatment
 | Wstęp

skóra odgrywa istotną rolę w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu oraz wyglądzie 

człowieka. Jej zewnętrzną warstwę stanowi na-

skórek, który skutecznie chroni organizm przed 

szkodliwym działaniem środowiska, a w szczegól-

ności przed promieniami UV i powstającymi pod 

ich wpływem wolnymi rodnikami tlenowymi. 

Jednocześnie uniemożliwia odparowanie wody 

oraz pomaga w zatrzymaniu soli mineralnych, 

witamin i białek. Warstwa rogowa naskórka sta-

nowi obszar wymiany, będąc filtrem przepuszcza-

jącym substancje pochodzące z zewnątrz, w tym 

również kosmetyki. Jak każdy żywy organ, ulega 

stopniowym zmianom pod wpływem oddziałują-

cych na nią wewnętrznych i zewnętrznych czyn-

ników. Cechy kliniczne skóry dotkniętej procesa-

mi starzenia to: cieńszy naskórek, spadek syntezy 

kolagenu, spadek sprężystości i jędrności skóry, 

gorsze dotlenienie i odżywienie skóry właściwej, 

zmniejszenie przemiany metabolicznej naskórka, 

słabsza odpowiedź immunologiczna, liczne plamy 

barwnikowe, uszkodzenie naczyń krwionośnych 

– teleangiektazje. Widoczne zmiany związane 

z upływem czasu można minimalizować nie tyl-

ko prowadząc higieniczny tryb życia i zachowu-

jąc zbilansowaną dietę, ale także w prawidłowy 

sposób pielęgnując skórę. Kluczową rolą kosme-

tologii jest utrzymywanie jak najdłużej zdrowego 

stanu skóry gwarantującego prawidłowy jej wy-

gląd. Nowoczesne terapie anti-aging wykraczają 

poza schematy praktykowane od lat w gabine-

tach kosmetycznych. Innowacyjna kosmetologia 

inspirowana zabiegami z zakresu medycyny es-

tetycznej sięga po nowatorskie technologie oparte 

na najnowszych badaniach. Obecnie dostępnych 

jest wiele preparatów o zaawansowanych formu-

łach pozwalających efektywnie przeprowadzać 

zabiegi rewitalizujące dojrzałą skórę.
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 | AbstrACt

The article analyses noninvasive anti-aging therapies based on innovative cosmetic pro-

ducts. It presents different types of treatment used in prophylaxis and anti-aging therapy, 

being the result of a long-term research that was often honored with prestigious awards. 

Active ingredients used in cosmetics are essential for modern anti-aging therapy. The pa-

per describes the efficient treatment of: extract responsible for the hydrostatic balance of 

the skin, phyto stem cells, peptides, and cell growth factors. It presents rejuvenating and 

lightening treatment based on the application of ultra-stable vitamin C, Retinol along with 

Vitamin E. The effectiveness of the presented treatments were analyzed in detail taking the 

histological and clinical aspects of aging into account.

 | strEszCzENIE

W pracy dokonano analizy nieinwazyjnych terapii opóźniających procesy starzenia 
się skóry, wykorzystujących innowacyjne formuły produktów kosmetycznych. Przed-
stawiono zabiegi stosowane w profilaktyce oraz w terapii przeciwstarzeniowej, będące 
wynikiem wieloletnich badań, niejednokrotnie uhonorowanych prestiżowymi nagro-
dami. W kosmetologii przeciwstarzeniowej wykorzystującej preparaty kosmetyczne 
istotne znaczenie mają zastosowane w nich składniki aktywne. W pracy opisano efek-
tywne działanie między innymi: ekstraktu odpowiedzialnego za równowagę hydrosta-
tyczną skóry, roślinnych komórek macierzystych, peptydów oraz czynników wzrostu 
komórek. Przedstawiono kurację odmładzająco-rozjaśniającą opartą na zsynchronizo-
wanym działaniu: ultrastabilnej witaminy C, Retinolu oraz witaminy E. Uwzględniając 
cechy histologiczne i kliniczne procesu starzenia się skóry, szczegółowo przeanalizo-
wano skuteczność zabiegów.

  »  400
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 | NAWILŻANIE sKÓrY

Ciało dorosłego człowieka zbudowane jest w około 70% z wody, 
z czego 20% znajduje się w skórze. Woda jest podstawowym skład-
nikiem płynów ustrojowych. W jej środowisku zachodzą przemiany 
biochemiczne związane z metabolizmem wewnątrz- i zewnątrzko-
mórkowym. Każda warstwa skóry potrzebuje wody do prawidło-
wego funkcjonowania i zachowania odpowiedniej struktury. Jed-
nak ze względów pielęgnacyjnych szczególnie istotna jest obecność 
wody w naskórku, ponieważ prawidłowo uformowana warstwa 
rogowa chroni skórę przed jej utratą. Niedobór wody w warstwie 
rogowej ogranicza aktywność enzymów odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie procesu eksfoliacji, w efekcie czego korneocy-
ty, dochodząc do powierzchni skóry, są połączone. Zmniejszona 
zawartość wody powoduje, że tracą elastyczność. Naskórek ulega 
pogrubieniu, jest szorstki oraz w widoczny sposób łuszczy się. Dłu-
gotrwałe niedobory wody powodują zakłócenia w wytwarzaniu 
naturalnego czynnika nawilżającego NMF (Natural Moisturising 

Factor) oraz struktur cementu międzykomórkowego i w rezultacie 
dochodzi do zwiększenia transepidermalnej utraty wody TEWL 
(Transepidermal Water Loss). Przywrócenie prawidłowej gospodar-
ki wodnej ma kluczowe znaczenie dla zachowania fizjologicznych 
funkcji skóry i uważane jest za najistotniejszy czynnik pielęgnacji 
przeciwstarzeniowej, mający wpływ nie tylko na wygląd skóry, ale 
także jej właściwości jako bariery ochronnej. Poziom nawilżenia 
zależy od zachowania proporcji pomiędzy dostarczaniem wody 
ze skóry właściwej a jej utratą przez naskórek. Utrzymanie pra-
widłowego stopnia nawilżenia skóry jest możliwe między innymi 
dzięki stosowaniu nawilżających preparatów kosmetycznych. Ich 
zadaniem jest nie tylko wprowadzenie w skórę wody, ale również 
ograniczanie jej utraty poprzez wzmacnianie barier ochronnych. 
Skuteczny kosmetyk nawilżający powinien zawierać substan-
cje higroskopijne, mające zdolność wbudowywania się w cement 
międzykomórkowy. Powinien także tworzyć z substancji higro-
skopijnych na powierzchni skóry cienki, zawierający powyżej 10% 
wilgoci film oraz lipidową warstwę okluzyjną utrudniającą utratę 
wody. Pod względem działania nawilżającego składniki preparatów 
kosmetycznych można podzielić na lipofilowe i hydrofilowe. Wła-
ściwości lipofilowe wykazuje duża grupa lipidów i węglowodorów. 
Nie przyciągają i nie mieszają się z wodą. Pełnią funkcję bariery 
uniemożliwiającej jej odparowanie. Substancje higroskopijne są roz-
puszczalne w wodzie. Mają zdolność przyciągania i zatrzymywania 
wody z otoczenia, dzięki czemu długo utrzymują wilgoć. Składni-
ki lipofilowe i hydrofilowe mogą działać zarówno na powierzchni, 
jak i wewnątrz naskórka. Substancje tworzące warstwę okluzyjną 
trzeba często uzupełniać, ponieważ zostają usunięte podczas co-
dziennych zabiegów higienicznych. Znacznie trwalsze działanie 
wykazują składniki penetrujące naskórek. Często są one usuwane 
dopiero w procesach odnowy komórkowej. 

 | pIELęGNACJA NAWILŻAJĄCA O DzIAŁANIU ANtI-AGING

Od dawna prowadzono intensywne badania umożliwiające po-
znanie przepływu wody oraz cząsteczek innych substancji, od-
grywających istotną rolę w nawilżaniu naskórka. W 1992 roku 

amerykański lekarz i biochemik Peter Agr zidentyfikował w bło-
nie komórkowej integralne białko-akwaporynę, które okazało się 
poszukiwanym kanałem wodnym. W roku 2004 uhonorowano 
Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii odkrycie akwaporyn two-
rzących w skórze kanały transportujące wodę na zewnątrz lub 
do wnętrza komórki. Poznanie dróg transportu wody w skórze 
zostało skutecznie wykorzystane w pielęgnacji cery suchej i profi-
laktyce anti-aging. Stymulowanie aktywności akwaporyn dzięki 
zastosowaniu ekstraktów roślinnych stało się jednym ze sposo-
bów intensywnej pielęgnacji nawilżającej skóry. Zapobieganie 
utracie wody z naskórka możliwe jest również dzięki zastosowa-
niu trehalozy, naturalnego disacharydu, umożliwiającego prze-
trwanie niektórym roślinom w warunkach ekstremalnej suszy. 
Przykładem może być róża pustynna, która dzięki zawartości 
trehalozy posiada zdolność do całkowitej regeneracji i możliwość 
wielokrotnego kwitnięcia. W preparatach kosmetycznych na-
turalny sacharyd przeciwdziała odparowaniu wody, pomagając 
zachować optymalne nawilżenie skóry. Powoduje intensywne 
i długotrwałe nawilżenie. Aktywuje naturalną sieć akwaporyn 
w skórze, ułatwiając wchłanianie i zatrzymywanie wody. 

 | KOMÓrKI MACIErzYstE

Komórki macierzyste to komórki występujące we wszystkich 
organizmach ludzkich, roślinnych i zwierzęcych. Określane 
jako komórki pnia (Stem-cells) zachowują zdolność do podziałów 
przez całe życie. Są niewyspecjalizowanymi komórkami, cha-
rakteryzującymi się umiejętnością różnicowania, dając poten-
cjał wzrostu i naprawy uszkodzeń tkanki. Mogą dać początek 
różnym typom komórek, odpowiadając za regenerację tkanek 
u organizmów dorosłych. Charakteryzuje je:
•	wydłużony cykl komórkowy – obniżona dynamika podziałów,
•	wysoki potencjał proliferacyjny,
•	nieograniczona zdolność do samoodnowy,
•	stan uśpienia metabolicznego.
Ze względu na zdolność różnicowania się zostały sklasyfikowane 
na komórki macierzyste:
•	 pluripotencjalne – mogą różnicować się w dowolny typ komórek 

somatycznych,
•	 totipotencjalne – mogą stać się każdą komórką organizmu,
•	multipotencjalne – mogą różnicować się do wielu rodzajów 

komórek,
•	unipotencjalne – dzieląc się, tworzą jedną komórkę macierzystą 

i drugą zdolną różnicować się do określonego typu komórek.

W skórze znajdują się głównie komórki unipotencjalne. Z upływem 
czasu zmniejsza się ich ilość i potencjał regeneracji skóry słabnie. 
Skóra osoby 80-letniej ma mniej niż 50% komórek macierzystych 
w porównaniu ze skórą osoby młodej. Jedną z przyczyn starzenia 
się skóry jest więc ograniczenie ilości dermalnych komórek macie-
rzystych, które mogłyby przekształcić się w aktywne fibroblasty 
produkujące kolagen i elastynę. Wyczerpywanie zasobów komó-
rek macierzystych prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia 
liczby fibroblastów i ograniczenia żywotności tkanki skórnej. 
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 | rOśLINNE KOMÓrKI MACIErzYstE

Roślinne komórki macierzyste pełnią taką samą rolę w roślinie 
jak komórki macierzyste w organizmie ludzkim czy zwierzę-
cym. Jedynym rodzajem komórek macierzystych występują-
cych w roślinach są komórki totipotencjalne, mające zdolność 
przekształcania się w każdy rodzaj komórek, zapewniając rośli-
nie wzrost oraz regenerację w ciągu wieloletniego życia. Znaj-
dują się w kiełkujących nasionach, łodydze i korzeniu. Liczne 
badania potwierdzają działanie przeciwstarzeniowe ekstrak-
tów roślinnych komórek macierzystych na skórę poprzez:
•	ochronę komórek macierzystych przed wolnymi rodnikami 

oraz substancjami toksycznymi,
•	zwiększenie zdolności naprawczych komórek macierzystych,
•	przeciwdziałanie powstawaniu plam pigmentacyjnych po-

przez ochronę melanocytów przed promieniowaniem UV,
•	stymulację fibroblastów do produkowania macierzy zewną-

trzkomórkowej oraz włókien kolagenowych.

 | KOMÓrKI MACIErzYstE  

W KUrACJI przECIWstArzENIOWEJ

Zastosowanie komórek macierzystych w kosmetologii jest uwa-
żane za przełomowe odkrycie pozwalające dłużej zachować mło-
dy wygląd. Pierwsze komórki macierzyste, które zidentyfikowa-
no w skórze, to głównie komórki unipotencjalne, występujące 
w warstwie podstawnej naskórka. Pod koniec roku 2009 grupa 
naukowców z Uniwersytetu w Toronto odkryła obecność komó-
rek macierzystych również w skórze właściwej. Prowadzone 
badania wykazały, że na ludzkie komórki korzystnie oddziałują 
substancje znajdujące się w totipotencjalnych komórkach roślin-
nych. Stało się to motywacją do poszukiwań nowej technologii 
kosmetyków anti-aging wykorzystujących roślinne komórki 
macierzyste, których działanie przeciwstarzeniowe na skórę 
było już znane. Koncentraty z nich uzyskane pokonują barierę 
naskórkową poprzez mieszki włosowe, które stanowią łatwo 
dostępną drogę penetracji zewnętrznie aplikowanych substancji. 
Do celów kosmetycznych komórki macierzyste roślin otrzymy-
wane są metodą mikropropagacji, polegającą na hodowli komórek 
in vitro w środowisku ciekłym. Do hodowli komórek na większą 
skalę wykorzystuje się specjalne bioreaktory zapewniające kon-
trolowane warunki hodowli. Pionierem w produkcji roślinnych 
komórek macierzystych jest szwajcarska firma Mibelle Bioche-
mistry, która jako pierwsza na świecie w 2008 roku pozyskała 
komórki macierzyste z jabłoni PhytoCellTec Malus Domestica. 
W 2011 roku stymulowana odkryciem komórek macierzystych 
w skórze właściwej, otrzymała komórki macierzyste PhytoCel-
lTec™ Argan z dojrzałych owoców starożytnego drzewa ber-
beryjskiego Argania Spinosa. Drzewo rośnie tylko w południo-
wo-zachodniej części Maroko, w idealnie czystych warunkach 
środowiskowych. Jest w stanie wytrzymać ekstremalne susze 
i bardzo wysokie temperatury, sięgające powyżej 50°C. Skutecz-
ność działania przeciwstarzeniowego nowatorskiej technologii 
preparatów kosmetycznych została potwierdzona badaniami 
przeprowadzonymi na dobrowolnych probantach:

•	probanci: 21 kobiet (39-61 lat, średnia 50 lat);
•	produkt: emulsja z 0,4% PhytoCellTec™ Argan;
•	aplikacja: 2 x dziennie przez 56 dni na skórę przedramienia.

Rys. 1 Wyniki badań in vivo skóry przedramienia Źródło: [12] 

Przed kuracją na zdjęciu ultrasonograficznym widoczne jest 
subepidermalne pasmo o niskiej echogeniczności zaznaczone 
białą strzałką. Po 56-dniowej aplikacji 0,4% PhytoCellTec™ Ar-
gan nastąpiło zdecydowane zwiększenie gęstości skóry zazna-
czone żółtą strzałką.

Efektywne działanie preparatów zapewniają wnikliwie opra-
cowane receptury zawierające PhytoCellTec™ Argan oraz NMF 

– kompleks, olej arganowy, biopeptydy, kwas hialuronowy, wi-
taminę E oraz masło kakaowe. Preparaty zapewniają ochronę 
i witalizację komórek macierzystych skóry, docierając do nich 
za pośrednictwem mieszków włosowych, które stanowią łatwą 
drogę penetracji. Uwolniony tam składnik aktywny zamknięty  
w liposomach wnika w czystej postaci do wnętrz komórek. 
Wysoka jakość kosmetyków gwarantuje skuteczność dzia-
łania, łącząc potencjał roślinnych składników aktywnych  
z naturalnymi możliwościami regeneracji skóry. Efekty terapii 
zauważalne są poprzez:
•	poprawę napięcia, jędrności i gęstość,
•	spłycenie zmarszczek,
•	nawilżenie i odżywienie,
•	poprawę metabolizmu,
•	wzmocnienie potencjału regeneracyjnego,
•	minimalizację wpływu szkodliwych czynników zewnętrz-

nych – promieniowanie UV, zanieczyszczenia.

 | pEptYDY I CzYNNIKI WzrOstU KOMÓrEK 

W prOCEsACH FIzJOLOGICzNYCH sKÓrY

Ekspansywny rozwój technologiczny w zakresie kosmetologii 
spowodował wciąż rosnące zapotrzebowanie na wprowadzanie 
substancji aktywujących naturalne mechanizmy obronne skó-
ry. Wszystkie procesy zachodzące w żywych organizmach wy-
magają obecności swoistych substancji modulujących. Są nimi 
naturalnie występujące peptydy i czynniki wzrostu komórek. 
Podstawowym elementem tych składników są aminokwasy. 
Aminokwasy połączone wiązaniem peptydowym tworzą pep-
tydy, które łącząc się ze sobą w większe struktury, tworzą biał-
ka. Peptydy zbudowane są maksymalnie z 50 aminokwasów. 
Czynniki wzrostu są zbudowane z większej ilości aminokwasów 
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i dlatego zaliczane są do białek. Wraz z wiekiem ilość peptydów 
w organizmie maleje, a w konsekwencji procesy naprawcze  
i metaboliczne komórek stopniowo słabną i ulegają zaburze-
niom. Peptydy posiadają zdolność pobudzania procesów we-
wnątrzkomórkowych, stymulując wzrost fibroblastów oraz 
syntezę kolagenu i elastyny. W selektywnym działaniu pep-
tydów znaczącą rolę odgrywają tzw. sekwencje sygnałowe 
znajdujące się na końcach cząsteczek i wykazujące powino-
wactwo w stosunku do konkretnego receptora znajdującego 
się w komórce docelowej. Budowa taka umożliwia skuteczne 
stosowanie nawet bardzo małych dawek działających dokład-
nie w miejscu przeznaczenia. W 1999 roku niemiecki biolog 
prof. Günter Blobel został wyróżniony Nagrodą Nobla za pracę 
nad mechanizmem i identyfikacją wewnętrznych sygnałów 
kierujących transportem i lokalizacją białek w komórkach. 
Stworzyło to ogromne możliwości w dalszych badaniach nad 
substancjami wpływającymi na poprawę metabolizmu komó-
rek skóry i spowalnianiu procesu starzenia. Czynniki wzrostu 
to substancje o budowie polipeptydowej. Wydzielane są przez 
niektóre typy komórek organizmu. Działanie ich polega na sty-
mulowaniu innych komórek do różnicowania się, podziałów 
i wzrostu. Oddziałują na docelowe komórki poprzez znajdujące 
się w nich receptory. Gdy czynnik wzrostu zwiąże się z recep-
torem, dochodzi do zapoczątkowania szlaku sygnalizacji we-
wnątrzkomórkowej. Wytwarzane są mediatory przekazujące 
sygnał przez błonę komórkową, co wpływa na ekspresję odpo-
wiednich genów. Istotne jest, że czynniki wzrostu nie wnikają 
do komórki, dzięki czemu nie występują działania mutagenne, 
a jedynie stymulacja normalnych procesów zachodzących 
w komórkach docelowych. 

 | pIELęGNACJA przECIWstArzENIOWA 

z CzYNNIKAMI WzrOstU KOMÓrEK

To nowatorska terapia przeciwstarzeniowa oparta głównie na 
czynnikach wzrostu komórek oraz peptydach biomimetycz-
nych, które stymulują naturalne mechanizmy naprawcze i re-
generacyjne organizmu. Zastosowany w preparatach składnik 
aktywny Bio-Placenta Growth Faktor zawiera 5 różnych czyn-
ników wzrostu oraz witaminy. Czynniki te powstają podczas 
fermentacji mikrobiologicznej. Kuracja zapewnia dużą skutecz-
ność działania, szczególnie że składniki aktywne zamknięte są 
w liposomach. Trzy z nich: naskórkowy czynnik wzrostu EGF 
(Epidermal growth factor), insulinopodobny czynnik wzrostu 
IGF-I (Insulin-like growth factor 1) oraz podstawowy czynnik 
wzrostu bFGF (Basic fibroblast growth factor) fibroblastów zwięk-
szają syntezę kolagenu i elastyny. Stymulują również powstawa-
nie nowych naczyń, powodując lepsze ukrwienie i odżywienie 
skóry. Następuje witalizacja i odnowa komórek, a tym samym 
regeneracja i odmłodzenie skóry oraz uelastycznienie i spłyce-
nie zmarszczek. Peptyd biomimetyczny stosowany w innowa-
cyjnej kosmetologii to heksapeptyd Argireline™ działający jako 
inhibitor acetylocholiny. Blokuje impulsy w obrębie płytki ner-
wowo-mięśniowej, obniżając intensywność oraz częstotliwość 

skurczów mięśni twarzy. Powoduje spłycenie istniejących oraz 
spowolnienie tworzenia się nowych zmarszczek mimicznych. 
Uważany jest za substancję alternatywną do toksyny botulino-
wej. Daje zauważalne efekty, jest nietoksyczny, a aplikacja ze-
wnętrzna nie niesie ryzyka związanego z iniekcją.

 | pIELęGNACJA ODMŁADzAJĄCO-rOzJAśNIAJĄCA

To zabieg, którego głównym działaniem jest zwiększenie syn-
tezy kolagenu oraz rozjaśnianie przebarwień powstałych pod 
wpływem działania promieni UV. W terapii zastosowano 
ultrastabilną witaminę C, Cykliczny Peptyd C-5-C, biosfery 
Retinolu oraz witaminę E. Działanie składników aktywnych 
wsparto 3-stopniowym peelingiem, który zawiera enzymy, 
drobinki skały wulkanicznej oraz kwasy: mlekowy i cytry-
nowy. Ultrastabilna witamina C jest inhibitorem dwóch enzy-
mów: Tyrozynazy i TRP-2 biorących udział w melanogenezie. 
W skuteczny sposób redukuje także ilość melaniny już wy-
tworzonej. Jest silnym antyoksydantem neutralizującym re-
aktywne formy tlenu, hamując procesy oksydacji. Chroni DNA 
komórek przed promieniowaniem UV oraz stymuluje syntezę 
kolagenu, uczestnicząc w hydroksylacji proliny. Skuteczność 
jest porównywalna z czynnikiem wzrostu TGF β 1.

Ultrastabilna witamina C posiada najwyższą zawartość 
procentową witaminy C w stosunku do innych pochodnych 
i dlatego uznana jest za najstabilniejszą pochodną tej witaminy. 
Posiada wysoką stabilność termiczną i odporność na światło.

Rys. 2 3-O Ethyl Ascorbic Acid Źródło: [11]

W preparatach do pielęgnacji odmładzająco-rozjaśniającej za-
stosowano po raz pierwszy w kosmetyce cykliczny peptyd 
C-5-C odpowiedzialny za komunikację międzykomórkową oraz 
regulację procesów komórkowych. Ma istotny wpływ na popra-
wę napięcia skóry i spłycenie zmarszczek. Wysyłając sygnały, 
pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Cyklicz-
ne peptydy zapewniają także składnikom aktywnym skutecz-
ną penetrację. Są lepszymi nośnikami od peptydów liniowych. 
W preparatach zastosowano również innowacyjną formułę 
Retinolu, umieszczając jego mikrosfery w powłokach biodegra-
dowalnego lipidu. Mikrosfery zapewniają większą stabilność, 
głębszą penetrację i systematyczne uwalnianie Retinolu oraz 
zmniejszają ryzyko ewentualnego podrażnienia skóry. Techno-
logia Micro Smart Active, w której został umieszczony Retinol, 
tworzy na powierzchni skóry film zmniejszający utratę wody. 
Uwalnianie Retinolu następuje systematycznie i kierowane jest 
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do najgłębszych warstw skóry. Terapia daje zauważalne efekty 

w postaci rozjaśnienia przebarwień, poprawy napięcia skóry 

oraz spłycenia zmarszczek. Na poprawę kolorytu skóry wpły-

wają: witamina C oraz kwasy obecne w preparatach. Poprawę 

elastyczności i redukcję zmarszczek gwarantują: ultrastabilna 

witamina C, cykliczny peptyd C-5-C oraz biosfery Retinolu.

 | PODSUMOWANIE

Proces starzenia to nie tylko pogorszenie funkcji fizjologicz-

nych skóry, ale także pogorszenie wyglądu zewnętrznego. 

Opóźnianie skutków starzenia oraz wspomaganie procesów 

regeneracyjnych skóry ma znaczenie nie tylko prozdrowotne, 

ale również estetyczne. Analizując efekty przedstawionych 

w pracy zabiegów anti-aging udokumentowanych wynikami 

badań, jednoznacznie można stwierdzić, że są skutecznymi 

terapiami przeciwstarzeniowymi. Innowacyjne metody stoso-

wane we współczesnej kosmetologii przywracają młodzieńcze 

cechy starzejącym się komórkom, dając tym samym nadzieję 

dalszego rozwoju nieinwazyjnej kosmetologii anti-aging. Mogą 

stanowić alternatywę dla zabiegów medycyny estetycznej. Po-

zwalają uzyskać porównywalne efekty bez wystąpienia ryzy-

ka i komplikacji pozabiegowych. Badając opinie 200 klientów 

poddanych zabiegom przeciwstarzeniowym w 10 salonach 

kosmetycznych na terenie Gdańska, stwierdzono, że wszyst-

kie przedstawione terapie są przyjazne dla organizmu i nie po-

wodują skutków ubocznych. 80% klientów jest zadowolonych 

z efektów przeprowadzonych kuracji oraz ze względu na ist-

niejące ryzyko nie podda się inwazyjnym zabiegom medycyny 

estetycznej i chirurgii plastycznej.
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