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STRESZCZENIE
Wraz z upływem czasu ludzka skóra starzeje się. 
To naturalny i nieunikniony proces, na który 
wpływ mają zarówno czynniki wewnątrzpo-
chodne jak i zewnętrzne. 

Niniejszy artykuł opiera się na badaniu, w któ-
rym zostały zgromadzone i przeanalizowane 
informacje na temat zależności dotyczących 
tempa procesu starzenia się skóry oraz świado-
mości przeciwstarzeniowej wśród ankietowa-
nych kobiet oraz ogólnej wiedzy dotyczącej pro-
cesu starzenia. Określono tempo zmian w skórze, 
znajomość przyczyn i czynników przyspieszają-
cych ten proces, sposób pielęgnacji skóry oraz 
podkreślono konieczność profilaktyki przeciw-
starzeniowej. Istotnym było również poznanie 
oczekiwań dotyczących specjalistycznej pielę-
gnacji anti-aging i przedstawienie możliwości 
zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym.

W profilaktyce przeciwstarzeniowej niezbędne 
są – samoświadomość i wiedza na temat tego jakie 
czynniki przyspieszają proces, a które go spowal-
niają, dzięki temu można opóźnić nieuchronne 
oznaki czasu widoczne na skórze. Aby móc cie-
szyć się zdrowym i młodym wyglądem, konieczna 
jest jednak pomoc doświadczonego kosmetologa 

– począwszy od odpowiedniej diagnostyki skóry, 
poprzez zalecenia pielęgnacyjne, po profesjonal-
ne terapie anti-aging. Jedynie regularne kuracje 
gabinetowe, często wykonywane specjalistyczny-
mi urządzeniami są w stanie znacząco redukować 
oznaki starzenia i tak przygotować skórę, aby co-
dzienna pielęgnacja przyniosła pożądany efekt.

Słowa kluczowe: starzenie się, profilaktyka 
przeciwstarzeniowa, skóra, zabiegi, 
kosmetologia 

ABSTRACT
Human skin ages over time. It is a natural and una-
voidable process, which is influenced by both intrinsic 
and external factors.

In this work, thanks to the study, the information 
was collected and analyzed on the relationship be-
tween the pace of skin aging and anti-aging aware-
ness among women surveyed, and general knowledge 
about the aging process. The pace of changes in the 
skin, knowledge of the causes and factors acceler-
ating this process, methods of skin care were deter-
mined, and the need for anti-aging prophylaxis was 
emphasized. It was also important to know the expec-
tations regarding specialist anti-aging care and to 
present treatment options in the cosmetology office.

Self-awareness is essential in anti-aging prophy-
laxis. Knowing what factors accelerate this process 
and which slow it down will, if possible, delay the in-
evitable signs of time visible on our skin. To be able to 
enjoy a healthy and young appearance, however, you 
need the help of an experienced cosmetologist - from 
appropriate skin diagnostics, through care recom-
mendations, to professional anti-aging therapies. 
Because only regular office treatments, often based 
on specialized devices, are able to significantly re-
duce the signs of aging and prepare the skin so that 
everyday care brings the desired effect.

Keywords: aging, anti-aging prophylaxis, skin, 
treatments, cosmetology
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WPROWADZENIE 
Dążenie do zachowania młodego wyglądu powoduje wzrost 
zainteresowania profilaktyką przeciwstarzeniową.

Nie można zatrzymać procesu starzenia się skóry, ale moż-
na go znacznie spowolnić, dzięki przestrzeganiu zasad higie-
nicznego trybu życia i odpowiedniej jej codziennej pielęgnacji, 
a także poprzez rozważne korzystanie z zabiegów przeciwsta-
rzeniowych (anti-aging) w gabinecie kosmetologicznym.

Wiedza na temat procesów starzenia oraz czynników 
przyspieszających ten proces, ma istotne znaczenie w pro-
filaktyce zmian.

METODY SPOWALNIANIA PROCESU STARZENIA 
SIĘ SKÓRY

Pielęgnacja 
Pielęgnację anti-aging powinno się rozpocząć już po 30 roku 
życia, kiedy pojawiają się pierwsze widoczne oznaki starze-
nia się skóry w postaci przesuszenia i drobnych zmarszczek. 
Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom zachodzącym 
w skórze poprzez stosowanie odpowiednich kosmetyków 
pozwala na hamowanie powstawania i wychwytywanie już 
istniejących wolnych rodników oraz wzmacnianie natural-
nych mechanizmów ochronnych w postaci bariery antyok-
sydacyjnej. Poza spowalnianiem endogennych procesów 
starzenia się skóry, konieczne jest działanie ochronne przed 
czynnikami egzogennymi oraz naprawa już powstałych 
uszkodzeń. Stąd kosmetyki o działaniu anti-aging (mające na 
celu odżywienie, nawilżenie i regenerację skóry) wzbogaca-
ne są najczęściej o antyoksydanty i środki promieniochronne 
zawierające filtry UV, bowiem fotoprotekcja stanowi podsta-
wę pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Wśród substancji o dzia-
łaniu poprawiającym strukturę i funkcje skóry wyróżnia się 
rolę retinoidów. Swoją skuteczność zawdzięczają osłabieniu 
produkcji metaloproteinaz macierzy, stymulowaniu aktyw-
ności fibroblastów, produkcji kolagenu, fibryny i glukozo-
aminoglikanów oraz usuwaniu upostaciowanego kolagenu. 
W walce z procesami starzenia dużą rolę odgrywają również 
witaminy i ich pochodne o działaniu przeciwutleniającym: 
witamina C, witamina E, witamina B3, a także koenzym 
Q10. Szerokie zastosowanie w kosmetyce znalazły również 
roślinne antyoksydanty o działaniu przeciwwolnorodniko-
wym – flawonoidy, hamujące działanie hialuronidazy depo-
limeryzującej kwas hialuronowy i elastazy hydrolizującej 
elastynę, np. kemferol; czy resweratrol – hamujący glikację 
białek oraz izoflawony estrogenopodobne, np. genisteina, 
daidzeina, będące naturalną zastępczą kuracją hormonal-
ną dla skóry o działaniu stymulującym biosyntezę kolagenu, 
elastyny i kwasu hialuronowego, a także hamującym dzia-
łanie metaloproteinaz aktywowanych pod wpływem pro-
mieniowania ultrafioletowego UV. Ważną rolę w pielęgnacji 
przeciwzmarszczkowej odgrywają również peptydy. Ich dzia-
łanie jest trojakie: stymulujące syntezę białek (tzw. peptydy 

sygnalizacyjne), np. peptyd prokolagenu stymulujący synte-
zę kolagenu typu I, IV oraz niektórych glikozaminoglikanów, 
czy karnozyna – dipeptyd o działaniu antyoksydacyjnym; 
peptydy hamujące uwalnianie neurotransmiterów, np. argi-
relina, czy adenoksyna oraz peptydy pełniące podwójną rolę 
czynników nośnikowych (wiążących i przenoszących meta-
le) i jednocześnie peptydów sygnalizacyjnych. Ze względu na 
działanie złuszczające i rozjaśniające istotną funkcję w pielę-
gnacji skóry dojrzałej pełnią także alfa- i beta-hydroksykwa-
sy. Złuszczając wierzchnią warstwę naskórka pobudzają od-
nowę komórek i przyspieszają regenerację skóry, wygładzają 
zmarszczki, rozjaśniają przebarwienia i podnoszą stopień 
nawilżenia skóry. Kwas hialuronowy oraz kolagen – substan-
cje o działaniu nawilżającym pełniące funkcję „magazynu 
wody” w naskórku, są często stosowane w kosmetykach anti-

-aging. Pozostając na powierzchni naskórka chłoną i zatrzy-
mują wodę, wygładzają i uelastyczniają naskórek [1-8].

Zdrowy tryb życia
Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie skóry przed 
niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych, 
jednak możemy w pewnym stopniu im przeciwdziałać. 
Oprócz właściwej pielęgnacji skóry, ważna jest także ra-
cjonalna, niskokaloryczna, a zwłaszcza niskocukrowa die-
ta, bogata w antyoksydanty – witaminy i inne substancje 
o charakterze przeciwutleniającym oraz eliminacja tok-
sycznych używek – papierosów i alkoholu. Niezwykle istot-
na jest dostateczna ilość spożywanej wody, niezbędnej dla 
prawidłowych przemian biochemicznych zachodzących 
w komórkach oraz do utrzymania odpowiedniego pozio-
mu nawilżenia skóry, w której gromadzi się aż 20% wody 
ogólnoustrojowej. Konieczna jest także odpowiednia ilość 
spokojnego, głębokiego snu, podczas którego zachodzi 
w organizmie najwięcej procesów naprawczych za sprawą 
uwalnianego hormonu wzrostu. W profilaktyce anti-aging 
ważna jest również właściwa dawka ruchu, zwłaszcza na 
świeżym powietrzu, który poprzez dotlenienie tkanek po-
budza metabolizm i odnowę komórkową [9-11]. 

Zabiegi profesjonalne w gabinecie kosmetologicznym
Skóra dojrzała wymaga szczególnej pielęgnacji: odżywie-
nia, nawilżenia, regeneracji oraz liftingu. Wśród zabiegów 
kosmetologicznych popularne są peelingi chemiczne opar-
te na substancjach chemicznych, mechaniczne np. mikro-
dermabrazja, oxybrazja oraz fizyczne, np. działanie lasera, 
który poprzez złuszczanie przyspiesza odnowę komórkową, 
stymulując syntezę kolagenu, elastyny i glikozaminoglika-
nów skóry, dodatkowo ją napinając. Zabiegi tego rodzaju 
stanowią często wstęp do intensywnej kuracji przeciwsta-
rzeniowej i łączone są z preparatami w postaci serum i ma-
sek, bogatymi w składniki odżywcze i regenerujące. Dla 
wzmocnienia efektywności ich działania, konsolidowane są 
często z metodami aparaturowymi takimi jak: sonoforeza, 
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mezoterapia, fale radiowe czy elektrostymulacja. Poprzez 
stosowanie podczas terapii zjawisk: jontoforezy, elektro-
poracji, ultradźwięków, czy dyfuzji tlenowej, wspomagany 
jest transkomórkowy i epidermalny transport substancji 
aktywnych w skórze. W zabiegach kosmetologicznych wy-
korzystywane są również urządzenia aktywujące procesy 
naprawcze w skórze i przebudowę tkanek poprzez wywoła-
nie kontrolowanych mikrouszkodzeń: mezoterapia mikro-
igłowa (frakcyjna i roller), karboksyterapia, a także lasery 
ablacyjne oraz nieablacyjne działające stymulująco i foto-
odmładzajace urządzenia IPL (Intense Pulse Light) [3, 5].

Odrębną grupę stanowią zabiegi estetyczne. Dzięki zasto-
sowaniu toksyny botuliniowej, kwasu hialuronowego, nici 
polidioksanowych PDO, możliwy jest niemal natychmia-
stowy efekt zmniejszenia głębokości zmarszczek i poprawa 
owalu twarzy. Mezoterapia igłowa poprzez iniekcję śród-
skórną umożliwia głębokie odżywienie i regenerację struk-
tur skóry. Zastosowanie różnorodnych koktajli o działaniu 
biostymulującym oraz autologicznego osocza bogatopłytko-
wego przynosi efekt w postaci rewitalizacji skóry, poprawy 
napięcia i korekcji płytkich zmarszczek [3, 10].

Profesjonalne zabiegi w gabinecie kosmetologicznym 
oraz pielęgnacja domowa, są niezbędnym elementem te-
rapii przeciwstarzeniowej warunkującej młody i zdrowy 
wygląd skóry.

MATERIAŁ I METODY 
Celem badawczym była ocena  wiedzy kobiet na temat 
procesu starzenia się skóry, znajomości czynników wpły-
wających zarówno niekorzystnie, jak i korzystnie na jego 
przebieg, stosowanej przez nie profilaktyki przeciwstarze-
niowej, a także poznanie oczekiwań dotyczących profesjo-
nalnej pielęgnacji kosmetologicznej.

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycz-
nego. Na podstawie pytań dotyczących trybu życia bada-
nych: aktywności fizycznej, sposobu odżywiania, nałogów, 
sposobów pielęgnacji skóry w domu i gabinecie kosmetolo-
gicznym oraz pytań dotyczących oceny stanu swojej skóry, 
wiedzy na temat pozytywnych i negatywnych czynników 
przeciwstarzeniowych oraz profilaktyki. W ankiecie wzię-
ły udział 103 losowo dobrane kobiety w wieku od 20 do po-
nad 60 lat, zróżnicowane pod względem miejsca zamiesz-
kania, wykształcenia, statusu zawodowego, trybu życia 
i nawyków pielęgnacyjnych.

Respondentki odpowiadały na pytania zamknięte i otwar-
te dotyczące czynników wpływających na tempo starzenia 
oraz sposobu pielęgnacji anti-aging, zarówno codziennej, 
jak i profesjonalnej w gabinecie kosmetologicznym.

WYNIKI
50% badanych uważa, że znacząco w ich przypadku na proces 
starzenia się skóry wpływa nieracjonalny tryb życia, 44% wy-
mieniło używki, 38% wskazało uwarunkowania genetyczne, 

31% czynniki hormonalne, 30% przypisuje go nieodpowied-
niej pielęgnacji domowej, a 27% braku profesjonalnej pielęgna-
cji anti-aging w gabinecie kosmetologicznym, 27% widzi efekty 
fotostarzenia, 24% uznaje wpływ wolnych rodników (rys. 1). 
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Rys. 1 Czynniki wpływające znacząco na proces starzenia się skóry u badanych kobiet 
Źródło: Opracowanie własne

Wśród respondentek wskazujących, że na proces starzenia się 
skóry wpływa nieracjonalny tryb życia: 56% nie uprawia spor-
tu, 58% odżywia się nieregularnie, 70% nie pije wystarczającej 
ilości wody (1,5-2 l), 60% pije alkohol minimum raz w miesią-
cu, 96% jest świadoma, że nieracjonalny tryb życia przyspie-
sza proces starzenia. Wśród ankietowanych wskazujących 
na wpływ używek: 50% pali papierosy, z czego 68,18% pali 
nałogowo, a 61,36% pije alkohol przynajmniej raz w miesiącu, 
z czego 55,55% minimum raz w tygodniu. Wśród ankietowa-
nych wskazujących na czynniki genetyczne: 52,63% twierdzi, 
iż kobiety w ich rodzinie wyglądały młodziej niż w rzeczywi-
stości, a u 68,42% pierwsze zmarszczki pojawiły się między 
25 a 30 rokiem życia. Wśród badanych wskazujących na przy-
czyny hormonalne: 54,84% przyjmuje preparaty hormonalne, 
a 66,67% choruje na choroby i zaburzenia hormonalne. Wśród 
respondentek podających jako przyczynę nieodpowiednia 
pielęgnację domową: 34,54% stosuje kremy na dzień, 34,54% 
kremy na noc, a zaledwie 14,54% serum do intensywnej pie-
lęgnacji skóry. 59,26% ankietowanych wskazujących jako 
przyczynę brak profesjonalnej pielęgnacji nie korzysta z za-
biegów, ponieważ są zbyt drogie, 29,63% ma za małą wiedzę 
na ich temat, a 11,11% wątpi w ich skuteczność. Wśród ankie-
towanych wskazujących na fotostarzenie: 51,85% zabezpiecza 
skórę podczas ekspozycji na słońce filtrami 6-20 SPF, a 22,22% 
deklaruje opalanie bez zabezpieczenia filtrami UV. 25% bada-
nych wskazujących za przyczynę wpływ wolnych rodników 

– nie posiada wiedzy na ich temat, bądź ma ją zbyt małą. 

Zdecydowana większość badanych (93%) uważa, że tzw. 
„niezdrowy tryb życia” przyspiesza proces starzenia się 
skóry, 7% nie ma wiedzy ta ten temat (rys. 2).
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tak nie wiem

Rys. 2 Ocena czy tzw. „niezdrowy tryb życia” przyspiesza proces starzenia się skóry
Źródło: Opracowanie własne

Ponad połowa badanych nie uprawia sportu (52,43%), 
24,27% uprawia sport minimum 3 razy w tygodniu, 23,3% 
ćwiczy raz w tygodniu (rys. 3).
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nie uprawiam sportu

Rys. 3 Aktywność fizyczna badanych 
Źródło: Opracowanie własne

Największą aktywność wykazują respondentki w wieku 
40-50 lat (51,51%), mieszkanki miast (51,16%) oraz z wyż-
szym wykształceniem (57,14%).

Nie uprawia sportu 70,58% mieszkanek wsi oraz 66,67% 
badanych w wieku 20-30 lat.
Wśród badanych 41% odżywia się nieregularnie, ale z prze-
wagą tzw. „zdrowej żywności”, 29% preferuje regularne po-
siłki z przewagą produktów ekologicznych, 20% spożywa 
regularne posiłki z przewagą tzw. „żywności przetworzo-
nej”, a 10% odżywia się nieregularnie i niezdrowo (rys. 4). 
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Rys. 4 Preferowany sposób odżywiania
Źródło: Opracowanie własne

Regularne posiłki z przewagą produktów ekologicznych 
preferuje 60% badanych w wieku ponad 60 lat, 40% 

w wieku 50-60 lat, 29,16% w wieku 30-40 lat, 27,27% w wie-
ku 40-50 lat i zaledwie 12,5% 20-30 latków. 

Wśród osób deklarujących ten typ odżywiania: 40% upra-
wia sport minimum 3 razy w tygodniu, 50% wypija 1,5-2 li-
trów wody dziennie, 66,6% nie pali, 36,7% pije alkohol raz 
w tygodniu, a 23,3% raz w miesiącu, 93,33% potwierdza, że 
niezdrowy tryb życia przyspiesza proces starzenia się.

45,63% badanych wypija 0,5-1,5 litra wody dziennie, 
35,92% wypija 1,5-2 litrów dziennie, 16,5% wypija do 0,5 li-
tra dziennie, a 1,94% nie pije wody (rys. 5). 
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Rys. 5 Dzienna ilość wypijanej wody
Źródło: Opracowanie własne

Zalecaną ilość wody – 1,5-2 litrów – wypija: 33,33% 20-30 
latków, 41,6% 30-40 latków, 33,33% 40-50 latków, 40% 50-
60 latków oraz 33,3% badanych powyżej 60 roku życia.

30% badanych spożywa alkohol raz w tygodniu, 28% raz 
w miesiącu, 28% deklaruje spożywanie alkoholu kilka razy 
w roku, a 14% nie pije alkoholu (rys. 6).
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28% 

14% 

raz w tyg. raz w m-cu
kilkarazy w roku nie piję alkoholu

Rys. 6 Częstotliwość picia alkoholu
Źródło: Opracowanie własne

67,96% badanych nie pali papierosów, 16,51% pali nałogo-
wo, a 15,53% pali okazjonalnie (rys. 7). Najwięcej niepa-
lących jest wśród badanych z wykształceniem wyższym 
(75,51%). Nie pali 72,92% pracujących umysłowo, 64% 
pracujących fizycznie oraz 62,5% nie pracujących.
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Rys. 7 Palenie papierosów
Źródło: Opracowanie własne

74% respondentek nie korzysta z solarium, 24% korzysta 
kilka razy w roku, 2% korzysta z solarium minimum raz 
w miesiącu (rys. 8).
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Rys. 8 Korzystanie z solarium
Źródło: Opracowanie własne

46,6% opala się na słońcu z zabezpieczeniem filtrami UV 
6-20 SPF, 22,33% opala się bez zabezpieczenia filtrami UV, 
15,53% nie opala się, 15,53% stosuje wysoką fotoprotekcję 

– filtry powyżej 30 SPF (rys. 9).
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Rys. 9 Opalanie na słońcu
Źródło: Opracowanie własne

47,57% badanych uważa, że posiada cerę normalną, 36,89% 
ocenia swoją cerę jako suchą, a 15,53% jako tłustą (rys. 10).
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Rys. 10 Cera badanych
Źródło: Opracowanie własne

72% ankietowanych uważa, że ma zadbaną skórę, 9% sądzi, 
że ma skórę zaniedbaną, a 19% nie potrafi określić stanu 
swojej skóry (rys. 11).

 Jednocześnie 73,68% osób określających swoją cerę 
jako suchą, sądzi również, że posiada skórę zadbaną.
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zadbana zaniedbana nie wiem

Rys. 11 Ocena stanu skóry wśród badanych 
Źródło: Opracowanie własne

58% badanych kwalifikuje swoją skórę jako I stopień za-
awansowania starzenia się w/g skali Glogau – zmiany ła-
godne: niewielkie zmarszczki. 36% widzi u siebie zmiany 
średnio nasilone: zmarszczki, bruzdy, niewielkie przebar-
wienia, określając siebie jako II stopień zaawansowania 
starzenia, 6% uważa, że posiada zmiany zaawansowane 

– III stopnia: liczne zmarszczki, bruzdy, przebarwienia, 
teleangiektazje, rogowacenie słoneczne. Wśród ankieto-
wanych, ciężkich zmian IV stopnia w postaci zmarszczek, 
bruzd, przebarwień, teleangiektazji, rogowacenia słonecz-
nego, a także wiotkości skóry –nie stwierdzono (rys. 12).
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Rys. 12 Ocena stopnia zaawansowania starzenia się skóry w/g skali Glogau
Źródło: Opracowanie własne
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Wśród respondentek w wieku 50-60 lat aż 50% stwierdziło, że 
posiada jedynie zmiany I stopnia. Natomiast w grupie wiekowej 
30-40 lat, aż 29,16% uważa, że posiada już zmiany II stopnia.

86,44% badanych określających u siebie I stopień sta-
rzenia się skóry stosuje pełną profilaktykę przeciwstarze-
niową stosując w pielęgnacji domowej zarówno kremy na 
dzień, na noc, jak i serum oraz preparaty z filtrami UV.

Wśród osób stwierdzających u siebie objawy starzenia 
II stopnia, pełną profilaktykę anti-aging stosuje aż 98% 
ankietowanych.

74,51% badanych oszacowało pojawienie się pierwszych 
zmarszczek w wieku 25-30 lat, u 9,61% pierwsze zmarszcz-
ki pojawiły się w wieku 20-25 lat, a u 5,88% przed 20 ro-
kiem życia (rys. 13).
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20-25 lat
przed 20 rokiem życia

Rys. 13 Wiek, w którym pojawiły się u badanych pierwsze zmarszczki
Źródło: Opracowanie własne

Z badań wynika zależność genetycznego uwarunkowania 
starzenia się skóry. 57,89% kobiet, w grupie u których obja-
wy starzenia pojawiły się najpóźniej, zadeklarowało, że ko-
biety w ich rodzinie wyglądały młodziej niż w rzeczywisto-
ści. Z ankiety wynika także, że w powyższej grupie 94,04% 
kobiet stosuje pełną pielęgnację domową anti-aging, 
72,37% preferuje tzw. „zdrową żywność”, 71,05% nie pali 
papierosów, 73,68% nie korzysta z solarium, a 36,84% nie 
opala się na słońcu, bądź stosuje wysoką fotoprotekcję. 
Tak więc uwarunkowania genetyczne, zdrowy tryb życia 
oraz odpowiednia profilaktyka skóry spowodowały, że 
zmarszczki pojawiły u nich się w późniejszym wieku.

Wśród osób u których pierwsze zmarszczki pojawiły 
się przed 20 rokiem życia, 83,33% opala się na słońcu bez 
zabezpieczenia filtrami UV, a 50% pali papierosy oraz nie 
uprawia sportu.

W odpowiedzi na pytanie otwarte: Które zmarszczki poja-
wiły się u Pani jako pierwsze? – 30% badanych wymieniła 
kurze łapki, 27% lwią zmarszczkę, 16% zmarszczki na fał-
dzie nosowo-policzkowym, 13% pod oczami, 13% na czole, 
10% wokół ust, 5% zmarszczki marionetki (rys. 14).
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Rys. 14 Zmarszczki, które pojawiły się u badanych jako pierwsze
Źródło: Opracowanie własne

Dla większości kobiet wszystkie zmarszczki są uciążliwym 
problemem. Tylko 11,96% kobiet akceptuje siebie takimi 
jakimi są i nie przeszkadzają im żadne zmarszczki. Najbar-
dziej uciążliwe dla ankietowanych okazały się zmarszczki: 
na czole, pod oczami oraz lwia zmarszczka (rys. 15).
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Rys. 15 Najbardziej uciążliwe zmarszczki dla badanych 
Źródło: Opracowanie własne

48% ankietowanych twierdzi, że kobiety w ich rodzinie wy-
glądały młodziej niż w rzeczywistości, 28% sądzi, że wy-
glądały na swój wiek, a 23% uważa, że wyglądały starzej 
niż w rzeczywistości (rys. 16).
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Rys. 16 Tempo starzenia się kobiet w rodzinie ankietowanych
Źródło: Opracowanie własne

58% badanych kobiet nie stosuje preparatów hormonal-
nych, 42% stosuje terapię hormonalną (rys. 17).
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58%  
42% 

nie tak

Rys. 17 Stosowanie preparatów hormonalnych przez badane kobiety
Źródło: Opracowanie własne

14% badanych choruje na choroby hormonalne. Prepara-
ty hormonalne przyjmuje 69,23% chorujących oraz 37,5% 
spośród 86% zdrowych kobiet (rys. 18).

14%
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tak nie

Rys. 18 Choroby hormonalne wśród badanych
Źródło: Opracowanie własne

Jako główne przyczyny starzenia się skóry respondentki wy-
mieniły: ekspozycja na promieniowanie UV, używki, nieodpo-
wiednia dieta, zła pielęgnacja skóry, predyspozycje genetyczne, 
stres, złe nawodnienie organizmu, nieracjonalny tryb życia, 
nieodpowiednia ilość snu, brak ruchu, choroby i brak równo-
wagi hormonalnej, zanieczyszczenie środowiska (rys. 19).
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Rys. 19 Główne przyczyny starzenia się skóry w/g badanych kobiet 
Źródło: Opracowanie własne

W codziennej pielęgnacji przeciwstarzeniowej 72% ankieto-
wanych używa kremu na dzień, kremu na noc 67%, serum sto-
suje 38% kobiet, z preparatów z filtrem UV korzysta 23% kobiet, 
a 17% nie stosuje preparatów o działaniu anti-aging. 57,69% 
oprócz kremu na dzień używa dodatkowego kosmetyku, z cze-
go 53,85% stosuje krem na dzień i na noc, 27,88% korzysta do-
datkowo z serum, a 11,54% deklaruje pełną pielęgnację prze-
ciwstarzeniową w postaci kremu na dzień, na noc, serum oraz 
preparatów zabezpieczających przed fotostarzeniem (rys. 20).
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Rys. 20 Preparaty przeciwstarzeniowe stosowane w codziennej pielęgnacji
Źródło: Opracowanie własne

W wyborze kosmetyków 75% badanych sugeruje się ich skła-
dem, 63% polega na rekomendacji innych osób, a dla 49% 
znaczenie ma cena preparatu. Inne kryteria stosowane przez 
ankietowanych: promocje – 17%, reklama – 7%, wygląd opa-
kowania – 5%, a także opinia specjalisty, antyalergiczność 
preparatu oraz możliwość testowania próbek (rys. 21).
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Rys. 21 Kryteria stosowane przez badanych w wyborze kosmetyków
Źródło: Opracowanie własne

Zdecydowana większość badanych – 94% posiada wiedzę 
na temat składników o działaniu przeciwstarzeniowym 
stosowanych w preparatach pielęgnacyjnych. Najczę-
ściej wymienianymi substratami były: kwas hialurono-
wy 17,52%, retinol 14,28%, kolagen 12,98%, witamina C 
11,69%, koenzym Q10 8,44%, witamina E 7,14%, peptydy 
2,59%, komórki macierzyste 2,59%, a także: elastyna, ce-
ramidy, flawonoidy, kwasy AHA. Zaledwie 5,19% ankieto-
wanych nie zna składników o działaniu anti-aging (rys. 22).
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Rys. 22 Składniki o działaniu przeciwstarzeniowym wymienione przez ankietowanych 
Źródło: Opracowanie własne
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Najchętniej wybieraną substancją w pielęgnacji anti-aging 
jest kwas hialuronowy. Składnik ten preferuje 72% ankie-
towanych. 63% badanych wybiera preparaty z kolagenem, 
30% preferuje kremy z retinolem, 26% z antyoksydantami, 
a 16% z komórkami macierzystymi. Wśród substancji wy-
mienionych przez respondentki znalazły się także witami-
na C oraz koenzym Q10 (rys. 23).
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Rys. 23 Substancje stosowane najchętniej w pielęgnacji anti-aging
Źródło: Opracowanie własne

W pielęgnacji dziennej 32,21% badanych kobiet najchętniej 
stosuje krem na dzień z kwasem hialuronowym, 31,03% wy-
biera krem z kolagenem, 15,17% z retinolem, 14,48% z anty-
oksydantami, 6,21% z komórkami macierzystymi (rys. 24).
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Rys. 24 Substancje anti-aging najchętniej wybierane w kremach na dzień
Źródło: Opracowanie własne

Kremy na noc z zawartością kwasu hialuronowego wybie-
ra 33,09% badanych, z kolagenem 30,93% ankietowanych, 
17,27% preferuje kremy na noc z retinolem, 12,23% z anty-
oksydantami, a 6,47% z komórkami macierzystymi (rys. 25).
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Rys. 25 Substancje anti-aging najchętniej wybierane w kremach na noc 
Źródło: Opracowanie własne

30,11% respondentek wybiera w pielęgnacji przeciwsta-
rzeniowej serum z kolagenem, 29,03% z kwasem hialuro-
nowym, 19,35% z retinolem, 18,28% z antyoksydantami, 
a 6,45% z komórkami macierzystymi (rys. 26).
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Rys. 26 Substancje anti-aging najchętniej wybierane w serum 
Źródło: Opracowanie własne

Z pielęgnacji profesjonalnej w gabinecie kosmetologicz-
nym korzysta 80% badanych. Głównie opiera się ona na 
zabiegach złuszczających. 65% ankietowanych korzysta 
z mikrodermabrazji oraz oksybrazji, a 48% z zabiegów 
złuszczania kwasami. 25% preferuje zabiegi mezoterapii 
bezigłowej i mikroigłowej, 25% wykonuje zabiegi z wyko-
rzystaniem ultradźwięków, 14% z zastosowaniem fal ra-
diowych. 12% korzysta z zabiegów karboksyterapii, 12% 
deklaruje wypełnianie zmarszczek kwasem hialurono-
wym, 7% korzysta za zabiegów z wykorzystaniem elektro-
poracji, 6% z zabiegów mezoterapii igłowej, 3% z laserote-
rapii, a 2% z ostrzykiwania osoczem bogatopłytkowym. 8% 
badanych wymieniło inne zabiegi kosmetyczne (rys. 27).
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Rys. 27 Zabiegi, z których korzystają badane w gabinecie kosmetologicznym 
Źródło: Opracowanie własne.

Główną przyczyną nie korzystania przez ankietowane 
z zabiegów w gabinecie kosmetologicznym jest ich zbyt 
wysoka cena. Powód ten podało 65% badanych. 30% uwa-
ża, że posiada zbyt małą wiedzę na temat oferty zabiegowej, 
a 15% wątpi w ich skuteczność. 9% podało inne przyczyny, 
miedzy innymi: wątpi w kompetencje osoby wykonującej 
zabieg, a także – brak czasu (rys. 28).
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Rys. 28 Przyczyny niekorzystania z zabiegów w gabinecie kosmetologicznym 
Źródło: Opracowanie własne
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34% badanych chciałaby skorzystać z zabiegów o działa-
niu regenerującym, odżywczym i ujędrniającym, z czego 
połowa zadeklarowała chęć skorzystania z zabiegów me-
zoterapii (igłowej, mikroigłowej oraz bezigłowej). 19,04% 
ankietowanych kobiet chciałaby wypróbować bardziej 
zaawansowane zabiegi o działaniu odmładzającym skórę, 
takie jak: laseroterapia, HIFU, RF mikroigłowa, karboksy-
terapia. 26,98% deklaruje chęć skorzystania z zabiegów 
medycyny estetycznej, przede wszystkim z wypełniania 
zmarszczek 14,29%, a także z nici liftingujących, ostrzy-
kiwania osoczem bogatopłytkowym oraz z toksyny botuli-
nowej. 17,46% chciałaby skorzystać z zabiegów w gabinecie 
kosmetologicznym, ale posiada zbyt małą wiedzę na temat 
oferty anti-aging. 3% respondentów nie jest zainteresowa-
na profesjonalną pielęgnacją przeciwstarzeniową (rys. 29).

17 17

 

17 
14 

11 

6 
3 3 3 3 3 

2 
0,

4,5

9,

13,5

18,

22,5

% badanych
mezoterapia
zabiegi
regenerująco-odżywczo-ujędrniające
zbyt mała wiedza
na temat zabiegów anti-aging
wypełniania zmarszczek HA
laseroterapia
nici liftingujące

RF mikroigłowa
osocze bogatopłytkowe
HIFU
nie chcę korzystać
z zabiegów anti-aging
toksyna botulinowa
karboksyterapia

Rys. 29 Zabiegi anti-aging, z których chciałyby skorzystać badane osoby
Źródło: Opracowanie własne

48,54% badanych zna pojęcie wolne rodniki oraz ich 
wpływ na proces starzenia się skóry. 35,92% uważa, że ma 
za małą wiedzę na ten temat, a 15,54% twierdzi, że nie po-
siada takiej wiedzy (rys. 30).
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Rys. 30 Znajomość pojęcia wolne rodniki 
Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie otwarte: Jakie czynniki wpływają na wzrost 
ilości wolnych rodników w organizmie człowieka? 70% ba-
danych odpowiedziało, iż ma za małą wiedzę na ten temat. 
Pozostałe 30% wśród czynników patogennych wymie-
niło: używki 35,63%, w tym 22,99% wskazało papierosy, 

a 12,64% alkohol, a także złą dietę 16,09%, stres 16,09%, 
promieniowanie UV 11,36%, nieracjonalny tryb życia 
opierający się na zbyt małej ilości wypoczynku oraz braku 
aktywności fizycznej 10,34%, 8,04% badanych wskazało 
zanieczyszczenie środowiska, a 2,30% uznało złą pielę-
gnację skóry i nie stosowanie antyoksydantów (rys. 31).
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Rys. 31 Czynniki wpływające na wzrost wolnych rodników w organizmie
Źródło: Opracowanie własne

80% badanych uważa, że posiada zbyt małą wiedzę na te-
mat substancji aktywnych o działaniu przeciwutleniają-
cym zawartych w preparatach do pielęgnacji skóry. Wśród 
składników wymienionych przez pozostałe 20% znalazły 
się: witamina C 25,58%, retinoidy 20,93%, witamina E 
20,93%, koenzym Q10 13,95%, a także flawonoidy, garbni-
ki, karotenoidy, kwas ferulowy (rys. 32).
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Rys. 32 Substancje o działaniu przeciwutleniajacym w kosmetykach
Źródło: Opracowanie własne

55% badanych posiada zbyt małą wiedzę na temat działań 
profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zmarsz-
czek oraz przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Pozostałe 45% ankietowanych jako główne działania 
profilaktyczne wymieniła odpowiednią pielęgnację skóry 
63,11% oraz zdrowy tryb życia 41,74%. 30,55% za podsta-
wę profilaktyki przeciwstarzeniowej uważa odpowiednią 
pielęgnację domową opartą na regularnym złuszczaniu, 
odżywianiu i nawilżaniu skóry, 20,37% kobiet uznało za 
konieczne specjalistyczne zabiegi anti-aging w gabinecie 
kosmetologicznym, a 9,70% podkreśliło rolę fotoprotekcji. 
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12,62% respondentek za najważniejsze uznała zdrowe 
odżywianie, 7,77% odpowiednie nawodnienie organizmu, 
6,79% podkreśliła aktywność fizyczną, 4,85% uznała brak 
nałogów, 3,88% wymieniła odpowiednią ilość snu, a 1,94% 
brak stresu (rys. 33).
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Rys. 33 Działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zmarszczek oraz opóźniające 
starzenie się skóry 
Źródło: Opracowanie własne

WNIOSKI
Podczas badania ocenie poddano wiedzę kobiet z zakresu 
przyczyn starzenia się skóry oraz stosowaną profilaktykę 
anti-aging. Istnieje wprost proporcjonalna zależność mię-
dzy świadomością przeciwstarzeniową oraz liczbą oznak 
starzenia a wiekiem, wykształceniem, statusem zawodo-
wym i miejscem zamieszkania, a także rodzajem wykony-
wanej  pracy, czynnikami środowiskowymi, trybem życia 
oraz pielęgnacją skóry. Proces starzenia zachodzi szybciej 
u kobiet narażonych na działanie promieniowania UV, pa-
lących papierosy, sporadycznie stosujących preparaty ko-
smetyczne o działaniu anti-aging. 

Większość z badanych osób wykazuje dostateczny poziom 
podstawowej wiedzy z zakresu przyczyn starzenia się skóry, 
lecz przywiązują one zbyt mało wagi do codziennej profi-
laktyki przeciwstarzeniowej. Niezbędna jest zatem pomoc 
kosmetologiczna w zakresie diagnostyki skóry i w doborze 
odpowiednich kosmetyków oraz przedstawienia możliwo-
ści terapeutycznych w gabinecie kosmetologicznym.

Kosmetologia estetyczna i przeciwstarzeniowa łączy 
w sobie działania o charakterze zapobiegawczym oraz na-
prawczym. Ponieważ procesy regeneracji i przebudowy 
skóry wymagają czasu oraz odpowiedniej higieny życia, 
a na efekty trzeba nieco zaczekać, znaczna część́ przepro-
wadzanych zabiegów przeznaczona jest dla osób świado-
mych tego, że podstawowym warunkiem sukcesu terapii 
jest systematyczność́ wykonywania zabiegów, cierpliwość 
oraz stosowanie się w pełni do zaleceń kosmetologa. 

Faza prewencyjna polega na uświadomieniu klienta, 
w jaki sposób postępuje proces starzenia się skóry, jakie 
czynniki go przyspieszają, a które mogą go opóźnić, jak 

poznać i zaakceptować struktury fizyczne, które zostały 
odziedziczone, jak o nie dbać zgodnie z zasadami higieny 
życia dotyczącymi odżywiania, wysiłku psychicznego i fi-
zycznego, a także higieny kosmetycznej. 

Faza korekcyjna polega na odpowiednim dopasowaniu 
metod terapeutycznych w zależności od indywidualne-
go problemu klienta, a także ich umiejętnemu łączeniu 
w kilka zabiegów jednocześnie. Terapia łączona zwiększa 
efektywność i skuteczność poszczególnych procedur, ale 
wymaga fachowych kwalifikacji i doświadczenia kosmeto-
loga. Jak wynika z badań, to właśnie brak wiary w kompe-
tencje i umiejętności kosmetologa oraz brak wiedzy na te-
mat działania i skuteczności terapii przeciwstarzeniowych 
przyczyniają się do nie korzystania z zabiegów w gabinecie 
kosmetologicznym (wskazuje to aż 54% badanych).

Problem starzenia jest bardzo istotnym tematem, wpły-
wającym na jakość życia. Z powyższych badań wynika, ze 
profilaktyka anti-aging jest ciągle niedostatecznie propa-
gowanym zagadnieniem. Większa świadomość skutko-
wałaby lepszą ochroną przeciwstarzeniową. Istnieje więc 
konieczność uświadamiania tego problemu i promowania 
wiedzy dotyczącej ograniczania ekspozycji na szkodliwe 
czynniki zewnętrzne oraz wskazywanie możliwości i me-
tod opóźniających procesy starzenia. 

Ze względu na wagę zagadnienia i jego ważność, warto 
kontynuować tego typu badania, ponieważ wskazując za-
leżności podnosimy świadomość klientów, pomagając jed-
nocześnie kosmetologom w podjęciu odpowiednich strate-
gii pielęgnacyjno-zabiegowych. 
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