
STRESZCZENIE

Dieta i spożywanie odpowiedniej jakości produktów żywno-
ściowych to jedne z najważniejszych elementów decydują-
cych o dobrym zdrowiu organizmu człowieka, w tym o wła-
ściwym wyglądzie i zdrowej skórze. Na stan całego ustroju 
wpływają także spożywane dodatkowo różnorodne suple-
menty diety, syntetyczne preparaty wieloskładnikowe, pre-
paraty specjalnie wzbogacone – zawierające składniki do-
brane pod kątem korzystnego działania na skórę. 

Celem pracy było opisanie wpływu suplementacji diety 
i  tzw. żywności funkcjonalnej na stan skóry. Uwzględnio-
no zażywane dodatkowo, oprócz podstawowych produktów 
odżywczych i poza odżywianiem w zakresie podstawowym 
i  zbilansowaną dietą, preparaty zawierające różnorodne 
składniki odżywcze oraz żywność specjalnego przeznacze-
nia czyli funkcjonalną. Mogą one korzystnie wpływać na 
skórę i jej zdrowy wygląd. 

Praca obejmuje przegląd tematycznej literatury i źródeł 
branżowych z obszaru dietetyki i kosmetologii.

Słowa kluczowe: suplementy diety, żywność funkcjonalna, 
zdrowa skóra, nutrikosmetyki

ABSTRACT

Diet and consumption of appropriate quality food products 
are one of the most important elements for good health and 
condition of the whole organism, including a proper ap-
pearance and healthy skin. The condition of the body and 
the skin is also influenced by additional dietary supple-
ments, synthetic multiingredient preparations, especially 
the ones containing ingredients selected for their beneficial 
effects on the skin. 

The aim of the study was to describe the influence of die-
tary supplementation and the functional food for the con-
dition of the skin, including preparations containing va-
rious nutrients and specialpurpose food, which can have 
a beneficial effect on the skin and its healthy appearance. 

The scope of the work includes a review of literature and 
sources in the field of dietetics and cosmetology.
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Kompleksowa pielęgnacja skóry  
za pomocą preparatów kosmetycznych, 

suplementów diety i żywności funkcjonalnej

Comprehensive skin care with cosmetic preparations,  
dietary supplements and functional food

WSTĘP
Skóra to największy i  jeden z ważniejszych organów ludz-
kiego ciała, a jej stan determinowany jest wieloma czynni-
kami. Poza pielęgnacją kosmetyczną, obejmującą stosowa-
nie wielu różnorodnych preparatów kosmetycznych, po-
cząwszy od oczyszczających, prowadzących do utrzymania 

właściwej higieny skóry, czy ochronnych, aż do typowo pie-
lęgnacyjnych, służących utrzymaniu właściwego nawilże-
nia i  natłuszczenia skóry, bardzo ważne jest dbanie o  do-
starczanie do organizmu odpowiednich składników od-
żywczych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju komórek 
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skóry. Znanych jest wiele różnego rodzaju protokołów ży-
wieniowych: produktów spożywczych, potraw, dań, diet 
specjalnych, tzw. „terapii” żywieniowych, które dedykowa-
ne są konkretnym „problematycznym” przypadkom i koor-
dynacji procesu prawidłowego odżywiania. Pewną wspo-
magającą rolę w  takim postępowaniu mogą odgrywać też 
spożywane dodatkowo, odpowiednio dobrane i  właściwie 
dawkowane preparaty syntetyczne oraz produkty żywno-
ściowe celowo wzbogacone, zawierające składniki korzyst-
nie wpływające na skórę. Są to nutrikosmetyki oraz żyw-
ność funkcjonalna.

Kluczem do zdrowej skóry i ograniczenia występowania 
problemów dermatologicznych, efektów jej starzenia, ich 
niwelowania, czy wręcz spowalniania, jest właściwa dia-
gnostyka, zrozumienie mechanizmów sterujących fizjolo-
gią i metabolizmem oraz stosowanie preparatów opartych 
o odpowiednie, skuteczne substancje. Znajomość mechani-
zmów i przyczyn powstawania problemów skórnych umoż-
liwia dobór odpowiednich, biologicznie aktywnych skład-
ników hamujących ich rozwój, a w konsekwencji widoczną 
poprawę stanu skóry. Składniki te mogą być zawarte zarów-
no w preparatach kosmetycznych oraz suplementach diety 
i żywności funkcjonalnej.

SUPLEMENTY DIETY
Pomiędzy żywnością, żywieniem, a zdrowiem człowieka ist-
nieją ścisłe zależności [1, 2]. Poza nieodzowną w utrzymaniu 
dobrego zdrowia prawidłową dietą, znacząco wspomagają-
cą rolę we właściwym funkcjonowaniu poszczególnych orga-
nów, w tym skóry, może odgrywać suplementacja diety oraz 
spożywanie tzw. żywności funkcjonalnej. Ma to szczególne 
znaczenie z uwagi na częste przypadki braku odpowiednich 
składników odżywczych, w tym np. mikro i makroelemen-
tów w podstawowej diecie wielu osób, prowadzących nieod-
powiedni tryb życia, czy niektórych grup wiekowych.

Produkty inne niż klasyczna żywność, dzieli się w  za-
leżności od składu i przeznaczenia na wiele podgrup, np.: 
produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, żywność funkcjonalna, nutrikosmetyki oraz suple-
menty, w  tym suplementy wspomagające odchudzanie, 
prawidłowy proces widzenia, wpływające na narządy ru-
chu, na koncentrację, opóźniające procesy starzenia, su-
plementy dla sportowców oraz wiele innych [3, 4]. Znaczą-
cą grupę stanowią także preparaty wpływające na stan skó-
ry, włosów i paznokci [5].

Z kolei rozwój przemysłu kosmetycznego to obecnie nie 
tylko nowoczesne preparaty lub techniki i zabiegi kosme-
tyczne, ale także kreowanie zupełnie nowych, innowacyj-
nych kategorii produktowych w zakresie formy, stosowania 
czy pochodzenia preparatów. W powszechnym obiegu spo-
tykane są dzisiaj określenia: dermokosmetyki, kosmeceu-
tyki, biokosmetyki oraz nutrikosmetyki [6]. Preparaty tego 

typu, konsumenci identyfikują jako produkty specjalnego 
przeznaczenia lub pochodzenia, odpowiednio zbilansowa-
ne pod względem składu jakościowego i ilościowego, odpo-
wiednio wytworzone, oznakowane i zapakowane.

Badania wskazują, że sposób odżywiania wielu osób jest 
niewłaściwy, a  typowa dieta przeciętnego konsumenta nie 
pokrywa w  pełni zapotrzebowania organizmu na witami-
ny i składniki mineralne, co ma swoje odzwierciedlenie tak-
że w kondycji skóry [7]. Wydaje się więc, że stosowanie od-
powiednich suplementów diety, spożywanie żywności funk-
cjonalnej, jest w związku z powyższym nie tylko korzystne, 
ale w wielu przypadkach wręcz niezbędne. Rynek suplemen-
tów diety to ogromna ilość preparatów, a wiele osób regular-
nie i często w niemałych ilościach zażywa tego typu prepara-
ty [8, 9]. Dotyczy to zarówno osób chorych, w tym mających 
problemy skórne, które chcą wspomóc czy też uzupełnić te-
rapię z  zastosowaniem leków lub też wykonują zalecenie 
dietetyka, ale także i osób zupełnie zdrowych, które samo-
dzielnie uzupełniają codzienną pielęgnację preparatami ko-
smetycznymi przyjmując różnorodne, często bardzo zróżni-
cowane pod względem składu i działania preparaty [10].

Zgodnie z  zaleceniami dietetyków, dobór odpowiedniej 
diety i  jej skład powinny uwzględniać właściwie zdiagno-
zowane zapotrzebowanie. Z tego też powodu potrzebna jest 
współpraca pomiędzy dermatologami, kosmetologami i die-
tetykami. Podstawową rolą pierwszej grupy osób jest przede 
wszystkim postawienie właściwej diagnozy, zalecenie lecze-
nia farmakologicznego. Kosmetolodzy mogą pomóc w odpo-
wiedniej pielęgnacji, podczas gdy rolą dietetyków jest uzu-
pełnienie procesu leczenia o produkty zawierające niezbęd-
ne i  zarazem brakujące składniki odżywcze, pamiętając o: 
uwzględnieniu diagnozy, zaleconych lekach, preparatach 
kosmetycznych stosowanych w gabinetach kosmetycznych 
i w pielęgnacji domowej. Składniki mogą być dostarczane do 
organizmu w postaci suplementów, czy też spożywane w po-
staci żywności funkcjonalnej. Suplementacja podczas za-
biegów kosmetycznych zwiększa skuteczność zabiegów i te-
rapii, a w rękach doświadczonego dietetyka i kosmetologa 
stanowi narzędzie do efektywnej pracy z klientem.

NUTRIKOSMETYKI
Pomimo powstawania coraz bardziej skutecznych form ko-
smetyków (np. preparaty nano, zawierające specjalne no-
śniki: liposomy, sfingosomy, mikrokapsułki, kompleksy 
molekularne) należy pamiętać, że podstawową rolą skóry 
jest ochrona przed wnikaniem substancji z  zewnątrz, po-
woduje to, że wiele składników aktywnych biologicznie, 
znajdujących się w najróżniejszych, najbardziej nawet zło-
żonych preparatach aplikowanych bezpośrednio na skórę, 
ma stosunkowo słabą biodostępność.

Uzupełnieniem efektywnego dostarczania wielu aktyw-
nych biologicznie i pozytywnie wpływających na stan skóry, 
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włosów czy paznokci, wartościowych składników kosme-
tyków mogą być preparaty, nazywane nutrikosmetykami. 
Zgodnie z  jedną z  definicji są to dodatki dietetyczne, któ-
re dostarczają skoncentrowaną formę danego bioaktywne-
go składnika z pożywienia, podawanego w postaci innej niż 
pożywienie, używane w celu poprawy zdrowia, w dawkach 
przewyższających te, które mogą być otrzymane z normal-
nej żywności [11]. Suplementy diety z  kolei, określane są 
m.in. jako produkty stanowiące źródło skoncentrowanych 
składników odżywczych i innych składników o działaniu fi-
zjologicznym [12]. Niewątpliwie, uwzględniając powyższe 
definicje można uznać, że nutikosmetyki zaliczyć należy do 
suplementów diety. Zawierają one składniki odżywcze, któ-
re poprzez aktywność biologiczną i właściwości mogą wpły-
wać na procesy fizjologiczne zachodzące w skórze.

Zarówno suplementy diety, jak i nutrikosmetyki, zawierają 
te same lub pochodne, podobnie działające substancje, które 
znaleźć można w kosmetykach, ale dostarczane są do organi-
zmu drogą pokarmową. Po podaniu doustnym mają za zada-
nie wspomagać właściwe funkcjonowanie skóry i jej przydat-
ków korzystnie wpływając na ich wygląd i ogólną kondycję. 
Wynika to z tego, że zawarte w takich preparatach, korzystne 
dla zdrowia i wspomagające utrzymanie skóry w dobrej for-
mie związki, mogą być np. bardziej stabilne w świetle prze-
wodu pokarmowego i  przede wszystkim o  wiele lepiej się 
z niego wchłaniać, gdyż podstawowym problemem efektyw-
nego działania preparatów kosmetycznych zawierających 
składniki aktywne biologicznie jest ich słaba biodostępność 
w przypadku podawania bezpośrednio na skórę.

Najczęstsze składniki nutrikosmetyków to: witaminy A, 
E, C  witaminy z  grupy B, antyoksydanty, peptydy, lipidy, 
makro i  mikroelementy (np. cynk i  krzem), aminokwasy 
(np. Larginina, tauryna, cysteina, cystyna, metionina, tryp-
tofan), enzymy (np. laktaza, papaina), prebiotyki i probioty-
ki (np. inulina, kultury bakteryjne, drożdże), niezbędne nie-
nasycone kwasy tłuszczowe (np. kwas γlinolenowy, kwas 
eikozapentaenowy EPA i  kwas dokozaheksaenowy DHA) 
i inne [13]. Jako osobną grupę, bardzo popularnych wśród 
konsumentów preparatów, można także wskazać nutriko-
smetyki zawierające substancje pochodzenia roślinnego 
(np. katechiny, polifenole, flawonoidy (szczególnie rutyna, 
kwercetyna, kemferol), oleje roślinne i  inne składniki po-
chodzenia roślinnego, np. olej z nasion ogórecznika lekar-
skiego (Borago officinalis), aloes (Aloe vera), ekstrakt z zielo-
nej herbaty (Camellia sinensis), ekstrakt z guarany (Paullinia 
cupana) i  inne [14]. Ekstrakty te zawierają naturalne prze-
ciwutleniacze, substancje o  działaniu przeciwzapalnym, 
wygładzającym, łagodzącym i  uszczelniającym naczynka 
[15, 16]. Składniki te, będąc zdolnymi do reagowania na po-
ziomie molekularnym, aktywne w stosunku do receptorów 
i  działające np. jak enzymy (inhibitory, katalizatory), sub-
stancje przeciwutleniające, czynniki wzrostu (hormony), 

mogą regulować procesy biochemiczne zachodzące w skó-
rze, wpływać na metabolizm komórek i pobudzać je do swo-
istej reakcji, skutkującej poprawą wyglądu skóry i konkret-
nym efektem estetycznym, uelastyczniając, ujędrniając 
skórę i poprawiając nawilżenie [17].

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Istnieje wiele badań dotyczących oceny wpływu diety na 
niektóre choroby skóry [18, 19]. Udowadniano zahamowa-
nie procesów zapalnych w  skórze i  poprawę jej stanu, po-
dając dzieciom w  wieku 24 lat, chorym na atopowe zapa-
lenie skóry (AZS), 3 g/dobę oleju roślinnego zawierającego 
kwas linolenowy, co tłumaczono stopniową zmianą i uzupeł-
nianiem składu lipidów błon komórkowych. Poprawa nastę-
powała już po czterech tygodniach suplementacji [20]. Bio-
rąc pod uwagę powyższe badanie, można przyjąć, że także 
stosowanie kosmetyków w  postaci np. specjalnie zaprojek-
towanych kremów, mogłoby wspomóc proces terapeutyczny 
i przyspieszyć osiągnięcie zadowalających efektów estetycz-
nych. Miałoby to związek z tym, że ochronna bariera skórna 
tworzona przez warstwę jaką pełnią lipidy oraz keratynocyty 
odpowiadające za utrzymanie właściwego nawilżenia skóry, 
miałaby większą szansę prawidłowej regeneracji w wyniku 
tworzenia kompleksów lipidów naskórkowych, składających 
się głównie z ceramidów, wolnych kwasów tłuszczowych, ste-
roli, a także fosfolipidów i skwalenu [2123].

Zapotrzebowanie na żywność cechującą się wysoką war-
tością odżywczą i prozdrowotną, powoduje że na rynku po-
jawia się coraz więcej preparatów, które mają korzystnie 
wpływać na wybrane funkcje organizmu, regulować i wspo-
magać procesy fizjologiczne i  metaboliczne, w  tym także 
obejmujące skórę. Zgodnie z  definicją z  dokumentu koń-
cowego programu badawczego UE – Functional Food Science 
in Europe, żywność może być uznana za funkcjonalną, jeśli 
udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funk-
cji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ po-
lega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub 
zmniejszaniu ryzyka chorób [24]. Żywność funkcjonalna 
musi przypominać postacią żywność konwencjonalną i wy-
kazywać korzystne oddziaływanie w ilościach, które oczeku-
je się, że będą normalnie spożywaną dietą. Co ważne, nie są 
to tabletki ani kapsułki, ale część składowa prawidłowej die-
ty, po spożywaniu której oczekuje się poprawy stanu zdro-
wia. Inna znana w  powszechnym obiegu definicja, istotna 
z  punktu widzenia wskazania w  niej kluczowej roli związ-
ków biologicznie aktywnych, mówi, że żywność ma właści-
wości funkcjonalne tylko wtedy, kiedy oprócz normalnej 
wartości odżywczej, wynikającej z  zawartości składników 
odżywczych, zawiera substancje bioaktywne wpływające na 
funkcjonowanie naszego organizmu poprzez działanie blo-
kujące lub opóźniające rozwój niektórych chorób i/lub po-
prawiające jego ogólne funkcjonowanie.

Aesthetic Cosmetology and Medicine
6 / 2021 / vol. 10 295



Biorąc pod uwagę kompleksowe ujęcie procesu wspoma-
gania pielęgnacji skóry, w  tym także skóry problematycz-
nej oraz niwelowania niedoskonałości, możliwość jedno-
czesnego stosowania dedykowanych preparatów kosme-
tycznych oraz spożywania żywności funkcjonalnej, wydaje 
się bardzo interesująca i może przynieść pożądane efekty.

Stosowanie opisanych wyżej preparatów mogłoby iść 
w parze z poprzedzonym odpowiednią diagnostyką kosme-
tyczną i  dokładną oceną stanu skóry, doborem właściwego 
kosmetyku lub serii kosmetyków, czy też zabiegów kosme-
tycznych. Sam dobór produktów, zarówno kosmetyku, su-
plementu diety, czy produktu funkcjonalnego polegałby na 
wyborze odpowiedniego zestawu substancji biologicznie ak-
tywnych, które z racji swoich właściwości zostałyby umiesz-
czone w  wybranym typie preparatu. W  zakresie substancji 
dodawanych do żywności byłyby to związki dodane zarówno 
w  procesach technologicznych (produkcja i  przetwórstwo) 
oraz zawarte już w surowcach do produkcji żywności.

KOSMETYKI I SUPLEMENTY
Podjęte w ramach badań własnych autorów niniejszej pracy 
próby zaprojektowania tego typu produktów spożywczych 
oraz wstępna ocena ich składu, właściwości, funkcjonalno-
ści i przydatności, a także opracowanie protokołów ich sto-
sowania razem z odpowiednio dobranymi preparatami ko-
smetycznymi, pozwoliły zauważyć, że wspomaganie proce-
su pielęgnacji skóry z uwagi na odpowiednio dobrany skład 
(zarówno pod kątem jakościowym jak i  ilościowym) może 
przynieść oczekiwane rezultaty w zakresie poprawy zarów-
no wyglądu skóry, jak też poprawy jej stanu w  przypadku 
problemów dermatologicznych czy nawet pewnych scho-
rzeń. Badania te są obecnie prowadzone.

Jedną z substancji, której występowanie może obejmować 
preparaty różnego typu jest witamina A, będąca grupą or-
ganicznych związków chemicznych do których zaliczamy: 
retinol, będący formą alkoholową witaminy A i inne formy: 
retinal (forma aldehydowa), kwas retinowy (forma kwaso-
wa), pochodne estrowe retinolu (palmitynian i octan). 

Retinol i  pochodne witaminy A  wykazują szereg różno-
rodnych funkcji w ustroju, w skórze natomiast ich najważ-
niejsza rola wiąże się z  prawidłowym funkcjonowaniem 
naskórka [25]. Wpływają one na czynniki wzrostu i  pro-
cesy syntezy białek, metabolizmu komórkowego i  podzia-
ły komórkowe. Powoduje to i prowadzi do poprawy struk-
tury warstwy rogowej, wzmocnienia funkcji ochronnej na-
skórka i zmniejszenia przeznaskórkowej utraty wody TEWL 
(transepidermal water loss) [26]. Niedobory witaminy A powo-
dują w skórze wzmożone rogowacenie mieszkowe, któremu 
często towarzyszy uogólniona suchość skóry oraz łamli-
wość i przerzedzenie włosów [27]. Retinoidy regulują proce-
sy rogowacenia i  różnicowania keratynocytów, zmniejsza-
ją przyleganie i  ułatwiają złuszczanie korneocytów, pobu-
dzają syntezę kolagenu i  angiogenezę. Zmniejszają także 

stan zapalny poprzez hamowanie zależnej od lipooksyge-
nazy przemiany kwasu arachidonowego [28, 29]. Zasto-
sowanie retinoidów w  licznych problemach skórnych, ta-
kich jak: AZS, łuszczyca, trądzik oraz stany trądzikopodob-
ne, fotostarzenie, zaburzenia rogowacenia skóry, brodawki, 
owrzodzenia, czyraczność, naskórkowe stany przedrako-
we, czerniak złośliwy, białaczka promielocytowa, liszaj pła-
ski, twardzinowy i  zanikowy, kłykciny kończyste, łupież 
czerwony mieszkowy, rogowacenie mieszkowe, rybia łuska 
zwykła i pęcherzowa, rogowiec dłoni i stóp, jest potwierdzo-
ne w publikacjach naukowych [30]. Wydajność wchłaniania 
przez organizm z pożywienia βkarotenu, którego najwięk-
sze ilości zawiera marchew, brokuły, szpinak, olej palmowy, 
oberżyna, jest bardzo zróżnicowana i np. dla βkarotenu za-
wartego w marchwi oraz innych składnikach diety wynosi 
mniej niż 5% [31]. Karoten podawany natomiast jako suple-
ment diety może być absorbowany aż w 70%. 

Z wymienionych powodów, kosmetyki zawierające wita-
minę A są powszechne i obejmują wiele różnorodnych pre-
paratów, które przeznaczone są do wielokierunkowej pie-
lęgnacji skóry, szczególnie suchej i  starzejącej się. Znane 
są liczne badania potwierdzające skuteczność miejscowe-
go stosowania retinoidów np. tretinoiny i izotretinoiny w ła-
godzeniu oznak starzenia skóry [3238]. Stosowanie prepa-
ratów kosmetycznych z  witaminą A  powodowało spłycenie 
bruzd i zmarszczek oraz rozjaśnienie plam soczewicowatych 
oraz przebarwień, zwiększoną syntezę kolagenu i  nasiloną 
angiogenezę [33]. Korzystne działanie wykazuje także połą-
czenie witaminy A z witaminą E w jednym preparacie [38].

Z innych surowców występujących zarówno w  prepara-
tach kosmetycznych, suplementach diety, żywności funk-
cjonalnej, wymienić należy skrzyp polny (Equisetum arven-
se), który ma działanie przeciwbakteryjne, remineralizujące 
i regenerujące. Stanowi on bogate źródło flawonoidów, pota-
su i krzemu, które są niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania szybko rosnących tkanek występujących w skórze, 
włosach i paznokciach. Krzem jest niezbędny w procesach 
biosyntezy kolagenu – podstawowego składnika tkanki łącz-
nej, a jego niedobór powoduje siwienie i kruchość włosów, 
kruchość paznokci oraz zmniejszenie odporności na grzy-
bice i zakażenia bakteryjne. Z tego powodu, krzem to częsty 
składnik wykorzystywany do produkcji wielu suplementów 
tego typu [39, 40].

Bardzo popularny w  wielu kosmetykach (kremy, żele) 
jest także aloes zwyczajny (Aloe vera), wykorzystywany w le-
czeniu wielu chorób, w  tym wielu dermatoz. Jest on tak-
że popularnym suplementem diety. W  badaniach klinicz-
nych wykazano, że żel aloesowy, uzyskiwany z miąższu li-
ścia i stosowany wewnętrznie, powoduje znaczne spłycenie 
zmarszczek, zwiększenie elastyczności skóry i  wytwarza-
nie prokolagenu [41]. Stosowanie wyciągów z aloesu poma-
ga zaś w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia skóry i może 
być efektywne w niwelowaniu objawu suchej skóry [42].
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PODSUMOWANIE
Rosnący popyt i zainteresowanie nowymi formami kosme-
tycznymi, produktami żywnościowymi, suplementami die-
ty, żywnością funkcjonalną, zarówno wśród konsumentów 
jak i producentów, wskazuje na konieczność ciągłego, bie-
żącego badania szerokorozumianych aspektów związanych 
z tym zagadnieniem i prowadzenia dodatkowych badań na-
ukowych w  zakresie ich właściwego, skutecznego stoso-
wania. Szczególnie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na 
holistyczne, szerokie podejście do pielęgnacji skóry, pod 
względem dermatologicznym i  kosmetycznym oraz die-
tetycznym. Sposób odżywiania wielu osób jest niewłaści-
wy, a typowa dieta przeciętnego konsumenta nie pokrywa 
w  pełni zapotrzebowania organizmu na ważne dla prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu składniki odżywcze. 
Warto zwrócić uwagę na kompleksowe ujęcie procesu za-
opatrywania w niezbędne składniki odżywcze organizmu, 
uwzgledniające zarówno odpowiednią dietę, uzupełnianą 
dodatkowymi preparatami oraz produktami kosmetyczny-
mi, jak również niezbędną w celu osiągnięcia pożądanych 
efektów współpracę lekarzy, dietetyków i kosmetologów.
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