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Czym są przebarwienia?

Przebarwienia to zaburzenia barwnikowe wy-
wołane przez naturalny barwnik skóry, melani-
nę, w komórkach naskórka. Często przybierają 
różnorodne barwy  – brązowe oraz żółte. Mo-
żemy je podzielić w  zależności od lokalizacji 

w  obrębie skóry na naskórkowe, skórne i  mie-
szane. Przebarwienia naskórkowe to piegi, me-
lasma oraz plamy soczewicowate. Wyróżniamy 
również przebarwienia miejscowe – znamiona 
i  plamy hiperpigmentacyjne  – które są wywo-
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To problem, z którym boryka się wiele kobiet. Przebarwienia 
postarzają skórę optycznie bardziej niż zmarszczki i mogą pojawić się 
w każdym wieku. 

Terapie na przebarwienia
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łane przez szereg czynników mechanicznych i hor-
monalnych. Istnieją także przebarwienia o podłożu 
genetycznym (piegi, hiperpigmentcja pod oczami, 
plamy soczewicowate) oraz te o  podłożu hormo-
nalnym, powstałe w  wyniku zaburzeń endokryno-
logicznych (nadczynność tarczycy, schorzenia jaj-
ników) oraz stosowaniu leków przeciwbólowych, 
sulfonamidów i  tetracyklin. Melasma (ostuda) jest 
typem hiperpigmentacji o ostrych, nieregularnych 
kształtach. To mocno ograniczone, ciemnobrunat-
ne plamy (występują u  20% ciężarnych kobiet). 
Przebarwienia starcze z  kolei powstają w  wyniku 
nadmiernej ekspozycji na promieniowanie sło-
neczne, najczęściej na twarzy, szyi, dekolcie oraz 
dłoniach  – z  wiekiem ulegają powiększeniu. Zmia-
ny barwnikowe są spowodowane również stanami 
zapalnymi i długotrwałą ekspozycją na słońce. Są to 
tzw.  przebarwienia pozapalne  – czerwone, różowe 
lub brązowe plamki, które ulegają zaostrzeniu pod 
wpływem słońca.

Czynniki wpływające na powstawanie przebar-
wień

Zaburzenia pigmentacji w  90% dotyczą kobiet 
i najczęściej mają podłoże hormonalne. Zwykle po-
jawiają się w czasie ciąży, menopauzy, przy proble-
mach z tarczycą czy wątrobą, w wyniku stosowania 
antykoncepcji oraz środków światłouczulających. 
Mamy w Polsce sporo ziół o działaniu fotouczulają-
cym, takich jak: dziurawiec, skrzyp polny, szałwia 
czy rumianek. Leki hormonalne, w  tym antykon-
cepcja, zwiększają naszą wrażliwość na słońce. 
Cytostatyki stosowane w terapii przeciwnowotwo-
rowej, leki moczopędne, przeciwcukrzycowe, prze-
ciwbakteryjne, przeciwtrądzikowe, przeciwaler-
giczne i uspokajające, kosmetyki stosowane w per-
fumach (będące często przyczyną pojawiania się 
plam na szyi i  dekolcie) oraz nieodpowiednio do-
brana pielęgnacja przyczyniają się do powstawania 
nierównomiernych plam na skórze twarzy. Warto 
zwrócić szczególną uwagę na środki przeciwbakte-
ryjne w  mydłach oraz płynach, których stosujemy 
aktualnie bardzo dużo.

Istnieje szereg związków mogących przyczynić 
się do powstawania przebarwień, więc przed za-
stosowaniem każdego z  nich zadbajmy o  ochronę. 
Skóra jest zaopatrzona w  liczne receptory hormo-
nalne (estrogenowe, androgenowe i  progesterono-
we), a jej stan zależy w dużej mierze od hormonów 
przysadki oraz tarczycy. Ma to wpływ na regulację 
procesu melanogenezy i  rozmieszczenia barwnika 
w  skórze. Promienie  UV przechodzą przez naskó-
rek i  pobudzają komórki barwnikowe skóry, mela-
nocyty. Praca niektórych z  nich zostaje zakłócona 
i  dochodzi do nadprodukcji melaniny. Ta, groma-
dząc się w różnych miejscach, tworzy nieestetycz-
ne plamy. Melanocyty w  postaci melanosomów są 
transportowane do keratynocytów. Proces mela-
nogenezy jest łańcuchem reakcji prowadzących 
do przekształcania L- tyrozynazy do dopachino-
nu  (DOPA), a  następnie melaniny. Głównym enzy-
mem uczestniczącym w  tym procesie jest tyrozy-
naza.

Jak zapobiegać przebarwieniom i co stosować?

Na powstawanie i  intensywność przebarwień 
wpływ ma przede wszystkim promieniowanie sło-
neczne, podstawą profilaktyki jest więc skuteczna 
ochrona przeciwsłoneczna. Obejmuje ona stoso-
wanie kosmetyków chroniących skórę przed pro-
mieniowaniem UVA i  UVB, z  filtrem co najmniej 
30 SPF lub 50 SPF. Ważną kwestią jest również uni-
kanie promieni słonecznych w  godzinach pomię-
dzy 10:00 a 15:00, gdy promieniowanie jest najbar-
dziej szkodliwe dla skóry. Warto przy tym pamiętać 
o odpowiedniej pielęgnacji, bogatej w witaminę C, 
f lorentynę, kwas ferulowy oraz resweratrol. Sub-
stancjami aktywnymi o  udowodnionym działaniu 
hamującym aktywność tyrozynazy są: arbutyna 
oraz kwasy azelainowy, kojowy i  fitowy. Powyższe 
składniki stanowią skuteczną tarczę chroniącą skó-
rę przed uszkodzeniami spowodowanymi promie-
niowaniem  UV. Stosowanie witaminy  C  chroni po-
nadto skórę przed fotostarzeniem oraz ogranicza 
powstawanie nowych plam. Należy też pamiętać 
o nakładaniu kremu z filtrem z właściwą częstotli-
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wością, tzn. co 2–3 godziny. Osoby stosujące maki-
jaż powinny dodatkowo zaopatrzyć się w kosmety-
ki z filtrem SPF w pudrze lub w sprayu. W okresie 
letnim należy unikać substancji zapachowych na 
bazie alkoholu, olejków o  działaniu fotouczulają-
cym (bergamotowy, waniliowy), picia mieszanek 
ziołowych oraz przyjmowania leków, które mogą 
wywołać reakcje fototoksyczne. Stosowanie ko-
smetyków z  kwasami czy retinolem pozostawmy 
sobie na okres jesienno-zimowy. Przez cały rok na-
leży dbać o skórę w taki sposób, aby ograniczyć wy-
dzielanie enzymu przyczyniającego się do powsta-
wania melaniny. Chcąc pozbyć się przebarwień, 
musimy je najpierw odpowiednio zdiagnozować, 
a  przede wszystkim wiedzieć, jak, dlaczego i  kie-
dy powstały. Metod leczenia przebarwień jest na 
rynku bardzo dużo  – odpowiednia w  konkretnym 
przypadku powinna zostać dobrana na podstawie 
ich rodzaju i  głębokości, dla każdego klienta indy-
widualnie.

Mamy do dyspozycji peelingi medyczne, w których 
skład wchodzą TCA (preparat na bazie kwasu trój-
chlorooctowego) oraz Cosmelan. Skutecznie rozja-
śniają przebarwienia, złuszczają oraz regenerują 
naskórek i  skórę właściwą. Po zabiegu skóra jest 
rozjaśniona i  gładka, dochodzi do spłycenia blizn 
potrądzikowych. Działanie preparatów polega na 
hamowaniu tyrozynazy, enzymu biorącego udział 
w powstawaniu melaniny.

Peeling lightening posiada silne właściwości roz-
jaśniające przebarwienia. Jego unikalny skład two-
rzą pochodne witaminy  A, kwasy laktobionowy, 
salicylowy, kojowy i  fitowy oraz arbutyna. Peeling 
ten działa na różnych poziomach skóry  – następu-
je pobudzenie regeneracji komórkowej, odbudowa 
naskórka, ujednolicenie kolorytu i  skuteczne za-
hamowanie kumulowania się melaniny, tworzącej 
przebarwienia, oraz wyraźne odmłodzenie skóry.

Kwas traneksamowy jest tzw. inhibitorem tyro-
zynazy. Hamuje odkładanie się melaniny i  tym sa-
mym zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień. 
Posiada właściwości kojące  – często stosujemy go 

przy przebarwieniach pozapalnych. Substancja ta 
rozjaśnia przebarwienia i  zapobiega powstawaniu 
nowych, a  dodatkowo ma działanie wyciszające 
i  przeciwzapalne, dzięki czemu sprawdza się przy 
leczeniu skór z rumieniem.

Kwas kojowy to skuteczny środek depigmentują-
cy, rozjaśniający plamy i  przebarwienia. Bardzo 
dobrze sprawdza się przy pielęgnacji skór trądzi-
kowych, dzięki właściwościom przeciwzapalnym. 
Wykorzystywany jest przy skórach z  objawami 
fotostarzenia oraz przy przebarwieniach słonecz-
nych. Kwas kojowy powoduje zatrzymanie procesu 
tworzenia się melaniny, co powoduje depigmenta-
cję ciemnych plam. 

Kwas azelainowy zmniejsza widoczność plam 
i przebarwień, zapewnia skórze promienny i świe-
ży wygląd. Reguluje proces keratynizacji naskórka, 
dzięki czemu doskonale sprawdzi się przy proble-
mie nieprawidłowego rogowacenia skóry. Wyko-
rzystywany jest w terapiach przy trądziku pospoli-
tym i  różowatym ze względu na właściwości prze-
ciwzapalne i keratolityczne.

Laserowe usuwanie przebarwień

Laserowe usuwanie przebarwień to najskutecz-
niejsza metoda na całkowite pozbycie się lub zre-
dukowanie każdego ich rodzaju. Laser działa naj-
głębiej  – z  tego względu polecany jest w  szczegól-
ności do usuwania trudnych przebarwień. Przed 
zabiegiem musimy właściwie zdiagnozować stan 
zmian do usunięcia, aby użyć odpowiedniego lase-
ra. Zabieg laserowego usuwania przebarwień pole-
ga na naświetleniu skóry laserem o  odpowiedniej 
długości wiązki. Parametry dobieramy w  zależno-
ści od potrzeb. Światło jest selektywnie pochłania-
ne przez barwnik skóry, melaninę – po dotarciu do 
barwnika wytwarzane jest ciepło i  zmiana skórna 
ulega zniszczeniu, bez uszkodzenia otaczającej 
skóry. 

Zabieg z  użyciem lasera Q-Switch polega na za-
stosowaniu punktowych wiązek lasera o  dużej 

Plamy i przebarwienia na twarzy to głównie proble-
my natury estetycznej  – nie tylko postarzają, lecz 
także trudno jest je ukryć pod korektorem czy pod-
kładem. Wszystkiemu winna jest melanina, odpo-
wiedzialna za kolor naszej skóry  – jej nadprodukcja 

sprawia, że skóra staje się ciemniejsza (niski poziom 
melaniny z  kolei ją rozjaśnia). Przebarwienia mogą 
przyjmować różne kształty, kolory i formy. W zależ-
ności od przyczyn powstawania tych zmian skór-
nych wyróżnia się różne ich rodzaje. Plamy socze-
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mocy. W następstwie dochodzi do kontrolowanego 
uszkodzenia komórek skóry i  do głębokiej przebu-
dowy włókien kolagenowych. Efektem zabiegu jest 
zdrowsza, młodziej wyglądająca skóra oraz rozja-
śnienie przebarwień.

Nieablacyjny laser frakcyjny emituje energię w po-
staci mikrowiązek światła, które w  kontrolowa-
ny sposób uszkadzają wybrane obszary naskórka 
oraz skóry właściwej. Proces gojenia stymuluje 
produkcję nowych, zdrowych komórek oraz pobu-
dza fibroblasty do produkcji kolagenu i  elastyny. 
Efektem zabiegu jest młodsza i  zdrowsza skóra 
bez przebarwień. Zabieg nie wymaga czasu rekon-
walescencji  – objawy ustępują po kilku godzinach. 
Laser frakcyjny Er:YAG to najskuteczniejsza meto-
da redukcji zmarszczek, przebarwień, blizn i  roz-
szerzonych ujść gruczołów łojowych. Procedura 
z  zastosowaniem lasera erbowo-yagowego tworzy 
w skórze tysiące głębokich mikrouszkodzeń – dzia-
ła na zmiany barwnikowe, rozjaśniając je. W  skó-
rze rozpoczyna się proces regeneracji  – staje się 
ona bardziej jędrna, rozjaśniona i pozbawiona nie-
estetycznych plam. Po leczeniu laserem frakcyj-
nym powierzchnia skóry ulega wygładzeniu, skóra 
staje się bardziej napięta i  sprężysta. Wszystkie 
zabiegi laserowe wykonujemy w  serii składającej 
się z 3–6 zabiegów, powtarzanych z różną częstotli-

wością, w zależności od rodzaju skóry i wybranego 
lasera.

Pielęgnacja skóry z przebarwieniami

Przede wszystkim należy zadbać o prawidłową pie-
lęgnację, stosując odpowiednie filtry przeciwsło-
neczne przez cały rok. W  okresie jesienno-zimo-
wym do pielęgnacji możemy wprowadzić retinol 
w  celu redukcji przebarwień oraz synchroniczne-
go działania anti- ageing. Możemy stosować kremy 
z  kwasami w  celu regulacji działania gruczołów 
łojowych, wygładzenia i  odświeżenia skóry oraz 
rozjaśnienia plam pigmentacyjnych. Bardzo do-
brym rozwiązaniem są kremy z  dodatkiem wita-
miny  C  i  retinolu. Te dwa składniki łącznie stano-
wią bardzo silny duet do walki z przebarwieniami. 
Wynika to z  faktu, że zarówno retinol, jak  i  wita-
mina  C, stymulują komórki do produkcji kolagenu 
oraz działają antyoksydacyjnie i  rozjaśniająco na 
wszelkiego rodzaju przebarwienia. Składnikami 
aktywnymi niwelującymi przebarwienia są rów-
nież: wyciąg z  lukrecji, arbutyna, witamina  PP, 
kwas retinowy (stosowany w  różnych stężeniach), 
mekwinol, kwas askorbinowy, hesperydyna oraz 
izof lawony sojowe. Pamiętajmy o  odpowiedniej 
pielęgnacji, żeby móc jak najdłużej cieszyć się jed-
nolitą, piękną skórą – bez przebarwień.
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wicowate powstają od nadmiernej ekspozycji cery 
na słońce i najczęściej tworzą się w miejscach odsło-
niętych, takich jak twarz, dekolt, ramiona czy dłonie. 
Innym często spotykanym przebarwieniem jest tzw. 
melasma, inaczej zwana ostudą. Występuje ona wy-
łącznie na twarzy, przybierając postać ciemnobrązo-
wych plam o nieregularnym kształcie. Determinantą 
ich powstawania są zmiany hormonalne, stąd najczę-
ściej pojawiają się u  kobiet w  ciąży, przyjmujących 
antykoncepcję lub w  wyniku terapii hormonalnej. 
Przyczyną powstawania przebarwień są również 
stany zapalne, pojawiające się na skórze w  postaci 
zmian trądzikowych czy łuszczycy (co jest związane 
z  nadprodukcją melaniny), oraz w  wyniku kontaktu 
skóry z  lekami, kosmetykami czy substancjami che-
micznymi (kontaktowe zapalenie skóry).

Kosmetologia estetyczna oferuje różnego rodzaju 
peelingi chemiczne niwelujące przebarwienia. Jed-
nym z  takich zabiegów (moim ulubionym) jest Glo-
w-X9, peeling całoroczny, który można zastosować 
nawet do skóry wrażliwej z  elementami trądziku 
różowatego. Ten genialny produkt z  powodzeniem 
można zastosować do usuwania przebarwień o  róż-
nej etiologii. Jest to możliwe za sprawą dobrze połą-
czonych składników aktywnych, takich jak:

- TCA (kwas trójchlorooctowy)  – inicjuje procesy 
autonaprawcze, polegające na całkowitej wymianie 
uszkodzonych komórek i  głębokiej redermalizacji 
skóry, stymuluje syntezę kolagenu i  elastyny oraz 
pobudza odtwarzanie endogennego kwasu hialuro-
nowego;

- fenol  – powoduje głębokie odtworzenie warstw 
skórnych i  znaczną poprawę napięcia skóry, jej od-
młodzenie, wygładzenie zmarszczek oraz obkurcze-
nie porów, redukuje blizny potrądzikowe;

- kwas ferulowy – uodparnia skórę na promieniowa-
nie ultrafioletowe i  negatywny wpływ zanieczysz-
czeń, smogu oraz innych czynników środowisko-
wych, hamuje aktywność enzymu tyrozyny, minima-
lizuje przebarwienia i hiperpigmentację;

- kwas salicylowy – ma silne działanie antybakteryj-
ne, oczyszcza i zwęża gruczoły łojowe, zapobiega na-
silaniu się trądziku;

- kwas glikolowy – ma silne właściwości złuszczające 
i  termoplastyczne, stymuluje fibroblasty, jest odpo-
wiedzialny za produkcję kolagenu i elastyny;

- kwas migdałowy  – ma właściwości rozjaśniające, 
wspomaga leczenie trądziku oraz skóry;

- kwas fitowy  – jest silnym oksydantem o  działaniu 
nawilżającym oraz ujędrniającym;

- proretinol  – jest delikatną formułą retinolu, która 
stymuluje proliferację i odnowę naskórka, działa sil-
nie rewitalizująco, rozjaśnia skórę i  redukuje prze-
barwienia.

Istotne jest, żeby przed zabiegiem przeprowadzić 
szczegółowy wywiad i  ocenę skóry oraz rozpozna-
nie etologii przebarwień. Dzięki temu możliwe jest 
dobranie odpowiedniej terapii zabiegowej – możliwe 
jest połączenie peelingu Glow-X9 z mikronakłuciem 
przy użyciu Dermapena czy z  zabiegiem radiofre-
kwencji mikroigłowej. Co ważne, terapia w połącze-
niu z RF mikroigłową powinna być wykonana przez 
doświadczonego kosmetologa. Zaleca się serię za-
biegową, 4 zabiegi w odstępach co 2–3 tygodnie, jed-
nak efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. 
Po zabiegu należy stosować się do zaleceń pozabie-
gowych  – podstawą jest przede wszystkim ochrona 
przeciwsłoneczna, noszenie nakrycia głowy oraz 
unikanie pełnej ekspozycji na słońce. Ważne jest 
aplikowanie kremu z filtrem SPF 50, który w okresie 
nasłonecznienia powinno się nakładać co 2–3 godzi-
ny.

Dzięki terapii Glow-X9 możemy usunąć przebar-
wienia – efekty są widoczne już po jednym zabiegu. 
Skóra staje się rozświetlona i  odmłodzona. Ponadto 
peeling w  połączeniu z  radiofrekwencją mikroigło-
wą stanowi alternatywę dla zabiegu z użyciem lasera 
ablacyjnego.



W kosmetologii wykorzystuje się je już od ponad 30 lat 
ponieważ działają stymulująco na procesy naprawcze skóry. 

Peptydy - dlaczego warto
 je stosować?
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Rynek kosmetologiczny nieprzerwanie szuka innowa-
cyjnych składników wzbogacających produkty pielęgna-
cyjne i zabiegowe. Przez cały czasposzukujemy “eliksiru 
młodości”, który zatrzyma upływający czas lub chociaż 
spowolni skutki jego działania. Do takich składników na 
pewno należą peptydy, aminokwasy i proteiny zaliczają-
ce się do rodziny białek. Składniki te są niezbędnym bu-
dulcem dla wszystkich żyjących organizmów, niezbędne 
są również dla prawidłowej kondycji naszej skóry. Bardzo 
ważną rolę odgrywają w tym właśnie peptydy. Peptydy to 
nowoczesne składniki aktywne, które znane są od ponad 
30 lat i doskonale sprawdzają się w branży beauty. Są one 
składnikami zarówno kosmetyków pielęgnacyjnych, ko-
smetyków zabiegowych, jak i preparatów do mezoterapii 
stosowanych śródskórnie.

Czym są peptydy?

Peptydy są bioaktywnymi białkami o  krótkich łańcu-
chach, zbudowanymi   maksymalnie ze 100 aminokwa-
sów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Po-
wstają podczas reakcji zwanej kondensacją. Jeżeli mamy 
do czynienia z peptydem składającym się z dwóch reszt 
aminokwasowych - mamy dipeptyd, z trzech - tripeptyd. 
Generalnie do dziesięciu reszt aminokwasowych mamy 
oligopeptydy, więcej niż dziesięć - polipeptydy, ale powy-
żej 100  - to są już białka. Właściwości peptydów uzależ-
nione są właśnie od ustawienia sekwencji aminokwasów, 
które peptyd zawiera w  swojej budowie. Wyróżniamy 
wiele rodzajów peptydów różniących się między sobą 
rodzajem, ilością i kolejnością ułożonych aminokwasów 
tworzących łańcuch peptydowy. Właśnie w  związku 
tymi właściwościami peptydy mogą pełnić w  prepara-
tach różne funkcje. Z tym związana jest również ich prze-
nikalność przez naskórek.

Jaka jest rola peptydów w preparatach kosmetycznych?

Zbierając informacje na ich temat natrafiłam na cieka-
we porównanie funkcji, jaką peptydy pełnią w  skórze: 
“działanie peptydów można porównać do pracy posłań-
ców, każdy peptyd w  zależności od rodzaju i  sekwencji 
aminokwasów niesie w  sobie określoną wiadomość dla 
komórek skóry i w ten sposób wpływa na jej funkcjono-
wanie” I chociaż tekst jest sprzed wielu lat, dokładnie opi-
suje rolę peptydów w skórze. Za ich selektywne działanie 
odpowiadają tzw. sekwencje sygnałowe znajdujące się na 
końcach cząsteczek, mające powinowactwo do konkret-
nego receptora znajdującego się na docelowej komórce. 
Dzięki takiej budowie nawet bardzo mała dawka składni-
ka dostarczona dokładnie w miejsce przeznaczenia speł-
ni swoje zadanie. Pamiętajmy, że wszystkie procesy za-
chodzące w organizmach żywych, aby prawidłowo prze-
biegały, potrzebują obecności specyficznych substancji 
modulujących. I to właśnie peptydy należą do substancji 
aktywujących naturalne mechanizmy obronne naszej 
skóry. Niestety wraz z  wiekiem spada w  naszym orga-
nizmie ilość peptydów, co powoduje spowolnienie rege-
neracji i procesów naprawczych komórek. I tu z pomocą 
śpieszy nam nowoczesna kosmetologia z  kosmetykami 
i zabiegami peptydowymi.

- Dzięki swoim specyficznym właściwościom mogą one 
pobudzać reakcje wewnątrzkomórkowe wpływając na 
fibroblasty, które działając na struktury podporowe, ko-
lagen, elastynę, lamininę i integrynę i inne, finalnie odpo-
wiadają za jędrność, sprężystość i gęstość skóry, odmła-
dzając ją w widoczny sposób.

- Hamują działanie enzymów starzeniowych takich jak 
metaloproteinazy.

mgr Agnieszka Mienik
kosmetolog, wykładowca akademicki,  
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- Regulują procesy odpowiedzialne za tworzenie się plam 
starczych (melanogeneza).

- Posiadają udowodnione działanie uszczelniające ściany 
naczyń krwionośnych.

- Cechuje je również działanie antyoksydacyjne, po-
nieważ mają one zdolność chelatowania jonów metali 
przejściowych oraz minimalizują ilość powstających 
nadreaktywnych rodników (np. rodników wodorotleno-
wych). Ze względu na te dobroczynne działania peptydy 
są stosowane głównie do zabiegów i kosmetyków mają-
cych za cel odmłodzić i zregenerować skórę. Peptydy są 
jednak składnikami bardzo wymagającymi. Ze względu 
na ich właściwości fizykochemiczne - są rozpuszczalne 
w wodzie, mają niską trwałość i są dość drogie, wymaga-
ją odpowiednich modyfikacji, aby mogły spełniać swoje 
zadania w tworzonych preparatach. Niemniej należą one 
do jednych z najskuteczniejszych składników aktywnych 
współczesnej kosmetologii.

Jakie działanie mają kuracje peptydowe?

Przeciwstarzeniowe - Acetyl Decapeptide-3, Oligopepti-
de-24, Tripeptide-6; redukujące przebarwienia-  - Oligo-
peptide-34, Pentapeptide-13; hamujące wypadanie  wło-
sów - Oligopeptide 24, Acetyl Decapeptide 3; działanie 
antycellulitowe - rh-Oligopeptide-2.

Czym charakteryzują się peptydy stosowane w kosme-
tologii?

Mimo silnego działania odmładzającego o szerokim spek-
trum, w przeciwieństwie do np. retinolu, nie mają właści-
wości drażniących, dlatego mogą być dedykowane oso-
bom z delikatną i wrażliwą skórą. Należy pamiętać, że na 
widoczny efekt działania produktu z  peptydami trzeba 
poczekać ok 4-8 do 12 tygodni. Niestety po odstawieniu 
efekt słabnie, dlatego ważne jest, aby w sposób nagły nie 
przerywać terapii peptydowej. Należy pamiętać o zabie-
gach podtrzymujących efekty, jak również w przypadku 
kremów stosować je stale, bądź cyklicznie. W przypadku 
neuropeptydów, które działają “botox like”, ważne jest ich 
stężenie zawarte w preparacie, w przeciwnym wypadku 
efektu nie będzie lub będzie bardzo słaby. Niektóre pepty-
dy ze względu na małą cząstkę mogą penetrować w głąb 

skóry, często “zabierając” ze sobą inne składniki aktywne. 
Kosmetyków z  peptydami nie należy stosować podczas 
kuracji  kwasami AHA i BHA ponieważ nieodpowiednie 
pH może zniszczyć ich właściwości. Kuracje peptydowe 
najlepiej działają, jeżeli stosujemy je na noc, dzień roz-
poczynamy kosmetykami z  antyoksydantami (którymi 
niektóre peptydy również są) i  kremem z  spf. Peptydy 
"lubią się| z  retinolem, powstaje wówczas prawdziwy 
“eliksir młodości”   należy jednak pamiętać, że może być 
to być zbyt mocne połączenie dla osób ze skórą wrażliwą 
i  naczynkową. Świetne połączenie stanowi peptyd z  ce-
ramidami. W  medycynie estetycznej i  kosmetologii do 
kuracji zabiegowych bardzo często używa się peptydów 
tzw. nowej generacji - peptydów biomimetycznych. Są 
one substancjami syntetycznymi, które w doskonały spo-
sób naśladują naturalne substancje kierujące w naszym 
organizmie procesami metabolicznymi. Otrzymuje się je 
w wyniku hydrolizy białek z udziałem enzymów proteo-
litycznych. Z wiekiem ilość naturalnych peptydów w skó-
rze maleje, dlatego zastąpienie ich syntetycznymi daje 
naprawdę spektakularne efekty.

Na rynku beauty jest obecnie ok 300-350 peptydów bio-
mimetycznych. Inne są w fazie badań lub rejestracji. Wy-
niki te pokazują, że rynek peptydów cały czas się rozwija 
i coraz więcej produktów będzie w swoim składzie zawie-
rało te wspaniałe składniki.

Peptydy biomimetyczne stosowane w kosmetologii:

-Inhibitory neurotransmiterów - mają działanie roz-
kurczające poprzez blokowanie przepływu impulsów 
powodujących skurcz mięśni, hamując wydzielanie neu-
roprzekaźników (acetylocholiny). Efektem takiego dzia-
łania jest hamowanie powstawania zmarszczek mimicz-
nych. Peptydy te często nazywane są“bezinwazyjnym 
botoksem” lub “botox-like”. Przykłady:  Pentapeptyd-18, 
Acetyl hexapeptide-8, Acetyl hexapeptide-3, Acetyl-ok-
tapeptyd-1. Na szczególną uwagę zasługuje Dipeptide 
diaminobutylamide benzylamide diacetate - Syn-Ake, to 
syntetyczny trójpeptyd naśladujący działaniem peptyd 
znajdujący się w  jadzie żmii Tropidolaemus waglerii. 
W przypadku neuropeptydów aby preparat był skutecz-
ny bardzo ważne jest ich stężenie użyte w kosmetyku.
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- Peptydy transportujące - odpowiadają za transport 
substancji koniecznych do przebiegu prawidłowych pro-
cesów metabolicznych. Wspomagają też syntezę białek 
podporowych oraz działają antyoksydacyjnie poprzez 
tworzenie kompleksów z  jonami miedzi. Jony miedzi 
są bardzo ważne, ponieważ dostarczone do głębszych 
warstw skóry stymulują procesy enzymatyczne i  na-
prawcze, a także  wspomagają gojenie mikrourazów i sta-
nów zapalnych. Peptydy transportujące potrafią wniknąć 
do głębszych warstw skóry przenosząc przy okazji inne 
substancje aktywne. Przykładami są: Copper tripeptide-1 
- stymuluje procesy regeneracyjne inaprawcze, działa 
przeciwzapalnie; Copper lysinate/prolinate - kompleks 
na bazie jonów miedzi i aminokwasów - proliny i lizyny, 
posiada silne, wykazuje działanie anti aging; Palmityol te-
trapeptide-7 - redukuje pigment odpowiedzialny za sine 
zabarwienie i  obwódki pod oczami, zmniejsza podraż-
nienia; Tetrapeptide-3 - zwiększa elastyczność, wygładza 
i drenuje płyny zbierające się w okolicach oczu. 

- Peptydy sygnałowe - przyspieszają wzrost fibroblastów, 
odpowiedzialne są za syntezę włókien kolagenowych, 
efektem ich działania jest redukcja zmarszczek, wygła-
dzenie i  ujędrnienie skóry.  Przykłady: Hexapeptide-10 
- uzyskiwany jest syntetycznie podczas fermentacji droż-
dży. Stymuluje powstawanie czynników wzrostu, uję-
drnia i odmładza skórę.

Peptydy najczęściej stosowane w kosmetologii i medy-
cynie estetycznej:

-Matrixyl - pierwszy peptyd biomimetyczny stosowany 
w  kosmetologii, ma bardzo silne działanie odmładzają-
ce poprzez stymulację fibroblastów. Obecnie ulepszony 
używany pod nazwą Matrixyl 3000.

- Acetyl tetrapeptyd-5 - stosowany do kosmetyków na 
okolicę oka, stymuluje fibroblasty i  uszczelnia naczynia 
krwionośne.

- SNAP-8 - oktapeptyd składający się z  8 aminokwasów 
- redukuje głębokość zmarszczek spowodowanych skur-
czem mięśni mimicznych twarzy - działanie “botox like”

- Glutation - tripeptyd składający się z trzech aminokwa-
sów (L-cysteiny, kwasu glutaminowego i glicyny), często 

używany składnik kremów   pielęgnacyjnych do skóry 
dojrzałej i starzejącej się.Ma działanie antyoksydacyjne, 
często w kremach łączony z witaminami C i E.

- Karnozyna - dipeptyd działający regeneracyjnie (przy-
spiesza gojenie ran, wzmaga angiogenezę), antyoksydant 
chelatujący jony metali, chroni lipidy przed utlenianiem.

- Argirelina - heksapeptyd najczęściej stosowany w me-
dycynie estetycznej w  preparatach do mezoterapii 
igłowej. Działa jako inhibitor acetylocholiny. Działanie 
“botox-like” polega na relaksacji napięcia mięśni mimicz-
nych skóry twarzy, co redukuje zmarszczki i  zapobiega 
powstawaniu nowych zmarszczek ekspresyjnych. 

- Matrykiny - jest to grupa specyficznych niskocząstecz-
kowych peptydów wywodzących się z  białek macierzy 
pozakomórkowej.

Przenikanie peptydów do skóry

Ponieważ są one cząstkami hydrofilowymi, a pojedyncze 
cząstki osiągają wielkość do 3000 Da, nie mają możliwo-
ści pokonania warstwy rogowej. Dlatego nauka sięgnęła 
po skuteczne metody pozwalające przetransportować 
cząsteczki peptydu w głąb naszej skóry. Przez naskórek 
mogą przenikać  tylko dii tripeptydy (badania na Wydzia-
le Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu pod kierownictwem prof. Izabeli Nowak). Więk-
sze cząstki, aby przeniknęły zamykane są w  nośnikach 
np. w  liposomach. Zastosowanie tzw. peptydów inteli-
gentnych (IQ peptyd), gdzie do peptydu został dołączony 
łańcuch kwasu tłuszczowego. Wówczas grupa kwasowa 
ułatwia przechodzenie takiego kompleksu przez naskó-
rek i dotarcie do skóry właściwej - miejsca, gdzie peptyd 
wywołuje swoją aktywność biologiczną.Metody fizykal-
ne to jonoforeza, sonoforeza, elektroporacja. Najskutecz-
niejszą metodą dostarczenia peptydu w  głąb skóry jest 
mezoterapia. Można je też suplementować.
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