


Najczęściej rozszerzone pory i zaskórniki 
można zauważyć u pacjentów, którzy skarżą się na 
tłustą, problematyczną cerę. Mogą być stanem zej-
ściowym trądziku, ale mogą też zapowiadać problemy. 
Rozszerzone pory ma wiele osób, których skóra była 
nadmiernie eksponowana na promieniowanie UVA 
i UVB. Mimo że kojarzy się je z młodą i tłustą cerą, są 
również problemem osób starszych, ponieważ utrata 
kolagenu i elastyny powoduje zmniejszenie elastycz-
ności skóry, a w konsekwencji pory stają się bardziej 
widoczne. Dlaczego te problemy się pojawiają? Czy 
są sposoby, aby im przeciwdziałać? Jak pielęgnować 
skórę z rozszerzonymi porami i zaskórnikami?

Na pojawianie się rozszerzonych porów i zaskórników 
ma wpływ wiele różnych czynników. Najważniejsze 
z nich to: geny (najczęściej), nieprawidłowa pielę-
gnacja codzienna (zwłaszcza zbyt częste złuszczanie 

i  stosowanie w nadmiarze produktów matujących czy 
retinolu, brak stosowania produktów nawilżających 
i odbudowujących), nadużywanie agresywnych terapii, 
w tym laserów, peelingów i dermabrazji, zaburzenia 
gospodarki hormonalnej, starzenie się skóry, stosowa-
nie leków sterydowych oraz wspomniana nadmierna 
ekspozycja na promieniowanie UVA i UVB. 
Warto podkreślić, że pory nie są defektem estetycznym, 
tylko naturalną cechą skóry. Dobra wiadomość jest 
taka, że mamy wpływ na to, czy rozszerzone pory będą 
mniej, czy bardziej widoczne. Oprócz odpowiednio 
dobranej pielęgnacji domowej na rozszerzone pory 
i zaskórniki pomogą zabiegi kosmetyczne. 

Dlaczego pory się rozszerzają?
Pory są otworami znajdującymi się na powierzchni 
skóry. Stanowią ujście dla włosa oraz potu apokry-
nowego i łuszczących się komórek. Występowanie 
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rozszerzonych porów, czyli nadmiernie rozszerzonych 
ujść gruczołów łojowych, jest w dużym stopniu uwa-
runkowane genetycznie. Z problemem tym borykają 
się głównie osoby o cerze tłustej i mieszanej. Próżno 
szukać rozszerzonych porów u osób ze skórą suchą. 
Nieestetyczne zagłębienia na powierzchni skóry to 
często pozostałości po trądziku. 
Gdy skóra nadmiernie się przetłuszcza, ujścia 
gruczołów łojowych są blokowane przez sebum, 
złuszczony naskórek, resztki kosmetyków czy 
zanieczyszczenia zewnętrzne. Zalegająca wydzielina 
zapycha kanaliki gruczołów łojowych, czego kon-
sekwencją są właśnie rozszerzone pory. Na skórze 
z rozszerzonymi porami bardzo często obserwuje 
się zaskórniki. 

Jak powstają zaskórniki?      
Zaskórniki to wykwity, które najczęściej występują 
w okresie dojrzewania, ale mogą się również pojawiać 
w przebiegu trądziku w każdym wieku. Przyczyną ich 
powstawania jest nadmierna produkcja tłuszczu przez 
gruczoły łojowe oraz zaburzony przebieg procesu 
złuszczania naskórka. W wyniku niewłaściwej pielę-
gnacji cery sebum blokuje ujścia mieszków włosowych 
i tak tworzą się zaskórniki. 
Najczęściej powstają one w przebiegu trądziku, ale poja-
wiają się także przy nieodpowiedniej pielęgnacji skóry. 
Zbyt ciężkie pudry i podkłady, źle dobrane kosmetyki 
do makijażu, ciężkie, niewłaściwe kremy – wszystko 
to przyczynia się do zapychania porów i rozwoju 
zanieczyszczeń typu zaskórnikowego. 

GDY SKÓRA NADMIERNIE SIĘ PRZETŁUSZCZA, UJŚCIA GRUCZOŁÓW 
ŁOJOWYCH SĄ BLOKOWANE PRZEZ SEBUM, RESZTKI KOSMETYKÓW,
ZANIECZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNE I TA WYDZIELINA ZAPYCHA 
KANALIKI GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH. EFEKT? POSZERZONE PORY. 

Zaskórniki dzielą się na dwa typy:
 • zaskórniki otwarte (wykwit o ciemnym zabar-
wieniu) – w wyniku zalegania wydzieliny łojowej 
dochodzi do utlenienia masy rogowo-łojowej. Proces 
ten jest odpowiedzialny za szary lub czarny kolor 
zaskórników; 
• zaskórniki zamknięte (wykwit o jasnym zabar-
wieniu) – są efektem zatkania ujścia gruczołu i na-
gromadzenia warstwy rogowej naskórka.

Kosmetyki, które nie są przeznaczone do pielęgnacji 
skóry tłustej, z tendencją do przetłuszczania się i do 
rozszerzonych porów często mają w składzie substan-
cje zapychające – komedogenne. Takie składniki w po-
łączeniu z łojem i obumarłymi komórkami warstwy 
rogowej naskórka przyczyniają się do powstawania 
zaskórników. Substancje komedogenne to:
• ekstrakt z alg (w składach kosmetyków występuje 
pod nazwą: Algae extract);

• chlorek potasu (Potassium Chloride , pełni rolę zagęst-
nika w kosmetykach);
• ekstrakt z czerwonych wodorostów 
(Carrageenan);
• olej kokosowy;
• masło kakaowe;
• olej kukurydziany;
• glikol propylenowy (Propylene Glycol);
• oleinian sorbitolu (Sobitan Oleate);
• olej z awokado;
• olej migdałowy;
• parafina (nazwy w składach: Paraffinum Liquidum, 

Paraffin, Mineral Oil, Petrolatum);
• lanolina i jej pochodne (nazwy w składach: 
Acetylated Lanolin, Acetylated Lanolin Alcohol, PEG-16 

Lanolin, Solulan). 

Oczyszczanie skóry to podstawa
Zmniejszenie widoczności porów oraz redukcja liczby 
zaskórników wymaga podjęcia wielokierunkowych 
i kompleksowych działań. W przypadku skóry z roz-
szerzonymi porami i zaskórnikami bardzo ważną rolę 
odgrywa właściwa pielęgnacja. Przede wszystkim 
trzeba pamiętać o tym, aby dokładnie oczyszczać cerę 
odpowiednio dobranymi kosmetykami, ponieważ 
brud, który gromadzi się w ciągu dnia na skórze, pro-
wadzi do zapychania porów, a w efekcie zwiększenia 
ich widoczności. Domowe kosmetyki do pielęgnacji 
czasami okazują się niewystarczające. Aby uzyskać 
widoczne efekty w walce z rozszerzonymi porami 
i zaskórnikami, należy wzmocnić domową pielęgnację 
dodatkowymi zabiegami kosmetycznymi: złuszcza-
jącymi, oczyszczającymi i ujędrniającymi. Zabiegi 
złuszczające obkurczają ujścia gruczołów łojowych, 
a także oczyszczają je z wszelkich zanieczyszczeń oraz 
martwego naskórka, które blokują ujścia gruczołów 

łojowych i przyczyniają się do powstawania zaskórni-
ków. Zabiegi ujędrniające mają na celu stymulowanie 
produkcji kolagenu i elastyny, dzięki czemu popra-
wie ulega struktura skóry – zostaje ona wygładzona 
i wyrównana. Najlepsze efekty uzyskujemy dzięki 
połączeniu kilku zabiegów, czyli dzięki tzw. terapiom 
łączonym. 
 Zabiegi na rozszerzone pory i zaskórniki 
Kawitacja ultradźwiękowa. Efektem zabiegów jest 
oczyszczenie skóry i spłycenie (zmniejszenie) porów. 
Kawitacja wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które 
prowadzą do rozbicia martwych komórek naskórka 
oraz do usunięcia zaskórników i rozszerzonych porów. 
Mikrodermabrazja (diamentowa, korundowa, 
wodno-tlenowa). To rodzaj peelingu mechanicznego. 
W czasie zabiegu złuszczana jest warstwa rogowa 



naskórka. Efektem mikrodermabrazji jest wygła-
dzenie skóry, spłycenie porów i zmarszczek oraz 
wyeliminowanie łojotoku i zaskórników. Skóra staje 
się gładsza, bardziej napięta, elastyczna, następuje 
wyraźna poprawa jej stanu i wyrównanie kolorytu. 
Oczyszczanie wodorowe. Polega na dogłębnym 
oczyszczeniu skóry (na poziomie komórkowym) 
z wykorzystaniem aktywnego wodoru. Zabieg równo-
cześnie neutralizuje i redukuje wolne rodniki tlenowe, 
odpowiedzialne za starzenie się skóry. 
Laserowy peeling węglowy. Zabieg wykonywany 
jest przy użyciu wysokoenergetycznego lasera Nd:YAG 
Q-Switch. Procedura polega na naświetlaniu promie-
niem laserowym skóry uprzednio pokrytej specjalną 
koloidalną zawiesiną węgla. Podczas zabiegu zawiesina 
wnika w zagłębienia oraz pory i absorbuje energię 
światła laserowego. Połączenie efektów fotoablacji 
zewnętrznej warstwy naskórka wraz z jego niedosko-
nałościami oraz fototermolizy powoduje oczyszczenie 
i zmniejszenie porów skóry, ujednolicenie kolorytu, 
stymulację produkcji kolagenu, zmniejszenie stanów 
zapalnych, ustabilizowanie wydzielania sebum.
Laser frakcyjny ablacyjny (CO2 i erbowo-yago-
wy). Zabieg wykonywany jest za pomocą lasera 
frakcyjnego, który emituje do komórek kilkadziesiąt 
mikrowiązek światła. Doprowadza się do powstania 
zespołu mikrourazów termalnych, nie naruszając 
przy tym zdrowych komórek skóry, dzięki czemu 
gojenie po zabiegu przebiega niezwykle szybko. Jest 
to bardzo precyzyjny i skuteczny zabieg zmniejsza-
jący widoczność porów.
Mezoterapia mikroigłowa. Zabieg wykorzystuje 
mikronakłucia i zapewnia natychmiastowe efekty. 
Podczas zabiegu skóra zostaje zmobilizowana do 
szybkiej regeneracji. Zabieg mikronakłuwania po-
budza produkcję kolagenu i elastyn oraz naturalnych 
czynników wzrostu w skórze. By zwiększyć efekt 
terapeutyczny, można go połączyć z osoczem boga-
topłytkowym. 
RF frakcyjny (radiofrekwencja mikroigłowa).
Zabieg opiera się na dwóch technologiach: nakłu-
waniu i fali radiowej. W zależności od mocy i czasu 
trwania impulsu w skórze wytwarzane jest ciepło 
wewnątrzkomórkowe, co powoduje bardzo silną sty-
mulację tkankową, prowadzi do uelastycznienia skóry 

i  pozbycia się rozszerzonych porów oraz wytworzenia 
nowego kolagenu. 
Mezoterapia igłowa. Polega na wprowadzeniu 
do skóry właściwej niewielkich dawek substancji 
aktywnych zawartych w specjalistycznych koktajlach 
zabiegowych. Mezoterapia jest świetnym rozwiąza-
niem dla skór tłustych i mieszanych. Ma dwutorowe 
działanie – poprzez nakłucie i kontrolowane uszko-
dzenie skóry prowokujemy ją do natychmiastowych 
reakcji naprawczych, a pozostawiona wybrana sub-
stancja aktywna działa podskórnie.
Hydrokwasy AHA i BHA: kwasy glikolowy (Glycolic 

Acid), salicylowy, pirogronowy i trójchlorooctowy, 
retinol, kwas mlekowy.
Kwasy nie wykazujące działania fotouczula-
jącego (stosowanie bezpieczne również latem): 
kwasy migdałowy, azelainowy, szikimowy, fitowy, 
L-askorbinowy, laktobionowy, ferulowy, hydrok-
sybursztynowy (jabłkowy).

Wskazówki do pielęgnacji domowej
Rano: mycie twarzy, tonik, serum, krem nawilżający, 
krem z filtrem. Wieczorem: demakijaż, mycie twarzy, 
tonik, serum, krem lub maska całonocna. Bardzo 
ważne jest nawilżenie – wysuszona skóra produkuje 
więcej sebum, więc gruczoły łojowe są aktywniejsze, 
a pory szersze. Zwiększona produkcja sebum jest 
reakcją obronną skóry na czynniki drażniące, a naj-
łatwiej cerę podrażnić nadmiernym złuszczaniem, 
nieodpowiednimi kosmetykami i ekspozycją na słoń-
ce. Należy bardzo dbać o higienę, używać oddzielnego 
ręcznika do wycierania twarzy i często go zmieniać. 
Nie bez znaczenia jest też częste zmienianie pościeli. 

Podsumowanie
Nie istnieje idealny zabieg, który całkowicie zlikwi-
duje opisywany problem. Należy mieć na uwadze, że 
w walce z rozszerzonymi porami i zaskórnikami będą 
się zdarzały sukcesy i tzw. gorsze momenty, ale nie 
można się poddawać. Tylko konsekwentne działanie 
przybliża do celu. Uświadamiajmy klientom, jak 
ważne dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego są 
zalecenia pozabiegowe. Ich przestrzeganie bardzo 
pomaga w uzyskaniu optymalnych efektów este-
tycznych i przyczynia się do obopólnej satysfakcji. 


