
JAK STARZEJE SIĘ 
SKÓRA

Kosmetologiczne must know
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Jest wiele teorii tłumaczących, dla-

czego się starzejemy i od czego zale-

ży tempo tego procesu. Jedna z nich 

mówi, że nasz organizm z  czasem 

po prostu się zużywa – trudno się 

z  tym nie zgodzić. Jednak dlaczego 

w tym samym wieku jedni wyglądają 

młodziej od innych? Niektórzy tłu-

maczą to czynnikami genetycznymi, 

na które niestety nie mamy wpływu. 

Na pewno geny nie są tu bez winy. 

Jednocześnie zmiany starzeniowe 

powiązane są z szeregiem mechani-

zmów, które możemy modyfi kować 

poprzez zmiany w  stylu życia, dzia-

łania prozdrowotne i pielęgnacyjne. 

Te „modyfi kowalne” procesy związa-

ne ze starzeniem to:

 › infl ammaging,

 › starzenie hormonalne,

 › stres oksydacyjny,

 › glikacja,

 › fotostarzenie.

STAN ZAPALNY
Infammaging to procesy degrada-

cyjne spowodowane obciążeniem 

organizmu przez długotrwały, prze-

wlekły stan zapalny. Powinniśmy 

pamiętać, że skóra jest ogromnym 

organem czynnym immunologicznie. 

Wciąż ma kontakt z patogenami i in-

nymi zewnętrznymi czynnikami, które 

wpływają na jej metabolizm. Wiele 

z  jej komórek bierze czynny udział 

w  procesie zapalnym. Syntetyzują 

one wiele klas komunikatorów tkan-

kowych, czyli cytokin prozapalnych 

i  przeciwzapalnych oraz czynników 

wzrostu. 

Stan zapalny jako odpowiedź orga-

nizmu na stresory jest mechanizmem 

niezbędnym do przetrwania, jednak 

po fazie ostrego zapalenia powinien 

ulegać wyciszeniu. Przedłużający 

się proces zapalny wywołuje efekt 

błędnego koła. Zewnętrzne czynni-

ki wpływają na proces wytwarzania 

mediatorów stanu zapalnego, czyli 

cytokin i  interleukin, które z  kolei 

pobudzają powstawanie wolnych 

rodników. Wolne rodniki narusza-

ją kolejne struktury tkanki, przez co 

znów wydzielane są mediatory stanu 

zapalnego. W ten sposób zapalenie, 

zamiast ulec zahamowaniu, coraz 

bardziej się „rozkręca”. 

Zastanówmy się, dlaczego ostry stan 

zapalny, potrzebny i  łatwy do opa-

nowania, często przechodzi w  stan 

przewlekły? Otóż tak wpływa na czło-

wieka bardzo wysoki poziom korty-

zolu, czyli hormonu stresu. Oprócz 

stresu psychicznego winne może być 

przepracowanie, niedospanie, a tak-

że zbyt duży wysiłek fi zyczny. 

 Dzięki postępowi medycyny żyjemy coraz dłużej 
i dłużej czujemy się młodzi. Trudno się dziwić, że chcemy 
też młodo wyglądać. Ale czy tempo starzenia nie zależy 
głównie od genów? Czy jako specjaliści zdrowia i urody 
możemy skutecznie spowalniać procesy starzenia 
zachodzące w skórze naszych klientów? 

CZY MAMY WPŁYW NA TEMPO 
PROCESÓW STARZENIA?

Kosmetolog, konsultant medyczny w Face & 

Body Institute w Krakowie, ekspert w mediach. 

Specjalizuje się w zaawansowanych procedurach 

estetycznych, propagując jednocześnie holistyczne 

metody pracy. www.medyczne-fbi.pl

Agnieszka Gomolińska

Obecnie towarzystwa 

dermatologiczne za-

lecają raczej nieopa-

lanie się niż leżenie 

na plaży po nasma-

rowaniu się fi ltrem.
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nopauzie. Możemy minimalizować ten 

efekt poprzez podanie hormonów, 

czyli substancji niejako zastępujących 

te produkowane przez jajniki. Często 

boimy się, że zastosowanie fi toestro-

genów nie będzie bezpieczne, zwłasz-

cza u osób szczególnie narażonych na 

choroby nowotworowe. Warto jed-

nak pamiętać, że fi toestrogeny mają 

dużo większe powinowactwo do skó-

ry niż do innych narządów. Pobudza-

ją wszystkie kluczowe struktury skóry: 

keratynocyty, komórki Langerhansa, 

melanocyty.

Największe działanie biologiczne wy-

wołuje 17-β-estradiol, który wykorzy-

stywany jest w  hormonalnej terapii 

zastępczej. Udowodniono bezsprzecz-

nie, że osoby stosujące ten środek 

mają znacząco mniej zmarszczek. Co 

ciekawe, poprawę parametrów skóry 

uzyskujemy, nawet wdrażając terapię 

kilka lat po menopauzie. Nie obser-

wujemy natomiast poprawy u  osób 

palących papierosy – ich skóra w zni-

komym stopniu poddaje się terapii 

estrogenowej.

FOTOSTARZENIE
Każdy z  nas słyszał wielokrotnie, że 

promieniowanie UV ma kluczowy 

wpływ na przedwczesne starzenie się 

skóry. Prowadzi do przebarwień, osła-

bienia naczyń krwionośnych, zmniej-

szenia ilości kolagenu różnych frakcji, 

fragmentowania i sieciowania włókien 

kolagenowych oraz osłabienia reakcji 

układu odpornościowego. Przyczynia 

się do powstawania zmian nowotwo-

rowych oraz powoduje tak zwaną ela-

stozę posłoneczną.

Jednocześnie aktualne badania poka-

zują, że stosowanie powszechnie pole-

canych fi ltrów przeciwsłonecznych ma 

też swoją ciemną stronę. W  kremach 

z  fi ltrami jest wiele składników, któ-

re modyfi kują funkcjonowanie naszej 

skóry. Dlatego obecnie towarzystwa 

dermatologiczne zalecają raczej nie-

opalanie się niż leżenie na plaży po 

nasmarowaniu się fi ltrem. Zwłaszcza 

między godziną 12 a 14 nie wychodzi-

my na słońce. W krajach, gdzie słońca 

jest więcej, powinniśmy maksymalnie 

ograniczać tę ekspozycję od godziny 

10 aż do 16. 

Prowadzenie terapii anty-aging 

u  klientek narażonych na chro-

niczny stres jest bardzo trudne, 

a  niekiedy wręcz skazane na nie-

powodzenie. W  takiej sytuacji nie 

będziemy osiągać rezultatów, na 

jakie liczymy. Ifl amaging prowa-

dzi bowiem do ścieńczenia skóry 

i  zaburzeń pracy komórek wytwa-

rzających kolagen i  elastynę, czyli 

fi broblastów – a są to przecież naj-

bardziej widoczne objawy starze-

nia się skóry obserwowane przez 

nas w gabinetach. 

Na skutek starzenia zmniejsza 

się gęstość receptorów czynnika 

transformującego TGF-β. Oznacza 

to, że nawet jeśli zastosujemy te-

rapię osoczem bogatopłytkowym, 

ten czynnik „nie ma się do czego 

przyczepić”. Spada też aktywność 

receptorów toll-podobnych (TLR), 

co skutkuje powstawaniem więk-

szej ilości metaloproteinaz, czyli 

enzymów tnących kolagen i  ela-

stynę – konsekwencją jest wyraźna 

utrata gęstości skóry. Dlatego po-

winniśmy stymulować tkankę do 

zwiększonej syntezy tych włókien.

STARZENIE 
HORMONALNE
Prowadzenie terapii przeciwstarze-

niowej u  osób w  trakcie tak zwa-

nej depresji hormonalnej (krótko 

przed, w trakcie  i po menopauzie) 

również wymaga dużo więcej pra-

cy. Obniżony poziom estrogenów 

powoduje bowiem szereg mecha-

nizmów skutkujących starzeniem 

się skóry i części z nich niestety nie 

możemy modyfi kować. Co ważne, 

oprócz estrogentów spada w  tym 

czasie poziom wielu innych hor-

monów. Zmniejsza się między in-

nymi wydzielanie insulinooporne-

go czynnika wzrostu, a to sprawia, 

że nasze tkanki stają się podatne 

na glikację.

W skórze osób dorosłych co roku 

ubywa około jeden procent włó-

kien kolagenowych. W  okresie 

menopauzy proces ten przyspie-

sza do ponad dwóch procent 

rocznie. Największy spadek na-

stępuje w  czasie do 5 lat po me-

Wszystkie badania 

pokazują, że długo-

trwały, lecz umiar-

kowany wysiłek 

fi zyczny zwiększa 

ilość enzymów anty-

oksydacyjnych.

W procesie glikacji 

najbardziej cierpią 

te struktury biał-

kowe, które mają 

długi okres trwania 

w organizmie, czyli 

kolagen i elastyna.
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OKSYDACJA
Wszyscy wiemy, na czym polega działanie wolnych 

rodników. Jednak i  tu pojawiają się badania, które 

komplikują sprawę. Okazuje się na przykład, że my-

szy pozbawione enzymów antyoksydacyjnych wcale 

nie żyją krócej. Co więcej, nadmiar syntetycznych 

antyoksydantów daje rezultaty odwrotne od zamie-

rzonych, ponieważ sprawia, że nasz organizm prze-

staje produkować własne struktury chroniące przed 

wolnymi rodnikami. 

Możemy więc mieć do czynienia z zachwianiem rów-

nowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej ze wzglę-

du na:

nadmierne wytwarzanie wolnych rodników 

lub

zbyt dużą podaż antyoksydantów w suplementach.

Wszystkie badania pokazują natomiast, że długo-

trwały, lecz umiarkowany wysiłek fi zyczny zwięk-

sza ilość enzymów antyoksydacyjnych. Nie należy 

się więc obawiać, że przyspieszone oddychanie 

podczas ćwiczeń zintensyfi kuje procesy starzenia – 

przeciwnie, jeśli tylko trening jest dostosowany do 

możliwości organizmu i powiązany ze skuteczną re-

generacją, to pomaga zachowywać młody wygląd.

GLIKACJA
Upraszczając, glikacja to łączenie się cukru z  biał-

kiem. Taki kompleks białek zostaje usztywniony, 

nie poddaje się remodelingowi. W procesie glikacji 

najbardziej cierpią te struktury białkowe, które mają 

długi okres trwania w  organizmie, czyli kolagen 

i elastyna. Obserwujemy sztywnienie włókien kola-

genowych i  wolniejsze poddawanie się ich proce-

som odbudowy. Oznacza to, że osoba wciąż pod-

jadająca ciasteczka, nawet jeśli jest chudziutka, to 

starzeje się szybciej, a  zabiegi przeciwstarzeniowe 

mogą nie przynosić u niej spodziewanych efektów. 

Glikacja uszkadza też dysmutazę ponadtlenkową, 

czyli ważny enzym o  działaniu antyoksydacyjnym. 

Wreszcie – wpływa na strukturę kwasów nukleino-

wych, a więc ma wpływ na ekspresję genów.

Udowodniono, że restrykcja kaloryczna przedłuża 

nasze życie, podobnie jak dieta bogata w antyoksy-

danty i regularny wysiłek fi zyczny. Naszym zadaniem 

jest zatem: ograniczenie stanu zapalnego, spożycia 

cukru i ekspozycji słonecznej, niskokaloryczna, bo-

gata w warzywa dieta, równoważenie defi cytów hor-

monalnych, regularny wysiłek fi zyczny, regeneracja 

i dobry sen. 

 



i przeciwwskazań zabiegowych.

Do większości zabiegów, które wyko-

nuję w gabinecie, mam karty klienta 

z  pełnym wywiadem kosmetycznym 

i  pytaniami o  przebyte przewlekłe 

schorzenia ogólnoustrojowe, zaży-

wane leki (również te dostępne bez 

recepty), o  choroby przewlekłe skó-

ry, o ciąże i karmienie piersią, prze-

byte zabiegi z  dziedziny chirurgii 

plastycznej czy medycyny estetycz-

nej, o  skłonność do powstawania 

opryszczki czy bliznowców.

Przeprowadzam również wywiad, 

który nazywam „ludzkim”, podczas 

którego zadaję pytania: jakie są sła-

be strony, ale również jakie są atuty 

cery? Na podstawie odpowiedzi na 

te pytania wiem, na jakim poziomie 

znajomości swojej cery znajduje się 

dana osoba. Pytam o  oczekiwania 

wobec mnie, o  pielęgnację domo-

wą, o  demakijaż i  systematycznie 

stosowane kremy oraz ewentualną 

pielęgnację profesjonalną. To, co 

usłyszę od klienta, plus to, co wyczy-

tam z  jego skóry, plus moja wiedza 

i intuicja dają mi podstawy do wybo-

ru zabiegu.

Do wszystkiego w  życiu dochodzę 

dzięki mrówczej, ciężkiej pracy. Ni-

gdy nie byłam typem seryjnego zwy-

cięzcy, ale wiem, że zdobyty tytuł 

Kosmetyczki Roku otwiera przede 

mną wiele magicznych drzwi i  jest 

drogowskazem do dalszych działań.

SŁUCHAĆ I PATRZEĆ
Połowa kosmetycznego sukcesu to 

dla mnie dobrze przeprowadzony 

wywiad i  dobra diagnoza kosme-

tyczna, druga połowa to perfekcyjnie 

skomponowany zabieg. Celowo uży-

łam określenia „skomponowany”, 

ponieważ każdy zabieg jest dla mnie 

właśnie kompozycją, w której skład-

niki aktywne przeplatają się ze sobą, 

uzupełniają i wykazują synergię dzia-

łania. Staram się bowiem, aby każdy 

zabieg kosmetyczny był dobrze za-

projektowany, trafi ał w cel i rozwiązy-

wał potrzeby skóry.

Abym mogła reagować na potrzeby 

skóry, muszę o niej jak najwięcej wie-

dzieć, dlatego bardzo ważne są dla 

mnie procedury przedzabiegowe: 

wywiad kosmetyczny, kosmetyczna 

diagnoza skóry oraz analiza wskazań 

 Podczas 37. Kongresu LNE stworzono mi możliwości opowiedzenia o mo-
jej pracy w kontekście poruszanych zagadnień pielęgnacyjnych. Przypadł mi 
niebywale ciekawy i wdzięczny temat, a mianowicie: Nawilżanie i ogranicze-
nie ucieczki wody jako podstawowe działanie pielęgnacyjne usprawniające 
metabolizm skóry. Była to dla mnie nietypowa sytuacja, ponieważ na co 
dzień wypowiadam się za pomocą wykonywanych przez siebie zabiegów 
kosmetycznych i bloga. 

WZMACNIANIE BARIER OCHRONNYCH SKÓRY 
JAKO TERAPIA PRZECIWSTARZENIOWA

Kosmetyczka chętnie dzieląca się swoją wiedzą i wieloletnim doświadcze-

niem, laureatka pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Kosmetyczka 

Roku” w 2013 r., prowadzi własny gabinet w Łodzi oraz blog kosmetyczny 

cieszący się popularnością także wśród profesjonalistów. Zanim zasto-

suje nowe rozwiązanie w gabinecie, sprawdza je na wszystkie możliwe 

sposoby.

Ewa Wasiak
Fo

t. 
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UNIWERSALNE NAWILŻANIE
Jeżeli np. podczas wywiadu dowia-

duję się, że skóra jest skłonna do 

podrażnień, swędzi, piecze, a  oso-

ba stosuje trzy preparaty do mycia 

twarzy: żel, piankę, płyn micelarny, 

dodatkowo tonik normalizujący, zaś 

zapytana o  kremy odpowiada, że 

ma jakiś krem, a  podczas diagnozy 

stwierdzam, że skóra jest szorstka, 

matowa, ściągnięta, to kompozycją 

rozpoczynającą profesjonalną pielę-

gnację, którą zaproponuję, będzie 

z pewnością zabieg kojący, nawilża-

jący, ale z  uwzględnieniem wzmoc-

nienia naskórka.

Tylko czy taki zabieg jest również 

zabiegiem przeciwstarzeniowym? 

Oczywiście, że tak, ponieważ skóra 

przesuszona szybciej się starzeje. 

Wszyscy „wysychamy” – wiem, że to 

stwierdzenie jest mało eleganckie, 

ale nie zawsze może być i wytwornie, 

i obrazowo. Wysychamy z każdą kro-

plą potu i  każdym oddechem. Do-

datkowo wraz z  wiekiem, dojrzewa-

niem i starzeniem się skóry dokonują 

się w  niej przemiany biochemiczne 

i fi zjologiczne, które dodatkowo po-

tęgują suchość.

Tylko czy istnieje sztywna granica po-

między młodością a  starzeniem się 

skóry? Pamiętam, że wiele lat temu 

mówiono na wykładach, że starzenie 

skóry następuje po 35. roku życia, 

później, że po 25. urodzinach. Teraz 

mówi się, że skóra osiąga dojrzałość 

na 18. urodziny, ponieważ włókna 

kolagenowe i  elastynowe właśnie 

wtedy stają się dojrzałe. Czyli w du-

żym skrócie możemy powiedzieć, że 

od tego momentu skóra zaczyna się 

starzeć.

Dlatego też teoria nawilżania 

i  wzmacniania skóry jako działania 

przeciwstarzeniowego sprawdza 

się w  każdej grupie wiekowej. Dla 

młodej osoby takie działania będą 

prewencją pielęgnacyjną (bo lepiej 

zapobiegać niż walczyć z przedwcze-

śnie zadomowioną zmarszczką) i wy-

pracowywaniem dobrych nawyków! 

Dla osoby dojrzałej będzie to zaś ko-

rzystanie z  wypracowanych dobrych 

nawyków pielęgnacyjnych.

W jednym i drugim przypadku są to 

działania zgodne z  zegarem biolo-

gicznym i  podstawowymi potrzeba-

mi na poziomie komórkowym, ponie-

waż w środowisku wodnym dokonują 

się wszystkie przemiany komórkowe, 

począwszy od stymulacji odnowy 

warstwy twórczej, a  skończywszy na 

usprawnieniu naturalnego procesu 

złuszczania naskórka.

AKTYWACJA AKWAPORYN
Kompozycją pielęgnacyjną, którą 

wyciągam niczym „asa z  rękawa”, 

jest zabieg ultranawilżający o działa-

niu przeciwstarzeniowym, który wy-

konywałam również podczas konkur-

su na Kosmetyczkę Roku. To zabieg, 

w którym wykorzystano badania na-

ukowe ukoronowane Nagrodą No-

bla z  dziedziny chemii z  2003 roku. 

Doskonale pamiętam, jak Szwedzka 

Królewska Akademia Nauk ogło-

siła, że Nagrodę Nobla przyznała 

naukowcom za wieloletnie badania 

nad akwaporynami, czyli kanałami 

biorącymi udział w transporcie wody 

i mocznika.

Byłam zafascynowana tym odkry-

ciem, ponieważ skórą, a  właściwie 

naskórkiem fascynowałam się od za-

wsze. Nie przypuszczałam wtedy, że 

dokładnie za dziesięć lat pojadę na 

konkurs kosmetyczny, wykonam za-

bieg, w którym wykorzystano wiedzę 

o  akwaporynach, i  wrócę do Łodzi 

z pięknym samochodem, z arcypięk-

ną statuetką i  tytułem Kosmetyczki 

Roku 2013.

Mój znak fi rmowy to nowoczesny 

zabieg nawilżający o  działaniu anti- 

-aging, który pracuje na dwóch po-

ziomach: fi zjologii i  anatomii skóry. 

Na pierwszym wspiera i aktywuje na-

turalną sieć akwaporyn, czyli kanałów 

biorących udział w międzykomórko-

wym transporcie wody i mocznika we 

wszystkich warstwach naskórka, na 

drugim zaś zapobiega utracie wody 

z  naskórka, czyli ogranicza przezna-

skórkową migrację wody i  tym spo-

sobem przeciwdziała starzeniu się 

skóry.

NASKÓREK JAK TARCZA
Naszą tarczą obronną przed zanie-

czyszczeniami, bakteriami, mrozem, 

wiatrem, iście pustynnym powie-

trzem w  klimatyzowanych pomiesz-

Mój znak fi rmowy to 

nowoczesny zabieg 

nawilżający o działa-

niu anti- -aging, który 

pracuje na dwóch 

poziomach: fi zjologii 

i anatomii skóry.
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czeniach, wolnymi rodnikami, pro-

mieniowaniem UV czy wahaniami 

temperatury jest naskórek ze swoją 

wierzchnią warstwą rogową i  płasz-

czem hydrolipidowym.

Płaszcz hydrolipidowy zdrowej skóry 

utrzymuje równowagę pomiędzy na-

wilżeniem a  natłuszczeniem, dodat-

kowo z  jednej strony nie dopuszcza 

do wnikania czynników drażniących 

i  alergenów z  zewnątrz, a  z  drugiej 

pozwala na utrzymanie wody w głę-

bi skóry. Dlatego nawilżenie skóry, 

które wynika z ograniczenia ucieczki 

wody i uszczelnienia płaszcza lipido-

wego poprzez dostarczenie niezbęd-

nych lipidów, to pielęgnacja zgodna 

z instrukcją obsługi skóry, z jej anato-

mią i  fi zjologią. Zatem jestem dum-

na z  faktu, że nigdy, przenigdy nie 

uważałam warstwy rogowej za cmen-

tarzysko czy złomowisko martwej ke-

ratyny. Moja radość jest tym większa, 

że aktualnie wiemy, że wcale nie jest 

taka martwa i taka bezużyteczna.

Jesteśmy świadomi, że nawilżanie 

i  wzmacnianie struktur obronnych 

organizmu to podstawowe działanie 

na poziomie komórkowym i  tkanko-

wym. Komórki wszystkich narządów 

potrzebują wody: komórki serca, 

płuc, nerek, wątroby, również ko-

mórki skóry, a może przede wszyst-

kim komórki skóry, ponieważ jest 

ona narażona na przeznaskórkową 

jej ucieczkę. Współczesna wartościo-

wa pielęgnacja polega na nawilżaniu 

i ograniczeniu wskaźnika TEWL.

NIE TYLKO W GABINECIE
Z wielkim pietyzmem przykładam się 

do omówienia pielęgnacji domowej. 

Z  każdym klientem omawiam ko-

nieczność nawilżania i  wzmocnienia 

barier ochronnych skóry. Jeżeli po 

zabiegu mamy stosunkowo mało 

czasu lub gdy widzę, że dla danej 

osoby to czarna magia, odsyłam Ją 

do konkretnego artykułu na blogu. 

Blog nie jest dla mnie formą promo-

cji w  sieci, ale cennym narzędziem 

do pracy. Przypominam klientom, że 

pielęgnacja to akcja dwudziestoczte-

rogodzinna, przez cztery pory roku, 

bez prawa do urlopu.

Skóra każdego klienta jest inna, ma 

inną grubość, karnację, skłonność do 

alergii, stopień nawilżenia, głębokość 

usytuowania naczyń krwionośnych, 

odporność, ale z  drugiej strony każ-

da skóra potrzebuje takiej samej 

podstawowej pielęgnacji kosmetycz-

nej: nawilżenia i  wzmocnienia barier 

ochronnych. Zachęcam klientów do 

stosowania techniki dwóch kremów. 

Nazywam ją kanapkową. Najpierw 

polecam używanie kremu nawilża-

jącego o  lekkiej konsystencji, który 

szybko się wchłania, a po jego wchło-

nięciu drugiego, z  lipidami. Woda 

z  pierwszego kosmetyku jest nośni-

kiem składników aktywnych z drugie-

go kremu i ułatwia jego wchłanianie. 

Bardzo lubię kremy o  dość prostym 

składzie, bo mniej dla mnie znaczy 

więcej. Bardzo lubię, gdy klienci ku-

pują u  mnie w  gabinecie kosmetyki 

do pielęgnacji domowej. Jest to po 

pierwsze wsparcie fi nansowe dla ga-

binetu, ale co ważniejsze – mam wte-

dy pewność, że będą pielęgnować 

skórę kosmetykami dobranymi ideal-

nie do potrzeb skóry i nie „zmarnują” 

efektów pielęgnacyjnych wypracowa-

nych w gabinecie.

KOMPONOWANIE OFERTY
Oferta zabiegowa mojego gabinetu 

to kolaż wielu wartościowych (jak są-

dzę) kompozycji pielęgnacyjnych, ale 

przypuszczam, że obudzona w środ-

ku nocy i  zapytana, które z  działań 

pielęgnacyjnych jest dla mnie naj-

ważniejsze, bez wątpienia powie-

działabym, że nawilżanie i  wzmoc-

nienie barier skóry, ponieważ to 

działania podstawowe i uniwersalne. 

W kosmetyce i życiu obowiązuje za-

sada, że jak coś jest do wszystkiego, 

to jest do niczego, ale z jednym wy-

jątkiem – nawilżenia i  wzmocnienia 

barier skóry.

Podsumowując: nawilżanie i wzmac-

nianie barier ochronnych skóry to 

działanie cenne samo w  sobie, ale 

również kosmetyczna trampolina do 

dalszej stymulacji skóry. Niby tylko 

tyle, ale ja zawsze mówię, że aż tyle, 

bo w  kosmetyce, aby powiedzieć 

„b” i „c”, trzeba powiedzieć „a”.

Zachęcam klientów 

do stosowania tech-

niki dwóch kremów. 

Najpierw polecam 

używanie kremu na-

wilżającego o lekkiej 

konsystencji, który 

szybko się wchłania, 

a po jego wchłonięciu 

drugiego, z lipidami.
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