KosmetyKa

Więcej niż standard
Postępujący rozwój cywilizacji zwiększa wrażliwość skóry i powoduje różnego
typu dolegliwości takie jak przebarwienia, fotostarzenie, choroby skóry.
Poszukując coraz skuteczniejszych kosmetyków warto zainteresować się
nanokosmetykami, dermokosmetykami, czy kosmeceutykami.
Anita Gołębiowska, Salon Cleopatra
Nanokosmetyki
Najważniejsząwłaściwościąnanokosmetykówjestskuteczneprzenikaniedo głębszychwarstwskóry.
Nanocząsteczki,nanosomy (nazwapochodziod greckiegonanos– karzeł)sątocząsteczkio średnicyniewiększej
niż 100 nanometrów. Nanosom jest 200 razy mniejszy
od ludzkiejkomórki,dlategoteżmożeprzenikaćprzeznaskóreki dostawaćsiędo głębszychwarstwskóry.Dodatkowonanosomywykorzystywanew kosmetologiimajątęzaletę, że mogą działać dłużej, uwalniając aktywne substancjenawetdo 15godzin,cojestbardzoważnew wielu
kosmetycznychproblemach.Początkinanotechnologiisięgająlat 50-tych XX wieku.Jednakżepierwszyraztermin„nanotechnologia”zostałużytydopierow 1974roku.Prawdziwezainteresowanie nanotechnologią odnotował świat dopiero
w 2004roku.Wszystkoza sprawąodkryciai wykorzystywaniana szersząskalędokładnychmikroskopóworaztechniki
laserowej.

Dermokosmetyki
W prawiepolskimnieistniejedefinicjadermokosmetyku,ani
żadneścisłewymaganiagodotyczące.
Dermokosmetykizewzględuna postępującyrozwójcywilizacji,corazwiększąwrażliwośćszczególnieskórytwarzy,a takżelobbowaneprzezogromnekoncernyfarmaceutycznejuż
powinnymiećw Polsceuregulowaniaprawnepomiędzylekami,a kosmetykami.Mamponad 20latdoświadczeniai ciągłej praktyki jako kosmetolog w moim salonie, od kilku lat
z powodzeniemużywamdermokosmetykówi oferujęjeklientomw celachprofilaktycznychlubwspomagających.Wg
mnieniepowinnyonezawieraćsztucznychbarwników,
zapachów,aninp.parabenów,czypochodnycholejów
mineralnych. Uważam, że powinny mieć ukierunkowane
działaniepielęgnacyjnei ochronnena danyproblempoprzez
wyszczególnieniejakościowei ilościoweaktywnychsubstancjileczniczychzarównobiologicznychjaki chemicznych.Dermokosmetykipowinnywychodzićz firmdoświadczonychfarmaceutycznie, medycznie a przede wszystkim kosmetologicznie.Stądmójapeldo WyższychSzkóło kierunkuKosmetologiaorazcałejrzeszykosmetologówbyszczególnąuwagę
zwrócićna ugruntowaniewiedzyz zakresustosowaniadermokosmetyków.

Kosmeceutyki
Pojęcie„kosmeceutyk”wprowadziłprawie 25lattemu
profesordermatologiiAlbert M.Kligmanz Uniwersytetu

Pensylwaniidlaokreśleniagrupypreparatówznajdujących się pomiędzy lekami a kosmetykami. Jaka jest
obecnie definicja kosmeceutyku? Kosmeceutyk to połączeniekosmetykuz farmaceutykiem. Częstojednaksłyszymy takie określenie jak kosmeceutyk – „kosmetyk apteczny”.Wszystkiekosmetykina rynkuniezależnieod kategorii,przeznaczeniai miejscasprzedaży,podlegajątymsamymwymaganiomprawnymzawartymw ustawieo kosmetykach.Z Ustawy– prawofarmaceutycznewynika,że:produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji,
przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania
lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub
podawania w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, lub w celu poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych
funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
Każdyz naszauważa,żepudełkalekówróżniąsięod tych
kosmetycznych. Leki mają zazwyczaj uboższą i prostszą
szatęgraficzną.W momenciekiedyopakowaniekosmetyku
nasuwa skojarzenia z lekiem, może to budzić wątpliwości
przy kwalifikacjiproduktu(kwestiaprezentacji).
Uważam, że bez różnicy więc czy kupujemy kosmetyk
w drogerii,perfumerii,supermarkecieczyaptece.Kosmetyk
tokosmetyk.Jegosprzedażw apteceniekwalifikujego
jakoleku.Podobniesprzedażkosmetykuu dermatologaniekwalifikujepreparatujakoleku!
Aptekiwgustawyzazwyczajograniczająsiędo niesprzedawaniatychkosmetyków,którychjedynymcelemi właściwościąjestupiększaniei perfumowanie,aleobecniejużnawet
do kosmetykówupiększającychdodajesiędużeilościsubstancjiwspomagającychleczeniei pielęgnacjęceryz trądzikiemróżowatymczymłodzieńczymlubpo prostuwrażliwej.
Dlategow apteceniekupimyzwykłychkolorowychkosmetyków, ale można kupić na przykład podkłady Vichy. Mają
onebowiemdodatkowe,,leczniczefunkcje”,któresprawiają,żeniesązwykłymi,,upiększaczami”.Wystarczy,żejako
jedna z funkcji podkładu dostanie określenie maskowanie
blizn,oznakchorób.
Kosmeceutyki to grupa kosmetyków wyróżniana jako
osobna kategoriajużw latach 70.ubiegłegowieku.Oprócz
działaniapielęgnacyjnegowykazująonedelikatnedziałanie lecznicze lub wspomagające leczenie. Zawierają
aktywneskładniki,któremogąwpływaćna procesyfizjologicznezachodzącew skórzeczłowieka.Sątowięckosmetykio podwójnymdziałaniu– pielęgnacyjnymi teoretycznieleczniczym.

Kosmeceutyki wyróżniają się bogatym składem substancji
aktywnych. Do ich tworzenia wykorzystuje się najnowsze
osiągnięciabiotechnologiii farmakologii.Preparatytepielęgnują, stymulują regenerację, zwiększają odporność
skóry, opóźniają procesy starzenia. Mają szczególne
znaczeniew redukcjidefektówskóry,takichjakzmarszczki,
cellulit,hiperpigmentacje,zaskórnikiczyrozstępy.
Kosmeceutykiemjestnp.MASKAJONOWAużywana w salonachkosmetycznych.
W 1991r.dwajuczeniszwajcarscySackmanni NehrotrzymaliNagrodęNoblaw dziedziniemedycynyza przenikanie
jonówminsodui potasu. I toznalazłozastosowaniew MASCEJONOWEJ.
Głównymiskładnikamiaktywnymikosmeceutykówsąm.in.
witaminy, antyoksydanty, związki mineralne, a także
duża grupa ekstraktów roślinnych i oczyszczonych
związków otrzymywanych z roślin. Uważam, że
na szczególną uwagę zasługują fitoestrogeny, witamina A i beta-karoten, związki o aktywności przeciwzapalnej,kwasyowocowe,cytokininy,wyciągiz różnych
roślin.
Odpowiedniodobranykosmeceutykmożew bardzodużym
stopniuprzyczynićsiędo poprawystanuskóryw wieluchorobachdermatologicznychi złagodzeniaobjawówchorobowych.Nienależyjednaktraktowaćgojakoleku.Jestnatomiastwspomaganiempracykosmetologa.
Niewyobrażamsobieleczeniai pielęgnacjiskóry,a zwłaszcza trądziku młodzieńczego, trądziku różowatego, skór
wrażliwychitp.bezstosowaniaodpowiedniodobranychkosmetyków.
Wysokienormysposobuprodukcjidotycząfirmkosmetycznych.Zresztącorazczęściejwytwarzaniemkosmeceutyków
zajmująsiękoncernyfarmaceutycznei w mojejoceniezasadniczymproblememjesttobyniebyłytodziałaniaczysto
komercyjne i marketingowe, ale służące wyłącznie dobru
pacjentai kosmetologii.
W mojejopiniizewzględuna postępującyrozwójcywilizacji,a z nimcorazwiększąwrażliwośćskóry,corazwiększą
liczbęchoróbskóry,corazczęściejwystępującątendencję
do powstawaniarozszerzonychnaczyń,przebarwień,fotostarzeniasięitp.,potrzebujemy i będziemy jeszcze intensywniej poszukiwać produktów o skutecznym
działaniu. Przyszłość pracy kosmetologa to właśnie kosmeceutyki, a wykwalifikowana rzesza kosmetologów powinna więcejpoświęcićuwagiwłaśniepreparatomkosmeceutycznym.
AnitA GołębiowskA
Ekspert kosmetologii z ponad 20 letnim
doświadczeniem i praktyką, wizażystka,
właściciel Salonu „Cleopatra” w Płocku,
dwukrotnie wyróżnionego w ogólnopolskim
konkursie „Super Salon”, Mistrz Polski
w Makijażu Permanentnym, członek jury
mistrzostw, współpracuje z instytutami
urody, uczelniami, mediami.

Emulsja matująca na dzień
Iwostin Purritin
Natychmiastowo i długotrwale matuje
tłuste partie skóry wrażliwej i alergicznej,
reguluje wydzielanie sebum, nie zatyka
porów. Zawiera Zincidone®, który działa
przeciwbakteryjnie oraz Evermat™, który
zmniejsza pory i reguluje błyszczenie skóry.
www.iwostin.pl

Revitacell Stem Cells
Regenerating &
Nourishing CreamSerum – DAY
Bioaktywna formuła na dzień
łącząca zalety bogatego kremu ze stężonym działaniem
serum odbudowującego skórę na bazie komórek macierzystych MIC-1. Efekt:
zregenerowana, nawilżona
i pełna blasku skóra twarzy
i szyi, a także opóźnienie
procesu starzenia się skóry.
www.revitacell.pl
Dermika Pharmatherapy
Linia HYDRATIC przeznaczona do skóry wrażliwej, bardzo wrażliwej, skłonnej do alergii potrzebującej nawilżenia
i profilaktyki przeciwzmarszczkowej.
Wszystkie preparaty zostały oparte
na aktywnych, biomimetycznych bazach. Do ich opracowania wykorzystano składniki, które tworzą struktury
naśladujące lipidy warstwy rogowej
naskórka.
www.dermikapharmatherapy.pl

Krem Emolium
Nowoczesny emolient przeznaczony do
pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej.
Skutecznie likwiduje przyczyny i skutki suchości
skóry: odżywia, natłuszcza i nawilża skórę,
ogranicza przeznaskórkową utratę wody,
odbudowuje płaszcz hydrolipidowy oraz
zmiękcza i uelastycznia naskórek.
www.emolium.pl

37

