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Kobiety dbają o swoją urodę już od zarania dziejów. Każda epoka przynosi ze sobą
nowe odkrycia, nowe osiągnięcia, a każda następna czerpie z dotychczasowych osiągnięć i je udoskonala. Już w starożytności kobiety korzystały m. in. z kąpieli w mleku, używały różnych roślin czy owoców do pielęgnacji twarzy, mimo że ich wiedza na
temat danych środków wynikała jedynie z obserwacji. Dzisiejsza dermatologia, medycyna estetyczna czy kosmetologia rozwinęły się na tyle, iż potrafimy przewidzieć
efekt zastosowania danej substancji, mechanizm jej działania czy zapobiec wystąpieniu powikłań. Kwasy kosmetyczne, o których będzie mowa w niniejszym artykule,
można podzielić według kilku kryteriów m. in. pod kątem budowy chemicznej, mocy
działania czy wskazań do stosowania. Chemicznie dzielą się na 4 podstawowe grupy
alfa-hydroksykwasy (AHA), beta-hydroksykwasy (BHA), lipohydroksykwasy (LHA)
oraz polihydroksykwasy (PHA). Kwasy te różnią się między sobą nie tylko budową
chemiczną, ale przede wszystkim stopniem przenikania w głąb skóry i zdolnościami do mniej lub bardziej agresywnego złuszczania się naskórka.

RODZAJE KWASÓW
AHY czyli alfa-hydroksykwasy są najczęściej stosowanymi w kosmetyce.
Wśród nich znajdują się głównie: kwas
glikolowy, mlekowy i migdałowy.
Kwas glikolowy występuje naturalnie
w soku trzciny cukrowej. Poza działaniem złuszczającym, powoduje spłycenie zmarszczek poprzez stymulację
produkcji kolagenu, spłycenie blizn
potrądzikowych, rozjaśnienie przebarwień. Głębokość działania zależy
od jego stężenia oraz czasu działania
na skórze. Może być stosowany przez
cały rok, ale w okresie większego nasłonecznienia zaleca się fotoprotekcję,
czyli stosowanie w codziennej pielęgnacji kremów z wysokim filtrem
przeciwsłonecznym. Kwas mlekowy,
którego głównym źródłem jest kwaśne mleko, maślanka i jogurty, działa
głównie nawilżająco i wygładzająco.
Kwas migdałowy otrzymywany z gorzkich migdałów, spośród wszystkich
AHA wykazuje najsilniejsze działanie
bakteriobójcze i przeciwzapalne, przy
czym jest stosunkowo bezpieczny
i można go stosować przy większości
rodzajów skór w tym naczynkowej,
wrażliwej, łojotokowej. Nie powoduje
zwiększenia wrażliwości na promienie
słoneczne, w związku z czym może
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być stosowany przez cały rok. Polecany
jest również w celu usuwania zmian
pigmentacyjnych. Do AHA zalicza się
również kwas cytrynowy, winowy czy
jabłkowy, ale nie mają one tak dużego znaczenia w kosmetyce, jak wyżej
wymienione, choć kwas cytrynowy
znany jest z działania rozjaśniającego, dlatego jest składnikiem wielu
kremów i preparatów o tym właśnie
przeznaczeniu.
Jedynym beta-hydroksykwasem (BHA)
stosowanym w kosmetyce jest kwas
salicylowy, chemicznie zbliżony do
kwasu acetylosalicylowego, czyli aspi-
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ryny. Naturalnym źródłem tego kwasu
jest kora wierzby i liście brzozy, ale
jak wszystkie inne kwasy może być
też pozyskiwany na drodze chemicznej. Kwas salicylowy dobrze przenika
w głąb skóry, również przez warstwę
sebum i wykazuje właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, skąd znalazł zastosowanie głównie w terapiach
przeciwtrądzikowych. BHA jest łagodniejszym kwasem niż AHA chociaż i on
może powodować podrażnienia.
Lipohydroksykwas (LHA) został zsyntetyzowany laboratoryjnie, jest to kwas
salicylowy połączony z cząsteczką lipidową, która ułatwia jego przenikanie
w głąb skóry, ale również pozwala
lepiej kontrolować ten proces i zatrzymać go w odpowiednim momencie
ze względu na wielkość cząsteczki i jej

wolniejsze wnikanie. Może być stosowany u skór wrażliwych, wykazuje
działanie złuszczające, przeciwzapalne
oraz rozjaśniające przebarwienia.
PHA, czyli kwasy polihydroksylowe
reprezentowane są przez kwas laktobionowy i glukonolakton. Nie działają
tak głęboko jak wyżej wymienione
kwasy owocowe, ale również przynoszą bardzo dobre efekty jednak przy
dłuższym i regularnym stosowaniu.
Wykazują działanie łagodzące, nawilżające i przeciwzmarszczkowe. Mogą
być stosowane przez cały rok.

DZIAŁANIE
Kwasy w kosmetyce wykorzystywane są głównie w peelingach dzięki
swoim właściwościom przerywania
wiązań chemicznych między komórkami naskórka. Powodują złuszczanie
wierzchnich warstw naskórka, wpływają na zwiększenie nawilżenia skóry,
pobudzają odnowę komórek. Wpływa to korzystnie na jakość i grubość
skóry, zwiększenie jej elastyczności,
jędrności, spłycenie powierzchownych zmarszczek, zmniejszenie plam
pigmentacyjnych, przebarwień, piegów i zaburzeń w produkcji sebum,
poprzez regulację pracy gruczołów
łojowych. Udowodniono, że po kilku
tygodniach regularnego stosowania
kwasów owocowych wzrasta synteza
kolagenu przez komórki skóry właściwej – fibroblasty, zwiększa się też
skuteczność innych terapii, poprzez
umożliwienie składnikom aktywnym
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lepszego wnikania substancji czynnych w głąb skóry. Ponadto kwasy
mają również właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze, dlatego są

koltu. Od tego momentu rozpoczyna
się działanie kwasu, a osoba przeprowadzająca zabieg stale kontroluje reakcję skóry. Po upływie określonego

Kwasy w kosmetyce wykorzystywane
są głównie w peelingach dzięki swoim
właściwościom przerywania wiązań
chemicznych między komórkami
naskórka. Powodują złuszczanie
wierzchnich warstw naskórka, wpływają
na zwiększenie nawilżenia skóry,
pobudzają odnowę komórek. Wpływa
to korzystnie na jakość i grubość skóry,
zwiększenie jej elastyczności, jędrności,
spłycenie powierzchownych zmarszczek,
zmniejszenie plam pigmentacyjnych,
przebarwień, piegów i zaburzeń
w produkcji sebum, poprzez regulację
pracy gruczołów łojowych.
często stosowane w terapiach leczenia trądziku, jednak o skuteczności
zabiegów z wykorzystaniem kwasów
owocowych decyduje głównie odpowiednie dobranie rodzaju kwasu, jego
stężenia oraz przestrzeganie zaleceń
przed – i po zabiegowych.
Z reguły przed wykonaniem właściwego peelingu w gabinecie kosmetycznym czy medycyny estetycznej, zaleca
się uprzednie przygotowanie skóry do
zabiegu, poprzez odpowiednią pielęgnację domową. Stosuje się przez
około dwa tygodnie preparaty do mycia lub kremy z niewielkim stężeniem
kwasu, który będzie stosowany. Sam
zabieg rozpoczyna się od dokładnego
demakijażu, zabezpieczenia wazeliną
wrażliwych okolic: oczu, ust, skrzydełek nosa, a następnie rozprowadzenia właściwego produktu za pomocą
pędzelka na skórę twarzy, szyi i de-

czasu lub przy zaczerwienieniu się
skóry zabieg przerywany jest poprzez
nałożenie preparatu neutralizującego
kwas. Następnie przemywa się skórę
i aplikuje maskę, która koi reakcję skóry na kwas. W trakcie jego działania
bowiem odczuwa się pieczenie które
ma różną siłę w zależności od zastosowanego kwasu.

ZALECENIA
Po zabiegu pacjent powinien zastosować się do zaleceń osoby wykonującej zabieg, ponieważ różnią się
one w przypadku poszczególnych
kwasów, ale podstawowe zasady dotyczą zakazu opalania się do 4 tygodni
po zabiegu, niekorzystania z basenu,
sauny czy siłowni przez kilka dni, przez
pierwsze 24 godzin nie powinno się
także nakładać makijażu, a jedynie
regenerujące kremy. Obowiązuje również całkowity zakaz odrywania frag-

mentów złuszczającego się naskórka.
Zaleca się również stosowanie kremów
z wysokim filtrem przeciwsłonecznym.
Wiele preparatów do domowej pielęgnacji zawiera w swoim składzie
poszczególne z wymienionych tu
kwasów. Jednak należy pamiętać, że
będą występowały one w dużo mniejszym stężeniu i na efekt trzeba będzie
czekać miesiącami. Zabieg z kwasami
da o wiele szybsze efekty a specjalista
odpowiednio wybierze kwas w zależności od problemu i rodzaju skóry.
Wskazaniami do wykonania zabiegów
z użyciem kwasów są kłopoty z nadmiernym rogowaceniem skóry, łojotokiem, trądzikiem, przebarwieniami,
utratą elastyczności i jędrności skóry,
zmarszczki, ale także ich profilaktyka.
Mimo dużego wyboru pomiędzy mniej
lub bardziej agresywnymi kwasami,
w niektórych przypadkach występują
chwilowe lub bezwzględne przeciwwskazania do wykonania zabiegów.
Są to m. in. aktywna opryszczka, stany podgorączkowe, ciąża, karmienie
piersią, infekcje skóry, podrażnienia,
liczne znamiona, alergie skórne, choroby nowotworowe, świeża opalenizna, skłonność do powstawania blizn
i bliznowców.
Ze względu na to, iż zabiegów z kwasami nie wykonuje się na świeżej
opaleniźnie, a pomiędzy zabiegami
również należy unikać słońca, poleca
się wykonywanie ich w okresie jesienno-zimowym. Dotyczy to większości
kwasów, choć niektóre, jak np. kwas
migdałowy mogą być stosowane
przez cały rok. Dlatego najbezpieczniej skorzystać z rady profesjonalisty
i przestrzegać jego zaleceń, aby kuracja którą stosujemy przyniosła jak
najlepsze efekty i była jednocześnie
bezpieczna.
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