URODA

CZY RETINOL
W KOSMETYKACH
DZIAŁA CUDA?
Na rynku kosmetyków aptecznych i drogeryjnych nie brakuje coraz nowszych substancji
aktywnych, formulacji i połączeń o różnorodnych działaniach. W gąszczu informacji
i reklam ciężko jest odnaleźć, a następnie wybrać produkt dostosowany do własnych
oczekiwań. W takich przypadkach warto sięgnąć po związki chemiczne o dokładnie
znanej i przebadanej aktywności, stosowane od dawna, bezpieczne i skuteczne. Należy
do nich retinol, pochodna witaminy A, wykorzystywana w produkcji kosmetyków od
lat 70. XX wieku.
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URODA
Witamina A to najwcześniej odkryta witamina. Ze względu na silne działanie
antyoksydacyjne, czyli przeciwstarzeniowe, nazywana jest witaminą młodości.
W ujęciu chemicznym jest to grupa kilku
związków nazywanych retinoidami (np.
kwas retinowy, retinal) oraz karotenoidami (np. beta-karoten, likopen, luteina).
Źródłami witaminy A w diecie są zarówno produkty pochodzenia zwierzęcego
(wątróbka, tran, żółtka jaj), jak i roślinnego
(marchew, szpinak, pomidor). Jej niedobór może skutkować problemami skórnymi, zaburzeniami widzenia (zwłaszcza
po zmroku) oraz osłabieniem odporności. Retinol stanowi jedną z aktywnych
form witaminy A, wykazuje silne działanie
przeciwutleniające, co oznacza, że chroni
ważne dla naszego organizmu narządy
i struktury przed działaniem wolnych rodników. W organizmie człowieka ulega on
kolejnym przekształceniom prowadzącym
do powstania retinaldehydu oraz kwasu
retinowego (mających zbliżone właściwości biologiczne).

JAK DZIAŁA RETINOL?
Retinol oraz jego pochodne wywierają
szeroki i wielokierunkowy wpływ na ludzkie komórki. Przede wszystkim charakteryzują się znaczącym wpływem na proliferację, czyli namnażanie oraz różnicowanie
komórek. Stymulują wzrost i odnowę komórek naskórka i skóry właściwej. Mogą
przyczynić się do zahamowania rozwoju
nowotworów oraz innych chorób skórnych. Retinoidy regulują także aktywność
melanocytów – komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie melaniny, czyli
barwnika nadającego opaleniznę naszej
skórze, ale też odpowiedzialnego za powstawanie przebarwień i znamion. Pozytywny wpływ retinolu na dojrzewanie
komórek naskórka skutkuje pogrubieniem
jego żywej warstwy przy jednoczesnym
spłyceniu warstwy martwej. Ta aktywna
forma witaminy A stymuluje także specjalistyczne komórki zwane fibroblastami
do produkcji i odnowy włókien kolagenu
i elastyny, stanowiących swego rodzaju
rusztowanie dla skóry i tkanki łącznej.

Retinol stanowi jedną z aktywnych form witaminy A,
wykazuje silne działanie przeciwutleniające, co oznacza, że chroni ważne dla naszego organizmu narządy i struktury przed działaniem wolnych rodników.
Retinol może odwracać skutki szkodliwego działania promieniowania UVA
na skórę, przeciwdziałając tym samym
fotostarzeniu.
W kosmetologii retinol jest szeroko wykorzystywany w różnorodnych kremach,
maseczkach oraz podczas wykonywania
zabiegów gabinetowych przez dermatologów i kosmetologów. W przypadku
kosmetyków bardzo ważne jest, w jakiej
postaci chemicznej substancja czynna
zostanie wprowadzona do formulacji.
Przykładowo palmitynian retinolu jest
stosunkowo mało aktywnym składnikiem
wykazującym działanie ochronne na powierzchni skóry. Z kolei octan retinolu jest
formą dobrze rozpuszczalną w tłuszczach,
dzięki czemu wnika głębiej
w struktury skóry
i może regulować
działanie gruczołów łojowych
oraz rozjaśniać cerę.
Retinol oraz
powstające
wskutek jego
utleniania
retinal i kwas
retinowy stanowią najbardziej
czynne biologicznie
postaci o największym
potencjale aktywnym.
Z racji wielokierunkowego i dobroczynnego działania retinolu na skórę, efekty
stosowania kosmetyków z jego zawartością w składzie mogą być naprawdę
zadowalające. Do głównych korzyści wynikających z aktywności tej formy witaminy A zalicza się znaczące pogrubienie,
wygładzenie i zregenerowanie skóry. Przy

długotrwałym i systematycznym stosowaniu można zauważyć wyraźne spłycenie zmarszczek, wyrównanie kolorytu
oraz zmniejszenie widoczności zmian pigmentacyjnych – przebarwień. Dodatkowo
obserwuje się zdecydowaną poprawę
w gęstości i elastyczności skóry, zmniejszenie widoczności porów i produkcji
sebum, a także obniżenie ryzyka powstawania wyprysków i zaskórników. Biorąc
pod uwagę powyższe efekty, z działania
retinolu mogą skorzystać osoby z każdym
rodzajem cery: poczynając od skóry młodej, tłustej, trądzikowej, borykającej się
z licznymi niedoskonałościami, poprzez
skórę z obecnymi przebarwieniami różnego pochodzenia (hormonalne, pozapalne,
słoneczne), kończąc na cerze dojrzałej, pomarszczonej, zwiotczałej, zniszczonej
i uszkodzonej
przez działanie pro-

mienio wania UV.
Ak t y wność
retinolu może
być również wykorzystywana pomocniczo w terapii
schorzeń przebiegających z zaburzeniem
keratynizacji, to znaczy procesu rogowacenia naskórka, do których należy na przykład łuszczyca.
Retinol jest substancją wysoce wrażliwą
na działanie promieniowania słonecznego, pod wpływem którego ulega rozkła-
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dowi i traci swoją aktywność. Zaleca się,
by kosmetyki z jego zawartością aplikować
na noc, przed snem, a opakowania przechowywać w miejscu bez dostępu światła.
Warto jednak wspomnieć o zaawansowanych formulacjach kosmetycznych,
w których retinol zamknięty jest w niewielkich otoczkach tłuszczowych zwanych
liposomami. Ten zabieg technologiczny
znacząco zwiększa trwałość i odporność
substancji czynnej na działanie czynników
zewnętrznych. Z praktycznych wskazówek dotyczących stosowania kosmetyków
z retinolem należy podkreślić konieczność
stopniowego wprowadzania tego składnika do swojej rutyny pielęgnacyjnej. Jest to
ważne ze względu na potencjał drażniący
retinolu, często występujący z opóźnieniem w czasie. Kosmetyk należy początkowo używać 1-2 razy w tygodniu, uważnie
obserwując reakcję skóry. W przypadku
braku skutków ubocznych, można stopniowo zwiększać częstotliwość aplikacji.
Z powodu prawdopodobnego zwiększe-
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nia wrażliwości skóry na promieniowanie
słoneczne pod wpływem retinolu, bardzo
istotne jest, by pamiętać o bezwzględnej
konieczności równoległego stosowania
na dzień kremów z wysoką ochroną
przeciwsłoneczną, najlepiej SPF50+. Środki
ochronne należy nakładać niezależnie od
panującej na zewnątrz pogody oraz pory
roku. Warto także włączyć do pielęgnacji
produkty o działaniu silnie nawilżającym,
kojącym i regenerującym, które będą
w stanie odbudować naruszoną barierę
skórną.

PRZECIWWSKAZANIA
Mimo że retinol znajduje zastosowanie
w wielu produktach pielęgnacyjnych
przeznaczonych dla różnych typów skóry, nie jest to składnik uniwersalny. Jego
stosowania nie rekomenduje się kobietom
w ciąży oraz podczas karmienia piersią, ze
względu na brak wystarczających danych
o bezpieczeństwie dla płodu i dziecka.
Używanie kosmetyków z zawartością reti-

nolu powinny rozważyć osoby o skórze
wyjątkowo wrażliwej i skłonnej do atopii.
Zwłaszcza w początkowym etapie stosowania substancja może powodować
podrażnienia i przesuszenia. Zdarza się,
że po nałożeniu produktu występuje
czasowe zaczerwienienie, uczucie swędzenia czy pieczenia. Po kilku dniach
może pojawić się złuszczanie naskórka
w miejscach aplikacji oraz nadwrażliwość
na promieniowanie UV. Tutaj należy kolejny raz podkreślić konieczność odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej podczas
stosowania retinolu.
Pewną alternatywę dla retinolu może
stanowić składnik pochodzenia roślinnego zwany bakuchiolem. Ta zyskująca w ostatnim czasie na popularności
substancja otrzymywana jest z nasion
azjatyckiej rośliny Psoralea corylifolia. Jest
ona wykorzystywana od stuleci w ajurwedzie i tradycyjnej medycynie chińskiej.
Bakuchiol wykazuje działanie zbliżone do
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Z działania retinolu mogą skorzystać osoby z każdym rodzajem cery: poczynając od skóry młodej, tłustej, trądzikowej, borykającej się z licznymi niedoskonałościami, poprzez skórę z obecnymi przebarwieniami różnego pochodzenia
(hormonalne, pozapalne, słoneczne), kończąc na cerze dojrzałej, pomarszczonej, zwiotczałej, zniszczonej i uszkodzonej przez działanie promieniowania UV.
Aktywność retinolu może być również wykorzystywana pomocniczo w terapii
schorzeń przebiegających z zaburzeniem keratynizacji, to znaczy procesu rogowacenia naskórka, do których należy na przykład łuszczyca.
retinolu przy jednoczesnym mniejszym
potencjale drażniącym i uwrażliwiającym.
Podobnie jak witamina A, powoduje on
poprawę gęstości i elastyczności skóry,
redukcję przebarwień, a także zapobiega
rozwojowi trądziku. Dokonując wyborów
preparatów pielęgnacyjnych, warto mieć
na uwadze i ten cenny składnik.
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Podsumowując, retinol to bardzo dobrze
przebadany, bezpieczny i skuteczny skład-

nik kosmetyków o wielokierunkowym
działaniu obejmującym aktywność przeciwstarzeniową i przeciwtrądzikową. Doskonale sprawdza się w pielęgnacji zarówno skóry dojrzałej, z pierwszymi oznakami
starzenia, jak i młodej, przetłuszczającej się
i narażonej na powstawanie niedoskonałości. Należy jednak pamiętać, że sam kosmetyk, choćby był najlepiej dobrany, nie
jest gwarantem spektakularnych rezultatów. Dla zachowania zdrowej, promiennej
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na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności
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i pięknej skóry bardzo ważne jest, między
innymi, odpowiednie odżywianie, optymalne nawodnienie organizmu, unikanie
używek, stresu oraz utrzymanie równowagi hormonalnej. Połączenie odpowiedniej
pielęgnacji ze zdrowym, zbilansowanym
trybem życia z pewnością poskutkuje zadowalającymi efektami wizualnymi.
KLAUDIA NOWAK
Pracownik Apteki

Powiedz NIE alergii!

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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