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ONKOKOSMETYKA cz. 2
Regeneracja bariery hydrolipidowej
Odbudowanie zniszczonej bariery hydrolipidowej skóry
nie jest prostym zadaniem, a wyzwanie to będzie jeszcze
większe, jeśli występujace objawy łączą się z przebytą
terapią onkologiczną.
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BŁĘDNE KOŁO
Skóra sucha, szorstka, swędząca, czerwona, napięta to sygnały mówiące
o dysfunkcji bariery ochronnej. W takiej
sytuacji bardzo prosto doprowadzić do
błędnego koła: skóra sucha, szorstka,
swędząca, napięta  uszkodzenie bariery ochronnej skóry ucieczka wody
z naskórka  skóra bardziej podatna
na działanie czynników zewnętrznych
 wnikanie bakterii, alergenów, substancji drażniących  zaostrzenie objawów skórnych  skóra bardziej szorstka, swędząca, napięta. Nasza skóra jest
wtedy jak mur bez brakujących cegiełek
– wszystko z niej ucieka.
Dodatkowo należy pamiętać, że na
stan bariery ochronnej skóry ma
wpływ wiele czynników niezależnych
od nas, m.in. promieniowanie UVA,
UVB, stres, zaburzenia czynności tarczycy, leki moczopędne, leki związane
z chorobami serca czy w końcu wiek
(uważa się, że po 60. roku życia 100%
osób ma cerę suchą). Oczywiście
choroby i terapie onkologiczne także
mają wpływ na naszą skórę i to nie tylko w miejscu podania leku/terapii.
W takich przypadkach zastosowanie
znajdują wszelkie zabiegi o charakterze regenerującym, nawilżającym i łagodzącym świąd skóry. Odpowiednie
nawilżanie skóry jest ważne przede
wszystkim z uwagi na uszkodzenie
funkcji gruczołów łojowych i potowych podczas terapii przeciwnowotworowej.

ZABIEGI, KTÓRYCH NALEŻY
UNIKAĆ
W organizmie chorej osoby stan zapalny i tak już się toczy, więc nie zaostrzajmy go dodatkowo zabiegami, które wywołują reakcje zapalne.
Ostry stan zapalny może chwilowo
stymulować kolagen i elastynę (taki
stan zapalny wywołujemy, robiąc np.
mezoterapię mikroigłową), ale zbyt
wydłużony, przyspieszy proces starzenia się skóry (przewlekła choroba
czy zbyt częste wykonywanie mikronakłuwania lub peelingów).
Przewlekła reakcja zapalna zniszczy
zdrową barierę skóry. Chroniczny
stan zapalny powoduje wzrost poziomu wolnych rodników, co dodatkowo może przyczyniać się do wzrostu

uszkodzeń. Starzenie się skóry na skutek pojawiającego się stanu zapalnego to tzw. inﬂamaging. Pamiętajmy,
że przy chorobach typu nowotwór,
miażdżyca czy cukrzyca zawsze mamy
do czynienia z przewlekłym stanem
zapalny organizmu.
Inne zabiegi niewskazane to te o działaniu bodźcowym, np. wysoka i niska temperatura, pole magnetyczne,
podczerwień, prądy, ultradźwięki,
krioterapia, a nawet stawianie baniek.
Przeżycie 5 lat bez cech nawrotu lub
rozsiewu choroby można uznać za
wyleczenie chorego. Po tym czasie
zabiegi o charakterze bodźcowym
uważa się za bezpieczne.
Jeżeli chodzi o złuszczanie kwasami,
to należy się z nim wstrzymać, ponieważ radioterapia wzmacnia ryzyko
powstawania blizn po peelingu kwasowym. Inne, delikatne peelingi (enzymatyczne/ziarniste) można wykonać, gdy nie będzie stanu zapalnego
na skórze.

Karolina Łukaszewicz
Działalność, którą prowadzi, jest odzwierciedleniem jej pasji i życiowych
doświadczeń. W swoim salonie w Gdańsku
większość czasu poświęca pielęgnacji osób
chorych na trądzik oraz po przebytych
chorobach onkologicznych. Pisze blog
www.centrum-odmladzania/blog

SUBSTANCJE REGENERUJĄCE
Tak jak wspomniałam w poprzednim
artykule, bardzo ważne jest, aby wyeliminować substancje podrażniające, zapachy, silne konserwanty, alkohol. Wśród składników wspierających
odbudowę bariery hydrolipidowej
warto wymienić:
Skwalen – jego zawartość w sebum
sięga do 10–14%. Niestety, z wiekiem
jego ilość maleje, około 50. roku życia
zostaje go ok. 5%. Skwalen na skórze
tworzy warstwę ochronną o działaniu
natłuszczającym, lekko przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Jest
składnikiem spoiwa międzykomórkowego, wpływa na utrzymanie odpowiedniej struktury wodno-lipidowej,
co przyczynia się do prawidłowego
nawodnienia skóry. W kosmetykach
zamiast skwalenu, który bardzo szybko się utlenia, stosujemy skwalan, który jest bardziej odporny na utlenianie.
Skwalan znajdziemy w oleju z wątroby
rekina, amarantusie i oliwie z oliwek.
Skwalan na polskim rynku dostępny
jest w formie olejowej lub jako serum.
Skwalan jest także antyoksydantem
chroniącym skórę przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo połączony z witaminami E, A czy koenzymem Q10,
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CO WARTO WIEDZIEĆ?
Należy zadbać, aby nasi klienci
poddani leczeniu onkologicznemu stosowali ﬁltry przeciwsłoneczne – żeby nie doprowadzić do poważnych efektów
ubocznych, m.in. poparzeń.
Dobierając ﬁltr, sprawdźmy,
czy w składzie nie ma składnika
o nazwie Parsol (to rodzaj ﬁltra
przeciwsłonecznego), ponieważ u wielu osób może wywołać on pieczenie.
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RADIO- I CHEMIOTERAPIA A SKÓRA
RADIOTERAPIA.
W trakcie naświetlań może
dojść do zaniku gruczołów
łojowych, odbarwień, przebarwień, teleagiektazji. Może
nastąpić przewlekłe owrzodzenie rentgenowskie oraz
rogowacenie rentgenowskie.
Radioterapia niszczy jednostki łojotokowe skóry, co z kolei prowadzi do problemów
w odnowie naskórka. Skóra
z osłabioną barierą ochronną jest bardziej podatna na
uszkodzenia – może dojść do
łuszczenia na sucho i mokro.
Dlatego już przed rozpoczęciem radioterapii powinno się
zadbać o barierę ochronną
skóry, im będzie ona lepsza,
tym ryzyko skutków ubocznych
związanych z odczynami skóry
mniejsze.

CHEMIOTERAPIA.
Najczęstsze skutki uboczne
chemioterapii to swędzenie
skóry i jej suchość, podrażnienie. Czasami skóra wrażliwa
jest na promienie słoneczne,
należy mieć to na uwadze
w codziennym funkcjonowaniu
(ubrania osłaniające, ﬁltry UV).
Występuję też skutki typu erytrodyzestezja
dłoniowo-stopowa, czy zmiany na paznokciach.

LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE.







Tu często możemy się spotkać
z wywołaniem przebarwień:
brązowe plamy typu opalenizna na tułowiu twarzy, rękach,
miejscach odsłoniętych
brunatnoszare plamy na tułowiu, okolice stawów palców
rąk, łokcie, kolana
czarne-paznokcie, linie dłoniowe

przedłuża działanie tych antyoksydantów. Co ważne, nawet w stężeniu
100% nie wywołuje podrażnień, uznawany jest za produkt hypoalergiczny.
Olej z nasion róży Mosqueta – olej
o niezwykłych właściwościach regenerujących dla skóry. W latach 80.
i 90. liczne badania wykazały jego
przeciwzapalne działanie oraz pozytywny wpływ na regenerację uszkodzonych tkanek (w tym na skórę poparzoną i zapalenie skóry będące
wynikiem radioterapii.) Zawiera bardzo duże ilości witaminy C oraz witaminy E, B1, B2, K i PP.
Olej rokitnikowy – wspomaga formowanie się nowego naskórka, polecany jest do skóry zniszczonej,
łuszczącej się, podrażnionej. Wykorzystywany był do leczenia oparzeń popromiennych po wybuchu
w Czarnobylu. Dzięki dużej ilości
karotenoidów ma właściwości antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe,
a bogactwo ﬂawonoidów wpływa
korzystnie na drobne naczynka
krwionośne. Ze względu na mocno
pomarańczowy kolor można mieszać
go z innym olejem bazowym.
Olejowanie twarzy daje znakomite
efekty pielęgnacyjne, przede wszystkim wskazane jest dla osób, które już
na wejściu do gabinetu mówią, „że
każdy krem je uczula” lub „że mogą
stosować tylko krem Nivea”. W takich sytuacjach od razu powinno nam
się nasunąć przypuszczenie o prawdopodobnie zaburzonej barierze
ochronnej skóry.
Stosując oleje do skóry, wybierajmy te nieraﬁnowane, dobrej jakości.
Nie martwmy się, że skóra będzie
„tłusta”, wbrew pozorom są oleje,
które bardzo szybko się wchłaniają,
np. skwalen. Olejami możemy także
oczyszczać twarz (tzw. oil cleansing
metod).
Colostrum – wydzielina gruczołu mlekowego ssaków powstająca przed
i na krótko po porodzie. Szczególnie
ważnym składnikiem colostrum jest
EGF – naskórkowy czynnik wzrostu,
który odpowiada za regenerację na-
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skórka. Ponadto laktoferyna zawarta
w siarze odpowiada za redukcje stresu oksydacyjnego. Na rynku znajdziemy maski i kremy z tym składnikiem.
Ceramidy – jako składniki preparatów kosmetycznych „zatykają dziury” w warstwie ochronnej naskórka,
chroniąc skórę przed utratą wody.
Najlepsze działanie daje zastosowanie kompleksowej mieszaniny lipidów
– ceramidów w połączeniu z cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi.
Beta glukan – działa stymulująco na
układ immunologiczny skóry poprzez
aktywację makrofagów i komórek
Langerhansa, będących elementami
układu odpornościowego. Składnik
ten działa zarówno na zewnętrzne,
jak i wewnętrzne warstwy naskórka
(przenika poprzez macierz międzykomórkową).
Oczywiście do komponowania pielęgnacji przy skórze podrażnionej,
z zaburzoną barierą hydrolipidową przyda się też kwas hialuronowy (mało- i wielkocząsteczkowy),
dexpantenol, witamina E czy olej lanolinowy.

CHRONICZNY STAN ZAPALNY POWODUJE WZROST
POZIOMU WOLNYCH
RODNIKÓW, CO DODATKOWO MOŻE PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO WZROSTU
USZKODZEŃ SKÓRY.
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Bielenda Professional Power of Nature

Power of Nature to zaawansowany program detoksykująco-regenerujący stworzony przez ekspertów laboratorium Bielenda Professional, który wykorzystuje moc aktywnego węgla i silnie
regenerujące właściwości śluzu ślimaka.

Zabieg Power of Nature jest przeznaczony szczególnie dla
starzejącej się, podrażnionej skóry oraz cery z trądzikiem lub
bliznami. Przywraca równowagę po intensywnych zabiegach
złuszczających, procedurach medycyny estetycznej oraz zabiegach aparaturowych wymagających uzupełnienia pielęgnacyjnego. Doskonale chroni skórę osób narażonych na szkodliwe
działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, mróz czy
słońce. Charakteryzuje się funkcją „anti-pollution”, która zapewnia oczyszczenie i działanie antyoksydacyjne, szczególnie
ważne w przypadku skóry niedotlenionej i mającej częsty kontakt z agresywnymi czynnikami miejskimi. Stanowi także ratunek dla skóry zmęczonej sztucznym światłem, przywracając jej
równowagę i wzmacniając funkcje barierowe.
Siła programu Power of Nature opiera się na dwóch cennych
składnikach:
› Śluz ślimaka – działa jak regeneracyjny eliksir. Zawiera kolagen, elastynę, kwas glikolowy, alantoinę, substancje działające antybakteryjnie oraz witaminy A, C i E. Odbudowuje włókna kolagenowe, działa bakteriobójczo, rozjaśnia i delikatnie
złuszcza
› Aktywny węgiel – charakteryzuje się działaniem głęboko
oczyszczającym, detoksykującym, bakteriobójczym oraz absorbującym nadmiar łoju

Więcej informacji:
www.bielendaprofessional.pl

Etapy zabiegu:
Procedurę zabiegową rozpoczyna wykonanie dokładnego demakijażu preparatami z linii Bielenda Professional
dobranymi do rodzaju skóry.

Po oczyszczeniu skóry następuje złuszczenie warstwy rogowej naskórka przy użyciu
rewolucyjnego Peelingu magnetyczno-enzymatycznego. Zapewnia on dwustopniowy
poziom złuszczania poprzez wykorzystanie
enzymu keratoliny i cząstki trącej, którą są
opiłki magnetytowe. Magnetyt jest minerałem, którego właściwości sprawiają, że
peeling może być usunięty ze skóry za pomocą magnesu.

Kolejnym krokiem jest aplikacja Kremowej maski regenerująco-odżywczej z ekstraktem z zielonej herbaty. Po
zmyciu maski nakłada się Odbudowujące serum naprawcze ze śluzem ślimaka i kwasem hialuronowym. Może
ono być nałożone manualnie, jak również wprowadzone
za pomocą ultradźwięków czy mezoterapii bezigłowej.
Bezpośrednio na serum nakładana jest Algowo-żelowa
maska detoksykująca z aktywnym węglem.
Zakończeniem procedury jest aplikacja Regenerującego kremu do twarzy ze śluzem ślimaka. Efekty zabiegu
przedłuża innowacyjne Serum w perłach do pielęgnacji
domowej, zawierające śluz ze ślimaka, peptydy biomimetyczne i nawilżającą trehalozę.
Efekty zabiegu:
 odbudowa i regeneracja skóry,
 głębokie nawilżenie i ujędrnienie,
 spowolnienie procesu starzenia,
 redukcja zmian trądzikowych,
 wygładzenie blizn potrądzikowych,
 zniwelowanie podrażnień,
 detoksykacja i rozjaśnienie skóry,
 przywrócenie funkcji barierowych skóry,
 silne działanie antyoksydacyjne,
 oczyszczenie skóry.
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