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T Y L K O 
D E L I K AT N I E !
Skóra wrażliwa to nie wrodzona 
przypadłość. To coś, na co 
same sobie zapracowujemy… 
chcąc dla skóry jak najlepiej. 
Dobra wiadomość jest jednak 
taka, że pod opieką specjalisty 
można z tego wyjść.
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1 Lekki krem kojący 

do skóry 
odwodnionej ZO 
SKIN HEALTH BY 
ZEIN OBAGI 435 
zł/50 ml 2 Balsam 
na noc zwalczający 

wrażliwość REN  
230 zł/50 ml, galilu.

pl 3 Koncentrat 
kojący Xera Calm 

AVENE 71,50 zł/50 
ml 4 

Przecistarzeniowe 
serum do skóry 
wrażliwej Samay 

SESDERMA  
124 zł/30 ml

1 2 3 4
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T Y L K O 
D E L I K AT N I E !

o znalezienia winowajcy dla dermato-
lożki Małgorzaty Huczek wystarczy je-
den rzut oka na kosmetyczkę. „W pierw-
szej kolejności zawsze przyglądam się 
pielęgnacji, bo często to właśnie ona od-

powiada za pojawienie się wrażliwości.”, tłumaczy. Bo 
nadwrażliwość skóry wiążę się nie tylko z działaniem 
czynników zewnętrznych. O ile dawniej jej stan za-
ostrzały przede wszystkim czynniki środowiskowe ta-
kie jak wiatr, słońce, zimno, gorąco czy różnice tempe-
ratur otoczenia, na które skóra wykazywała 
zmniejszoną tolerancję, dziś można powiedzieć, że są 
to głównie błędy pielęgnacyjne ze zbyt rozbudowaną 
wieloetapową rutyną na czele. A skutek taki, że skóra 
uwrażliwia się na większość preparatów i przezna-
skórkowo traci wodę.
 
WRAŻLIWA, CZYLI JAKA?
Ale nie wszystko stracone. Skoro hasło „skóra wrażli-
wa” określa jej kondycję, a nie, jak się często myśli, ro-

D dzaj (bo przecież rozszczelnienie bariery hydrolipido-
wej  może dotyczyć każdego typu - zarówno suchej, 
tłustej, jak i mieszanej), oznacza to, że można ją z tego 
wyleczyć. Ważne, by jak najszybciej wdrożyć plan te-
rapii, który pozwoli przywrócić sprawność bariery na-
skórkowej. A potem jest już z górki: zdrowa skóra wy-
posażona jest w naturalne czynniki nawilżające, a 
integralność białek i struktur lipidowych warstwy ro-
gowej gwarantuje jej właściwie uwodnienie. W takiej 
formie, w pełni sił, będzie mogła skutecznie odpierać 
ataki z zewnątrz. 

ACH, TE NOWOŚCI!
Testujemy coraz więcej, bo trudno oprzeć się nowo-
ściom. Ale to bardzo ryzykowna gra - działanie skład-
ników kosmetyków na skórę to jedno. Nie bierzemy 
jednak pod uwagę ważnego czynnika: słońca. Sub-
stancje chemiczne pod wpływem ultrafioletu rozkła-
dają się i tworzą nowe związki chemiczne, które mogą 
być dla skóry szkodliwe. „W teorii nie powinny być 
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1 Woda micelarna 
BIODERMA 59,99 

zł/250 ml 2 
Żel-syndet do 

mycia DERMEDIC  
22,50 zł/200 ml 3 
Oczyszczająco-
kojąca mgiełka 
antybakteryjna 
PHARMACERIS  
24,90 zł/100 ml 

alergizujące, ale jeśli jest ich kilka, np. w przeciętnym 
podkładzie mamy filtr, barwnik, nawilżacze. itd., i na-
świetlimy to ultrafioletem, ich budowa chemiczna ule-
gnie zmianie. W konsekwencji powstanie nowa mie-
szanka substancji, która może spowodować 
podrażnienie.” – tłumaczy dermatolog Bartosz Pawli-
kowski z Kliniki Pawlikowski. A stąd tylko krok do ze-
społu nietolerancji kosmetyków. Jak zauważa dr 
Huczek, w ostatnim czasie w kontekście wrażliwości 
mówi się też także o labilności naczyń krwionośnych 
będącej efektem nieprawidłowo działającego układu 
nerwowego skóry. W tym przypadku reaguje ona nie-
współmiernie do bodźca, efektem czego jest ciągły 
stan zapalny. 

NATURALNIE?  
ABSOLUTNIE NIE!
Jak to się dzieje, że pielęgnując skórę chcemy dobrze, a 
wychodzi na odwrót? „Przy skórze tłustej i mieszanej 
wrażliwość wywiązuje się jako skutek działania sub-
stancji drażniących. Działamy na nią wysuszająco, bo 
jest według nas zbyt tłusta, ale zapominamy, by jedno-
cześnie zadbać o regenerację. Najczęściej sięgamy po 
osławione preparaty naturalne wierząc, że dadzą one 
efekt łagodnego wychodzenia w przesuszenia. Tym-
czasem - nic bardziej mylnego.”, przestrzega dermato-
lożka i tłumaczy, że nakładanie na uszkodzoną barierę 
hydrolipidową ekstraktów roślinnych powoduje, że 

one jeszcze bardziej ją podrażniają, alergizują. Skóra 
wrażliwa jest bowiem niezwykle reaktywna i wchodzi 
w reakcje z substancjami, które w normalnej sytuacji 
nie dałyby takiego efektu. Dotyczy to szczególnie skór 
trądzikowych, łojotokowych i naczynkowych, w przy-
padku których dodatkowo dochodzi kwestia rozsz-
czelnionych naczyń krwionośnych, a wiec zwiększo-
nej penetracji drażniących substancji i większej 
powierzchni ich chłonięcia. Tworzy się błędne koło. 

SUBIEKTYWNIE CZY 
OBIEKTYWNIE
      „Czy ja też mam skórę wrażliwą?” Nie ma szans, 
żeby to przeoczyć. I nie ma szans, żeby uszło to 
uwadze dermatologa, bo skórę wrażliwą widać i czuć: 
objawy neurosensoryczne, wśród których dr Huczek 
wymienia świąd, pieczenie, uczucie ściągnięcia, 
kłucie, mrowienie, a nawet ból, prędzej czy później 
zaprowadzą nas do gabinetu, bo nie da się z nimi upo-
rać na własną rękę. To byłoby zresztą nierozważne: 
ignorowane mogą prowadzić do wystąpienia stanów 
patologicznych w postaci przesuszenia, zaczerwienie-
nia, a nawet złuszczania. 

ALERGIA CZY WRAŻLIWOŚĆ
Pacjentowi łatwo to pomylić. Najczęściej przycho-

dzi w własną diagnozą, że chodzi o to pierwsze. I nic 
dziwnego: skłonność do podrażnień, ciągłe przesusze-
nie, szczypanie albo świąd bywają nie do zniesienia. 

1 2 3
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Szukamy przyczyny i czasem nawet przeczuwamy, że 
pielęgnacyjnych cudów w kosmetyczce jest trochę za 
dużo, ale… alergia brzmi jakoś tak łagodniej, jak lżej-
szy „wyrok”. Tymczasem, jak przekonuje ekspertka, ta 
może wywiązać się dopiero po jakimś czasie i w istocie 
nie ma nic wspólnego z wrażliwością. Diagnozowana 
jest zresztą nie na podstawie objawów skórnych, ale 
testów. Poza tym poza przesadną ilością kosmetyków, 
mylimy się często w potrzebach skóry. I tej mieszanej, 
miejscami przesuszonej, fundujemy dodatkowe prze-
suszenie preparatami przeznaczonymi do pielęgnacji 
skóry tłustej, a naczyniową czy tę z trądzikiem różo-
watym – „dobijamy” preparatami na bazie alkoholu 
etylowego. Tymczasem skóra wrażliwa może współ-
istnieć ze skórą trądzikową, naczyniową, atopową czy 
suchą i to właśnie dlatego jest tak trudna w pielęgnacji. 
I wymaga pomocy eksperta. 

PRZECHODZĘ NA DIETĘ 
Pierwsza rzecz to odstawienie wszystkich kosmety-

ków. Tak – wszystkich, co najmniej na miesiąc zgodnie 
z cyklem odnowy skóry, choć w praktyce raczej będą 
to 3-4 miesiące. W miejsce dotychczasowych zwycza-
jów przechodzimy na „skip care”, czyli na pielęgnację 
opartą na preparatach odbudowujących naskórek. Do 
mycia najlepsze będą płyny tzw. fizjologiczne albo 
kostki typu syndet, czyli mydło bez mydła. Uciekamy 
też od wszelkich substancji aktywnych, a więc natu-
ralnym wyborem będą dermokosmetyki do skóry ato-
powej: pomogą odbudować funkcje ochronne skóry, a 
także wzmocnią i uszczelnią naczynka, dzięki czemu 
skutecznie zabezpieczą  ją przed pojawieniem się sta-
nu zapalnego wywołanego przez nadreaktywny układ 
nerwowy. Warto też wykonać próbę tolerancji wszyst-
kich nowych kosmetyków. No i ważna sprawa: nie re-
zygnujemy z tej na nowo rozpisanej pielęgnacji, gdy 
przychodzi poprawa! Niecierpliwość ma wysoką cenę: 
już jednorazowa aplikacji „starego” kremu sprawi, że 
skóra wróci do punktu wyjścia, a całą kurację trzeba 
będzie zaczynać od początku. Poza tym odchudzamy 
też kolorówkę – puder mineralny zostaje, ale warto 
zrezygnować z mocno niepigmentowanych kosmety-
ków typu bronzer czy róż, które mogą podtrzymywać 
stan zapalny. 

STERYLNIE
Jeśli pracujemy w pomieszczeniach klimatyzowa-

nych, dr Huczek zaleca sięganie po silnie natłuszczają-
ce kremy, które pozwolą skutecznie odbudować war-
stwę lipidową skóry. „Ciekawym rozwiązaniem będą 
produkty niezawierające konserwantów, tzw. kremy 
sterylne bogate w naturalne oleje roślinne z dużą za-
wartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, np. 
olej z kiełków pszenicy, słodkich migdałów, ogóreczni-
ka, wiesiołka, czy olej jojoba. Wzmocnienie  bariery li-
pidowej zapewnią też ceramidy, skwalen, sterole i cho-
lesterol. Za to kwas hialuronowy, chitozan i pochodne 
dekstranu pozwolą zatrzymać wodę w naskórku.”, wy-
jaśnia ekspertka i zwraca uwagę na to, że gruntownej 

zmianie powinna ulec także pielęgnacja wieczorna. 
„W kremach na noc szukajmy allantoiny, pantenolu, 
wyciągu z lukrecji, kwiatu malwy czy korzenia prawo-
ślazu, które zadziałają regenerująco i przeciwzapal-
nie.” Kosmeceutyki dla skóry wrażliwej często zawie-
rają też wodę termalną, która odznacza się działaniem 
kojącym i łagodzącym. Wpływa korzystnie na zmniej-
szenie podrażnień i zaczerwienienia skóry.”, radzi eks-
pertka. No i naczelna zasada dotycząca wszystkiego, 
co nakładamy na skórę: im krótsza lista składników, 
tym lepiej. Z absolutnym wyłączeniem takich składni-
ków jak alkohol etylowy, benzylowy, kwas salicylowy, 
aceton, mentol, glikol propylenowy, laurosiarczan so-
du, kokamidopropylobetaina i kompozycje zapacho-
we.   

WIDZĘ POPRAWĘ!
Oprócz odpowiedniej pielęgnacji skóry wrażliwej, w 

okresie remisji, dla poprawy jakości skóry warto wes-
przeć się specjalistycznymi peelingami. „Te chemicz-
ne stosowane są również w profilaktyce zarówno nad-
wrażliwości na kosmetyki jak i w trądziku różowatym, 
bo poprawa stanu skóry zmniejsza podatność na po-
drażnienia i częstość nawrotów trądziku różowatego” 
tłumaczy dr Huczek i podpowiada, że skóra wrażliwa 
najlepiej zareaguje na peeling z kwasu glikolowego, 
migdałowego i azelainowego. Jeśli – pod okiem derma-
tologa -  po zakończonym leczeniu dodać do nich pre-
paraty z retinoidami jako substancje wpływające rege-
nerująco i bodźcująco na skórę, wrażliwość stanie się 
tylko przykrym wspomnieniem.

 
1 Żelowy balsam do 
ciała Hydro Boost 

NEUTROGENA 
29,99 zł/400 ml 2 

Balsam 
regenerującego do 
pielęgnacji skóry 

wrażliwej LA 
ROCHE POSAY  
94,99 zł/100 ml 

3 Balsam 
odbudowujący 

barierę 
hydrolipidową skóry 

stworzony przez 
farmaceutę LAVIDO 
179 zł/60 ml; lavido.

pl
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