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Dziś wiedza na temat szkodliwego 
działania słońca na skórę przywołuje 
rozwagę, a opalenizna stała się passé. 
Przykład daje wiele znanych postaci ze 
świata filmu, które pielęgnują swą „por-
celanową” cerę. Przeciwniczkami inten-
sywnego opalania są m.in. Renee Zell-
weger, Anne Hathaway i Nicole Kidman, 
które w wywiadach podkreślają, że re-
ceptą na ładną skórę jest używanie kre-
mów ochronnych, gdyż słońce szkodzi 
skórze i postarza ją. 

Niezbędne do życia, ale…
To dzięki słońcu skóra produkuje nie-

zbędną do życia witaminę D, która chro-

ni organizm przed wieloma chorobami. 
To dzięki słońcu zmniejsza się ryzyko de-
presji, to słońce powoduje, że świat jest 
piękniejszy. Ale… trzeba ze słońca, po-
dobnie jak z solarium, umiejętnie korzy-
stać. Gdy skóra wystawiona jest zbyt dłu-
go na działanie ostrego promieniowania, 
może dojść do oparzenia. Najpierw poja-
wia się obrzęk i ostre zaczerwienienie, 
czyli tzw. rumień, skóra piecze, boli, po-
krywa się pęcherzami, niekiedy towarzy-
szy temu wysoka gorączka. Po pewnym 
czasie następuje przesuszenie skóry, do 
tego stopnia, że zanika jej elastyczność, 
powstają strupy i siateczka rozszerzo-
nych naczyń krwionośnych. Skóra staje 

się sucha, szorstka i mało elastyczna, 
z głębokimi zmarszczkami. Pojawia się 
elastoza, polegająca na zaburzeniu syn-
tezy białek, odpowiedzialnych za prawi-
dłową budowę włókien sprężystych. 
U niektórych osób pojawia się nadwraż-
liwość na promienie ultrafioletowe, zwa-
ne uczuleniem na słońce. W skrajnych 
przypadkach może dojść do rozwoju no-
wotworu skóry, a nawet do złośliwego 
raka – czerniaka. Niestety, zachorowań 
jest coraz więcej.

Aby nie schodziła 
po opalaniu

Skoro wystawiliśmy się na ostre słoń-
ce lub zbyt często korzystamy z sola-
rium, warto zadbać o skórę po opalaniu. 
Najważniejsze jest odpowiednie nawilża-
nie. Służą temu np. kremy z mocznikiem 
i alantoiną, które łagodzą skutki działa-
nia słońca. Koją podrażnienia i zaczer-
wienienia, wygładzają naskórek i zapo-
biegają jego złuszczaniu. Wskazane są 
również kosmetyki zawierające witami-
ny: A, E i C, czyli przeciwutleniacze, 
neutralizujące wolne rodniki i hamujące 
proces starzenia się skóry, których w ap-
tekach nie brakuje. Warto też zasięgnąć 
porady aptekarza, jakie balsamy lub kre-
my byłyby najlepsze dla poprawy stanu 
naszej, spalonej słońcem skóry. Od lat 
z wielkim powodzeniem, po opalaniu jak 
i radioterapii stosowany jest krem RA-
DIOPROTECT zawierający m.in. reswe-
ratrol, sylibinę, skwalen, panthenol i oli-
wę z oliwek. Aby ją doprowadzić do peł-
nego zdrowia, powinno się go stosować 
kilka razy dziennie, szczególnie zaś na 
noc, bowiem w tym czasie skóra najlepiej 
się regeneruje. Skórze spieczonej słoń-
cem pomogą też maski regenerujące, za-
wierające np. kwas hialuronowy, wodę 
termalną, koenzym Q10, olejki. Do na-
wilżania dobrze jest zastosować kapsuł-
ki z witaminami E i A. W trudniejszych 
przypadkach, powinno się używać spe-
cjalistycznych kremów znajdujących na 
co dzień zastosowanie w praktyce kli-
nicznej do pielęgnacji skóry nadmiernie 
wysuszonej lub zniszczonej w wyniku 

„Sprzątanie” po słońcu
Od lat 30. ub. stulecia uważano, że opalenizna jest super sexy. Mod-
na była skóra „strzaskana na mahoń” i wysportowana sylwetka, 
które kojarzyły się ze zdrowym stylem życia. Kobiety prażyły się 
więc na słońcu latem, a zimą brązowiały w solariach. 
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agresywnych procedur medycznych, jak 
chemioterapia. Gdy nawilżanie kremami 
nie odnosi wystarczającego efektu, po-
trzebna jest pomoc specjalistów. Jest to 
konieczne także w przypadkach „spale-
nia” skóry, podobnie jak w wyniku radio-
terapii. Wykorzystuje się również specja-
listyczne dermokosmetyki stosowane 
w szpitalach do pielęgnacji skóry po-
drażnionej po naświetlaniu promieniami 
jonizującymi i UV. Jedną z farmakolo-
gicznych metod jest podawanie pochod-
nych witaminy A, które m.in. stymulują 
procesy tworzenia nowych naczyń krwio-
nośnych i hamują aktywność enzymów 
niszczących kolagen.  Szybki efekt nawil-
żania osiąga się po wykonaniu mocno 
nawilżających zabiegów, wykonywanych 
w gabinetach dermatologii estetycznej. 

Tak sucha, 
że aż się marszczy 

Tak określają swą skórę pacjentki, 
które, zaniepokojone jej stanem, zgła-
szają się do specjalistów. To efekt zani-
ku naturalnych włókien kolagenowych, 
redukcji tkanki podskórnej i naturalnej 
podściółki tłuszczowej, przez co skóra 
staje się cienka i wiotka. Ostatnio furo-
rę robi kwas hialuronowy. Wykorzysty-
wany jest w mezoterapii, podczas której 
wprowadza się pod skórę także inne, 
aktywnie działające substancje, np. wi-
taminy, aminokwasy, krzemionkę. Tak-
że podczas zabiegu zwanego hydroba-
lansem, pod skórę wstrzykiwany jest 
kwas hialuronowy wzbogacony o inne 
składniki, które pobudzają komórki do 
produkcji kolagenu i elastyny. Zabiegi te 
nawilżają skórę, pomagają w likwidacji 
efektu jej starzenia się oraz skutków sil-
nego działania słońca.

Ach te brzydkie plamy
Silne promieniowanie słoneczne i zbyt 

częste korzystanie z solarium nie tylko 
wysusza, ale także niszczy skórę i powo-
duje pojawienie się plam oraz piegów. 
Groźnie one nie wyglądają, jednak ze 
względów estetycznych lepiej nie dopusz-
czać, aby pokryły ciało. Piegi trudno jest 
usunąć, podobnie jak brązowe plamy, 
pojawiające się na ciele, głównie na twa-
rzy i rękach. Leczenie zależy od wielko-
ści i natężenia przebarwień. Niektórych 
nie można usunąć. I nic tu nie pomoże 

sok z cytryny czy ogórka. Trzeba zasto-
sować odpowiednie kremy, których, na 
szczęście, mamy duży wybór w aptekach. 
Najbardziej znane są te, zawierające hy-
drochinon. Skutecznie działają retinoidy, 
które nie powodują odbarwień skóry. 
Mechanizm działania polega na zabu-
rzeniu wytwarzania melaniny. Walka 
z przebarwieniami wymaga jednak cier-
pliwości. Znacznie szybciej plamy moż-
na próbować zlikwidować w gabinecie 
kosmetycznym lub u lekarza dermatolo-
ga, co jest czasochłonne, dość kosztow-
ne i niekiedy bolesne. Proponowane za-
biegi to głębokie złuszczanie naskórka 
kwasem glikolowym, lub kojowym, tzw. 
chemabrazja lub mikrodermabrazja – 
czyli ścieranie mechaniczne warstwy ro-
gowej naskórka. Ostatnio do likwidowa-
nia przebarwień skóry używa się lasera. 

A może w plamę laserem? 
Specjaliści przekonują, że to jeden 

z najbardziej efektywnych, a zarazem 
najszybszych sposobów usunięcia prze-
barwień. Na czym polega jego działa-

nie? W trakcie zabiegu lekarz „dziurku-
je” skórę impulsami lasera, które docie-
rają w jej głębsze warstwy, usuwając 
zmiany pigmentacyjne rozległe i mniej-
sze, głębokie i płytkie, a także te, które 
nawracają. Światło lasera wybiórczo po-
chłaniane jest przez melaninę, podgrze-
wa komórki zawierające barwnik, nisz-
cząc je. Bezpośrednio po zabiegu prze-
barwienie ciemnieje, powstaje na nim 
strupek, który po 3-4 dniach złuszcza się 
samoistnie. Aby uzyskać najlepszy efekt 
należy wykonać serię od 3. do 5. zabie-
gów. Choć zdarza się, że już jeden po-
zwala osiągnąć zadowalający efekt. 
Oprócz laserów, można zastosować rów-
nież tzw. zabiegi paralaserowe, wykorzy-
stujące energię świetlną IPL. Do wszyst-
kich zabiegów laserowych pacjentów 
kwalifikuje lekarz. Niestety, przy zabie-
gach laserowych czasami występują też 
objawy podrażnienia termicznego lub 
podrażnienia skóry, wymagające zasto-
sowania odpowiednich, specjalistycz-
nych dermokosmetyków.
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