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„Wybrałam ten krem, ponieWaż 
zależało mi, aby zapeWniał 

ochronę nie tylko przed UVa 
i UVb, ale także ir-a (śWiatło 

podczerWone, najsilniej 
działająca forma promienioWa-

nia). W tym aspekcie krem 
spraWdził się śWietnie. 

stosoWałam go od Wczesnej 
Wiosny aż do późnej jesieni 

i mimo Wielokrotnego 
WystaWiania się na działanie 
promieni moja tWarz nie była 

naWet »mUśnięta słońcem«.  
o taki efekt mi chodziło”.

Melazja178, Sesderma, Repaskin, Fotoprotector  
SPF 50 for Face, 8 listopada 2018 r.

też być przyczyną stresu oksydacyjnego i nadmiernej produkcji 

wolnych rodników tlenowych uszkadzających komórki – ostrzega 

dr Majewska. Dodatkowo promieniowanie IR może stymulować 

proces angiogenezy, czyli tworzenia nowych naczyń włosowatych 

w skórze na bazie tych już istniejących. Nowo powstałe naczynia są 

kruche i niedojrzałe i mogą być w związku z tym nieszczelne. 

W konsekwencji dochodzi do tworzenia się okołonaczyniowych 

stanów zapalnych. Te reakcje są najbardziej niebezpieczne dla 

skóry naczyniowej i nadreaktywnej. I to nie koniec! Już w 2009 roku, 

w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Journal of Investigati-

ve Dermatology” grupa naukowców z Seulu przedstawiła wyniki 

badań, z których wynikało, że szok termiczny może także powodo-

wać oksydacyjne uszkodzenie DNA. Blisko 10 lat temu koreańscy 

badacze zwrócili uwagę na konieczność wzbogacenia tradycyj-

nych produktów z filtrami UVA i UVB substancjami, które mogłyby 

zapobiegać „wywoływanemu przez promienie IR i ciepło starzeniu 

się skóry”. Kosmetyków oferujących taką ochronę – zwłaszcza 

ostatnio – systematycznie przybywa. – Spotkałam się z preparata-

mi typu superscreen. Oprócz tego, że chronią przed szerokim 

spectrum UV, zawierają zestaw antyoksydantów, których zada-

niem jest nie tylko ochrona przed działaniem IR, lecz także napra-

wa uszkodzeń skóry. Tego typu preparaty zapobiegają powstawa-

niu tzw. komórek oparzenia słonecznego oraz mają chronić przed 

nadmierną ekspresją metaloproteinaz niszczących elastynę 

i przed fragmentacją włókien elastylowych, stymulowaną przez 

IR-A – wyjaśnia dr Lidia Majewska. Kosmetyki z oznaczeniem IR 

zabezpieczają skórę przed utratą jędrności, pogłębianiem się lub 

powstawaniem nowych zmarszczek oraz stanem zapalnym obja-

wiającym się rumieniem.

  z recenzji kwc na wizaz.pl     

Atak  
wolnych 
rodników

Najbardziej podstawową cząstką 
materii jest atom. To z atomów 
zbudowane są poszczególne 
struktury organizmu (w tym także 
skóra). Promieniowanie słoneczne 
powoduje wybicie elektronu 
z najbardziej zewnętrznej 
powłoki atomu. Atom pozbawiony 
elektronu to tak zwany wolny 
rodnik, który „atakuje” inne atomy, 
odbierając im ich elektrony  
i tym samym czyniąc je kolejnymi 
wolnymi rodnikami. Dochodzi do 
reakcji łańcuchowej i uszkodzeniu 
ulegają kolejne cząsteczki 
związków chemicznych budujących 
organizm. W ten sposób dochodzi 
m.in. do uszkodzenia elastyny  

– białka odpowiedzialnego za 
elastyczność skóry.

zagrożeni eNiebieskie

filtry uVa i uVb  
to za mało! 

Stosując tylko filtry chroniące 
przed UVA i UVB, nie 

zapobiegamy negatywnemu 
wpływowi promieniowania na 

proces starzenia się  
skóry i zmianom 

degeneracyjnym w obrębie 
komórek. Należy mieć 
świadomość, że nawet 

przebywając w zamkniętych 
pomieszczeniach, narażamy 

się na szkodliwe oddziaływanie 
promieniowania HEV.  

Dlatego wśród kosmetyków 
należy szukać tych, które mają 

kombinację filtrów UV wraz 
z substancjami chroniącymi 

przed promieniowaniem  
IR i HEV.

hoć kojarzymy je głów-
nie ze zdobyczami cywili-

zacyjnymi, takimi jak kom-

putery czy smartfony, 

niebieskie światło (High Energy Visible 

Light, HEV Light) występuje naturalnie 

i towarzyszy ludzkości od zarania dzie-

jów. Jest ono jednym z pasm światła wi-

dzialnego (Visible Light, VL), a jego źró-

dłem jest zarówno słońce, jak i ekrany 

urządzeń elektronicznych – monitory 

LED i LCD, komputery, tablety, smart-

fony i wyświetlacze. Efekty jego działa-

nia nie są natychmiastowe – są widocz-

ne po wielu latach, nic więc dziwnego, 

że dopiero niedawno poważniej zajęli 

się nim zarówno naukowcy, jak i prze-

mysł kosmetyczny. – Obecnie pojawia 

się coraz więcej informacji na temat ne-

gatywnego wpływu światła niebieskiego 
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na skórę. Naukowcy dopiero zaczynają interesować 

się tym problemem – przyznaje dr n. med. Lidia 

Majewska. – Do tej pory ten rodzaj promieniowa-

nia był szerzej badany pod kątem powodowania za-

burzeń snu czy oddziaływania na kondycję oczu. 

Faktycznie, jeszcze do niedawna o niebieskim 

świetle słyszało się lub czytało tylko w kontekście 

bezsenności i problemów ze wzorkiem. Na badaniu 

takiego jego wpływu na życie człowieka koncentro-

wali się też naukowcy. I tak np. badacze z Uniwer-

sytetu Harvarda sprawdzili, co działo się z ludźmi 

wystawionymi przez 6,5 godziny na działanie świa-

tła niebieskiego oraz osobami, które przez ten sam 

czas były wystawione na działanie światła zielone-

go o podobnej jasności. Okazało się, że u tych, któ-

rzy widzieli niebieskie światło, stłumiło ono wy-

twarzanie melatoniny (hormonu snu) na czas 

dwukrotnie dłuższy niż światło zielone i dwa 

razy mocniej zaburzyło ich cykl snu 

i czuwania (przesuwając go o trzy go-

dziny). Inni naukowcy dowiedli nato-

miast, że światło niebieskie zaburza 

procesy metaboliczne zachodzące w siat-

kówce oka, w efekcie czego powstają wol-

ne rodniki uszkadzające komórki recepto-

rowe i tym samym powodujące pogorszenie 

się wzroku. Ale na tym niszczycielska działal-

ność niebieskiego światła się nie kończy! – Naj-

nowsze analizy potwierdzają m.in. jego wpływ 

na proces hiperpigmentacji czy mechanizm pro-

dukcji energii komórkowej ATP (od której zależy 

długość życia komórki) – tłumaczy dr Majewska. 

Okazuje się, że promieniowanie HEV generuje po-

dobną ilość wolnych rodników jak połączone pro-

jak chronić się przed szkodliwym 
działaniem heV i ir?
Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie 
kosmetyków chroniących przed niszczącym 
działaniem wolnych rodników, a z drugiej 
strony takich, które przyspieszają procesy 
naprawcze i wzmacniają naturalne metody 
regeneracji skóry. Silnymi antyoksydantami są 
witaminy A, C, E i B6 czy koenzym Q10. Działanie 
antyrodnikowe mają także ekstrakty roślinne,  
m.in. z zielonej herbaty i winogron. Skuteczne 
wsparcie zapewniają też nowe substancje 
biotechnologiczne, które coraz częściej 
można znaleźć w formułach 
kosmetycznych.
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mieniowania UVA i UVB oraz penetruje skórę głę-

biej niż promieniowanie ultrafioletowe. Niebieskie 

światło skraca żywotność i namnażanie się fibro-

blastów, przyczyniając się do zmniejszenia 

w skórze ilości kolagenu i co za tym idzie – powsta-

wania zmarszczek. Pod wpływem tego promienio-

wania znacząco zwiększa się tzw. ponadstandardo-

we użycie energii zamkniętej w komórkach, co 

prowadzi do jej uszkodzenia. Ponadto zwiększa się 

ilość wolnych rodników uszkadzających DNA ko-

mórek oraz przyspieszających ich naturalne ob-

umieranie. Wystawiona na działanie niebieskiego 

światła skóra szybciej się sta-

rzeje i gorzej wygląda.

Ochronneantyoksydanty
rzed szkodliwym wpływem 

promieni UVA i UVB możemy za-

bezpieczyć się, stosując kosmetyki 

z filtrami. Najlepiej używać tych  

zawierających zarówno te mineralne, jak 

i chemiczne, gdyż będą one chroniły nas 

przed promieniowaniem ultrafioletowym 

kompleksowo. Filtry mineralne lub inaczej 

fizyczne rozpraszają i odbijają promienie sło-

neczne. Ich cząsteczki są na tyle duże, że nie 

są w stanie wniknąć w naskórek. Tworzą za to 

na powierzchni skóry film ochronny – zaporę 

dla promieniowania UV. Filtry chemiczne po-

chłaniają energię światła słonecznego. 

Niestety, żaden z tych filtrów nie zabezpieczy 

nas przed wpływem promieniowania pod-

czerwonego i niebieskiego światła. Jak więc 

chronić skórę przed działaniem IR i HEV? 

Szukając kosmetyków z odpowiednio dobra-

nym kompleksem antyoksydantów. Bo wła-

śnie starannie wyselekcjonowane przeciwu-

tleniacze neutralizują wolne rodniki 

powstające w wyniku działania promieniowa-

nia podczerwonego i światła niebieskiego 

oraz naprawiają poczynione przez nie szkody. 

I tak np. zawarty w kremie Dermedic z linii 

Sunbrella aktywny składnik pochodzenia ro-

ślinnego – physavie – stymuluje procesy na-

prawy kolagenu w skórze, a  zmniejszając 

przepływ krwi w naczynkach, działa przeciw-

zapalnie. Za to Cobiodefender, zawierający 

m.in. glikogen, morski składnik kosmetyków 

Selvert Thermal Protector Barrier, neutrali-

zuje wywołany przez promieniowanie HEV 

stres oksydacyjny, zmniejszając uszkodzenia 

komórek oraz wyhamowując rozpędzoną 

przez wolne rodniki apoptozę (proces umie-

rania komórek). Cobiodefender stymuluje 

także regenerację skóry oraz odbudowę DNA 

komórkowego. Za to Environmental Shield 

marki Nimue oprócz filtrów UV zawiera dwa 

antyoksydanty – witaminę E i dimethylme-

thoxy chromanol – oraz zapobiegający po-

wstawaniu reaktywnych form tlenu (wolnych 

rodników) skondensowany pierścień cyjano-

akrylanowy.
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