
Anti-Aging

18 Nr. 10 / noiembrie 2010

Anti-Aging

19Revistă de informare estetică şi anti-aging

Sezonul rece influenţează în mod particular 
tegumentul, datorită condiţiilor atmosferice particulare 
care se pot întâlni în această perioadă: frig asociat cu 
umiditate ridicată, frig asociat cu umiditate scăzută, frig 
şi soare, frig şi vânt puternic, toate alternând cu căldura 
şi umiditatea scăzută din interior. Cea mai afectată de 
aceste condiţii va fi partea neacoperită de vestimentaţie: 
faţa (tenurile uscate, tenurile sensibile şi tenurile 
cuperozice) şi în egală măsură şi buzele şi mâinile. 

Principalele modificări ce apar la nivelul pielii expuse 
la aceste condiţii sunt: 

•	 afectarea filmului hidrolipidic protector datorită 
reducerii secreţiei sebacee, în consecinţă pielea 
pierde din nivelul normal de hidratare; 

•	 diminuarea activităţii enzimatice a pielii, apărută ca 

o consecinţă a deshidratării. Aceasta va determina 
pe de o parte o creştere a rugozităţii pielii datorită 
vitezei reduse de descuamare şi pe de altă parte o 
accentuare a deshidratării datorită reducerii sintezei 
substanţelor care fixează apa în piele (componente 
ale factorului natural de hidratare). 

•	 apariţia iritaţiilor pielii datorită reducerii funcţiei de 
barieră a pielii. 

Pentru a compensa aceste efecte specialiştii au 
formulat produse speciale cu scopul de a proteja şi de 
a creşte gradul de hidratare al pielii. Aceste produse 
acţionează în principal prin două mecanisme: reducerea 
evaporării apei intrinseci prin utilizarea de substanţe cu 
rol oclusiv şi favorizarea creşterii nivelului de hidratare 
prin încorporarea în preparate a unor substanţe cu rol 
higroscopic sau hidro-fixator. 

Principalele ingrediente 
care se vor găsi în aceste 
produse sunt:

Substanţe oclusive 
lipofile: vaselina, care 
acţionează ca o peliculă 
protectoare deoarece s-a 
dovedit că poate penetra 
în spaţiile intercelulare ale 
stratului cornos, accelerând 
biosinteza lipidelor şi 
facilitând astfel refacerea 
funcţiei barieră a pielii; 

Îngrijirea pielii în sezonul rece
uleiuri vegetale (ulei din germeni de porumb sau de 
grâu, ulei de jojoba, ulei de migdale sau de avocado 
etc); unturi vegetale (unt de Shea sau de karité); 
ceară de albine ca şi componentă principală 
a cold-cremelor; alcooli graşi precum şi 
lipoaminoacizi, trigliceride, steroli şi acizi graşi 
esenţiali.

Substanţe oclusive hidrofile: 
filmogeni hidrofili şi biopolimeri de 
origine naturală, derivaţi de chitosan.

Substanţe cu rol umectant dintre 
care glicerolul este cel mai eficient, cu 
o capacitate foarte bună de a reţine 
apa. Pe lângă rolul umectant, s-a 
dovedit că glicerolul contribuie 
şi la refacerea funcţiei 
barieră a 
s t r a t u l u i 
c o r n o s , 
având un rol 
important şi în digestia 
proteolitică a corneodesmozomilor 
care asigură legătura între celulele stratului 
cornos superficial (corneocite), facilitând astfel 
descuamarea acestora şi corectând aspectul 
rugos care apare la pielea uscată datorită 
acumulării corneocitelor. Din această categorie 
se mai pot menţiona acidul hialuronic, 
manitol, sorbitol, aminoacizi, săruri ale 
acidului pirolidon carboxilic.

Principii active încorporate pentru 
a favoriza refacerea cimentului barierei 
pielii: vitamina F pentru combaterea rugozităţii, 
vitamina E cu rol antioxidant, ceramidele care sunt 
esenţiale pentru restabilirea coeziunii celulelor stratului 
cornos etc;

Principii active pentru reducerea iritaţiilor: ape 
termale, sucralfat, vitamina A, alantoină, gel de Aloe 

Vera, alfa-bisabolol, derivaţi ai acidului gliciretinic etc. 

Utilizarea acestor produse va fi completată de 
respectarea unor sfaturi practice de îngrijire pe 
durata sezonului rece:  la nivelul feţei demachierea 
se realizează cu preparate de tip emulsie, evitând 
săpunurile de orice fel, în special în cazul pielii 

uscate. Cremele hidratante se aleg cu textură mai 
grasă, acţiunea lor fiind completată de aplicarea 

cotidiană a unei creme de noapte şi de 
aplicarea unei măşti hidratante o dată 

la două săptămâni. La 
fel de importantă este şi 

protejarea buzelor, 
deoarece la acest 
nivel tegumentul 

este mai 
subţire şi 
nu este 

protejat de 
sebum. Protecţia se 

realizează prin utilizarea de balsamuri 
cu textură cremoasă care se aplică 

înainte de a ieşi afară şi după 
întoarcerea în casă. 

La fel ca şi buzele şi mâinile sunt 
afectate de condiţiile apărute în sezonul 

rece deoarece şi la acest nivel numărul 
de glande sebacee este redus şi filmul 

hidro-lipidic protector este mai 
redus. Se aleg creme emoliente 

dar negrase, aplicate înainte de a 
ieşi afară şi după fiecare spălare a 
mâinilor. 

În concluzie, deşi nu se poate evita expunerea la 
condiţiile atmosferice care însoţesc sezonul rece, prin 
utilizarea produselor adecvate, conform recomandărilor 
specialiştilor, se pot reduce efectele pe care acestea le 
determină la nivelul tegumentului expus.
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