
 

 

Sekret odżywionej i rozświetlonej skóry jesienią 

 

Retinol i witamina C – nie bez powodu nazywane są witaminami młodości. 

Ich bogate właściwości antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe stanowią 

duże wsparcie w pielęgnacji cery w każdym wieku, szczególnie dojrzałej. 

Poniżej podpowiadamy jak wyciągnąć z nich maksimum korzyści.  

O właściwościach kwasu askorbinowego (popularnie znanego jako wit. C) można mówić 

wiele, ale najważniejszą wydaje się być zdolność do tworzenia odwracalnego układu utleniania 

i redukcji. Mówiąc wprost, chroni on przed tzw. peroksydacją lipidów, czyli reakcją 

prowadzącą do rozwoju stanów zapalnych w narządach i tkankach. Retinol z kolei jako 

pochodna witaminy A dobrze rozpuszcza się w lipidach, dzięki czemu przenika do głębokich 

warstw skóry. Działa przeciwzmarszczkowo, wyrównując jej strukturę i wzmacniając napięcie 

mięśniowe.   

Ze względu na intensywne działanie składników aktywnych, należy pamiętać o tym, że 

osiągniemy zamierzone rezultaty tylko przy prawidłowym, rozsądnym stosowaniu. Specjaliści 

odradzają jednoczesne traktowanie skóry witaminą C i  retinolem. Skumulowane działanie obu 

składników mogłoby narazić ją na silne podrażnienia i zaczerwienienia.   

Na co zwracać uwagę przy zakupie? 

Sezon jesienny co rok obfituje w premiery kosmetyków z retinolem i witaminą C. Warto 

jednak wybierać produkty z potwierdzonym działaniem, dokładnie przebadane pod kątem 

bezpieczeństwa stosowania. Wśród sprawdzonych kosmetyków, znalazłyśmy warte 

polecenia, oparte na ekobiologii, które zaprojektowano w celu zachowania kapitału młodości.  

  

INSTITUT ESTHEDERM INTENSIVE RETINOL OIL SERUM 30ML, 299 zł  

  



 

 

Oleiste serum z retinolem działa na wszystkie rodzaje zmarszczek, pozostawiając skórę 

bardziej jędrną, wygładzoną i jedwabistą. Idealnie sprawdzi się po intensywnej, letniej 

ekspozycji na słońce, a także w zimowej pielęgnacji.  

 

 

INSTITUT ESTHEDERM INTENSIVE VITAMINE C GEL-CREAM 50ML, 329 zł 

 

Produkt odpowiedni dla osób zmagających się z plamami pigmentacyjnymi i utratą jędrności. 

Intensive vitamine C gel-creme nadaje skórze blasku, idealnie rozjaśnia przebarwienia, 

pozostawia ją oczyszczoną i wyrównaną. Zawarta w nim woda komórkowa stymuluje 

optymalne funkcjonowanie komórek skóry. 

 

 

 

BIODERMA, PIGMENTBIO C-CONCENTRATE, 99 zł 



 

 

Produkt z witaminą C oraz kwasami AHA i BHA z pewnością przywróci zmęczonej skórze 

blask. Serum zmniejsza i rozjaśnia istniejące przebarwienia, a także zapobiega powstawaniu 

nowych. Pigmentbio C-Concentrate dostarcza koktajl witamin niezbędnych dla skóry: poza 

witaminą C, zawiera też wit. E i PP, które chronią oraz wzmacniają jej barierę ochronną. Dla 

100% pewności działania preparatu, przed pierwszym użyciem należy samodzielnie 

aktywować w nim witaminę C, która potrafi z czasem się utleniać. Dzięki lekkiej, żelowo-

kremowej konsystencji serum szybko się wchłania i nie zatyka porów, pozostawiając skórę 

nawilżoną nawet do 8 godzin.  

Retinol i witamina C – dla kogo? 

Preparaty zawierające wspomniane “witaminy młodości” idealnie sprawdzą się u osób z cerą 

suchą i zmęczoną - zawarta w kosmetykach witamina C rozjaśnia i wygładza, nadaje witalności 

i przywraca blask. To dobre rozwiązanie również dla skóry tłustej i trądzikowej - retinol, jako 

związek lipofilowy łatwo przenika w głąb skóry, pobudzając jej komórki do odnowy. Dzięki 

temu działa korygująco, redukuje zmiany trądzikowe, wygładza i reguluje produkcję sebum. 

Przede wszystkim jednak skuteczność potwierdzają osoby dojrzałe, u których widoczne są 

oznaki starzenia skóry. Kosmetyki z witaminami A i C mogą być składnikiem codziennej 

pielęgnacji. Należy jednak pamiętać, że retinol wymaga unikania ekspozycji na słońce, zatem 

okres jesienno-zimowy to najlepszy moment, na pozbycie się wakacyjnych pamiątek w postaci 

przebarwień na skórze, szorstkości i utraty jędrności.  
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