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Cieľom e-booku nie je podpora užívania liekov či iných produktov. Ide o edukatívno-informačný 
materiál. Informácie v tomto e-booku v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané 
priamo pri riešení konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.

Koža je naším najväčším orgánom 
v tele. Priemerný dospelý človek má 
až 300 miliónov kožných buniek, 
medzi ktorými vypĺňa miesto 
medzibunková hmota. Pre mnohých 
je to síce cudzí výraz, ale jej hlavné 
zložky pozná každá žena zaujímajúca 
sa o kozmetiku: kolagén a kyselina 
hyalurónová. 

Pokožka je prvým indikátorom, podľa 
ktorého môžeme vizuálne odhadnúť 
celkové zdravie človeka. A je to veru 
tak: odzrkadlí sa na nej nesprávna 
výživa, zlá životospráva, nevhodná 
starostlivosť či niektoré celkové 
ochorenia. 

Ak sa chceme seriózne venovať 
našej pokožke, vyzerať krásne, mlado 
a zdravo, nemôžeme zabúdať na 
starostlivosť o naše celkové zdravie. 
V tomto období našu pokožku navyše 
čaká veľká zmena, a tou je zmena 
teplého vlhkého letného počasia na 
studené, veterné a suché počasie 
jesene a zimy. 

Pripravili sme si preto pre vás užitočný 
e-book, vďaka ktorému budete vedieť, 
ako svoju pokožku na túto zmenu 
pripraviť. 

Odborný tím lekární Dr.Max

Úvod

Vrásky

Hydratácia

Kozmetika

Ochrana pleti

Zdravá pleť
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Prečo potrebujeme mať kožu 
zdravú?

Hlavnou funkciou kože je 
vytvoriť funkčnú bariéru, 
ktorá chráni vnútro nášho 
organizmu pred vonkajším 
prostredím. Je absolútne 
kľúčová pre naše prežitie, 
pretože vďaka nej dokáže 
telo odolávať patogénom, 
mnohým chemickým látkam 
alebo alergénom. Zároveň 
bráni úniku vody a iných 
potrebných látok z tela von. 

Poškodená kožná bariéra sa prejavuje 
dehydratáciou, začervenaním 
kože, zvýšenou citlivosťou alebo 
podráždením pleti a tvorbou jemných 
liniek až vrások. 

Môže byť následkom kozmetických 
zákrokov, vplyvom vonkajšieho 
prostredia, ak to preženieme 
s prípravkami na pleť a pleť tzv. 
„prepílingujeme“, nechráneného 
pobytu na slnku a stretávame sa s ňou 
aj pri kožných ochoreniach, ako je 
akné, rosacea, seborea a iné.

Normálna pokožka
Alergény

(roztoče, prach) 

Stratum 
corneum 

Stratum 
corneum 

Epiderma Epiderma

Vlhkosť Vlhkosť

Kožná 
bariéra

Kožná 
bariéra

Vírus 
Narušená kožná bariéra

Alergény
(roztoče, prach) 

Vírus 
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Zdravý životný štýl 

Pre zachovanie zdravej pokožky, 
nezanedbávajte:

 ● ochranu pred UV žiarením;
 ● dennú kozmetickú starostlivosť 

o pleť;
 ● dostatočnú výživu pokožky zvnútra 

vrátane dostatočného pitného 
režimu;

 ● príjem potravín s obsahom 
antioxidantov;

 ● príjem omega nenasýtených kyselín;
 ● dostatok spánku a redukciu stresu;
 ● vhodnú starostlivosť o pokožku;
 ● zmierňovanie nežiaducich vplyvov 

prostredia na pokožku, najmä 
voľných kyslíkových radikálov. 

 ● vyhýbanie sa fajčeniu a vysokej 
konzumácii alkoholu;

 ● zdravé zloženie mikrobiómu čriev: 
doplňte probiotické potraviny 
a potraviny s obsahom vlákniny.

 ● cvičenie;
 ● pravidelné kontroly u dermatológa 

a preventívne prehliadky 
u všeobecného lekára.

Výživa pokožky 

Kvalita vašej výživy a zdravého 
životného štýlu sa jednoznačne 
prejaví na kvalite vašej pleti, či už 
v pozitívnom, alebo negatívnom 
zmysle. Venujte preto pozornosť 
jej výžive nielen zvonku vo forme 
správnej starostlivosti a kozmetiky, 
ale aj v zmysle správneho stravovania 
a dodržiavania dostatočného pitného 
režimu.

Prijímanie dostatočného množstva 
výživných látok je spojené aj so 
zdravím kože, s krásou, ako aj 
spomalením prejavov starnutia. Aby 
koža dokázala zabezpečovať ochrannú 
bariéru vášho tela, potrebuje správny 
pomer živín. 

Pitný režim
Pre všeobecne zdravých ľudí, pri 
optimálnej teplote a miernej fyzickej 
aktivite je minimálne množstvo 
prijatej vody za deň 2 až 3 litre 
tekutín. V prípade silného potenia, 
ktoré sprevádza intenzívne cvičenie 
či horúce počasie, sa odporúčané 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%BD_re%C5%BEim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%BD_re%C5%BEim
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množstvo vody zvyšuje na 2 až 3 
poháre za hodinu. 

Potrebné denné množstvo vody sa 
mení v prípade, ak trpíte určitými 
ochoreniami srdca, obličiek, pečene, 
cukrovkou či poruchami štítnej žľazy. 
O odporúčanom množstve vody sa 
poraďte so svojím lekárom. 

Do príjmu vody sa rátajú všetky 
tekutiny, ktoré prijmete aj formou jedla, 
ako sú šťavnaté ovocie či polievky. 

Dôležité zložky potravy

 ● Zdravé tuky – najmä oleje a tuky 
z orechov, semien, avokáda alebo 
rýb. 

 ● Bielkoviny – dostatočný príjem 
bielkovín je kľúčový pre stavbu 
kolagénu, keratínu či iných 
bielkovinových zložiek pokožky, 
vlasov a nechtov. Do skupiny 
bielkovín rátame aj užívanie 
výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

 ● Vitamín A – veľmi dôležitý 
antioxidant, ktorý okrem iného 
dokáže chrániť bunky pokožky aj 
kolagén pred nepriaznivými vplyvmi 
UV žiarenia zo slnka. 

 ● Vitamín C – účinný antioxidant, 
ktorý je navyše kľúčový pri tvorbe 
kolagénu. 

 ● Vitamín E – dôležitý pre svoje 
antioxidačné aj protizápalové účinky. 

 ● Zinok – prospieva procesu hojenia 
rán a udržiava bunky pokožky 
zdravé. Taktiež dokáže chrániť 
bunky pred ich poškodením z UV 
žiarenia. 

 ● Selén – spolupôsobí s ostatnými 
antioxidantmi pri ochrane pokožky. 

 ● Antioxidačne pôsobiace látky zo 
skupiny polyfenolov, bioflavonoidov 
a pod., napríklad z kávy, zeleného 
čaju či kakaa. 

Tieto živiny nájdete vo viacerých 
potravinách, pričom určite nepochybíte, 
ak do svojho jedálneho lístka pridáte:

 ● mastné ryby;
 ● orechy a semená;

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-much-water-should-you-drink
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-much-water-should-you-drink
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 ● ovocie a zeleninu, čím farebnejšie, 
tým lepšie;

 ● avokádo;
 ● olivový olej;
 ● kávu, čaj či kakao.

Pokiaľ sa vám nedarí dodržiavať 
dostatočný príjem týchto látok zo 
stravy, je namieste doplniť si ich 
vo forme výživových doplnkov. Ich 
užívanie však nemá nahrádzať pestrú 
a vyváženú stravu.

Dr.Max Collagen Drink  
30 vreciek

Dr.Max Vitamín A+E Forte   
30 cps

Dr.Max Selén Zinok Forte  
60 tbl

Dr.Max Vitamín C 500 mg + Zinok  
20 tbl eff

Naše tipy na výživové doplnky 
značky Dr.Max:

https://www.drmax.sk/dr-max-collagen-drink-30ks-x51753
https://www.drmax.sk/dr-max-vitamin-a-e-forte-30cps-x54741
https://www.drmax.sk/dr-max-selen-zinok-forte
https://www.drmax.sk/dr-max-vitamin-c-500-mg-zinok-20-sumivych-tabliet
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Hydratácia pokožky

Prechod z teplého počasia 
do chladnejšieho dáva 
zabrať aj pokožke. Teplo 
s vyššou vlhkosťou vzduchu 
nevysušuje pokožku 
až do takej miery ako 
chladnejšie, suchšie, často 
veterné počasie. Súčasne 
v domácnostiach spúšťame 
centrálne vykurovanie 
miestností, ktoré pokožku 
vysušujú ešte vo vyššej 
miere.

Pritom dostatočná hydratácia pokožky 
je absolútne kľúčová pre udržanie 
správnej bariérovej funkcie kože. 
Jej narušením sa pokožka stáva 
suchou, citlivejšou, náchylnejšou na 
podráždenie a drobné poranenia.

Pre zachovanie správneho zloženia 
kožnej bariéry je dôležité dopĺňanie 
vody, a to vo forme vhodnej 
hydratačnej kozmetiky a zároveň 
dostatočného pitného režimu.

Keď sa vonku ochladí, často sa utlmí 
aj pocit smädu. Pritom, strata tekutín je 
naďalej pomerne veľká, najmä pokiaľ celý 
deň trávite v prekúrených miestnostiach. 
Tekutiny si nemusíte dopĺňať len pitím 
vody, ale zaradiť do stravy môžete aj 
šťavnaté ovocie či polievky. 

Vaša pravidelná kozmetická rutina si 
na jeseň vyžaduje viac hydratačných 
prípravkov na tvár aj telo. V ideálnom 
prípade ich na pleť vrstvite. 
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Tipy na hydratáciu pleti

Hydratácia je alfa a omega 
starostlivosti o pleť v každom veku. 
Okrem dodržiavania dostatočného 
pitného režimu je možné zvýšiť 
hydratáciu pleti aj vhodnou vonkajšou 
starostlivosťou vo forme kvalitnej 
kozmetiky.

Rad kozmetiky URIAGE EAU 
THERMALE zabezpečuje potrebnú 
dávku hydratácie vďaka obsahu 
Termálnej vody Uriage a kombinácii 
kyseliny hyalurónovej, urey a glycerolu.

URIAGE EAU THERMALE Ľahký 
hydratačný krém na tvár pre 
normálnu až zmiešanú pleť (Water 
cream) pomáha pokožku hydratovať, 
posilňuje bariérovú funkciu pokožky 
a zamedzuje jej dehydratácii. Pri 
pravidelnom používaní tvár rozjasní 
a zjemní. Výhodou je, že vyplní aj 
drobné vrásky.

Pokiaľ je vaša pokožka skôr suchšia, 
siahnite po URIAGE EAU THERMALE 
Hydratačný krém na tvár pre suchú pleť 
(Rich water cream).

Ľahšiu textúru krému zároveň 
odporúčame v lete, po tej výživnejšej 
siahnite v zime.

URIAGE EAU THERMALE Hydratačná 
nočná maska je koncentrovaná nočná 
starostlivosť. Aplikuje sa v rovnakom 
množstve ako iné nočné krémy, ale 
zabezpečuje vyššiu dávku hydratácie. 
Stačí večer naniesť, nechať pôsobiť 
počas spánku a ráno opláchnuť.

https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-light-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-rich-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-sleeping-mask
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-light-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-light-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-light-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-light-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-rich-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-rich-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-rich-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-sleeping-mask
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-sleeping-mask
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URIAGE EAU THERMALE Hydratačný 
očný krém má príjemnú gélovú 
konzistenciu a vďaka obsahu zložky 
dextrán sulfát pôsobí proti opuchom 
a kruhom pod očami. Vďaka nemu 
znížite výskyt drobných vrások 
vzniknutých dehydratáciou v okolí očí. 

URIAGE EAU THERMALE Hydratačná 
rozjasňujúca esencia je tzv. booster, 
ktorý doplní pokožke potrebnú 
hydratáciu. Dá sa skvele kombinovať 
s akoukoľvek ďalšou starostlivosťou, 
vstrebáva sa bez stopy a vďaka 
výťažku z albízie ružovej má na 
pokožku aj rozjasňujúci účinok. 
Vhodná pre všetky typy pleti.

https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-eye-cream
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermale-hydratacna-rozjasnujuca-esencia-pre-vsetky-typy-pleti
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-eye-cream
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermal-eye-cream
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermale-hydratacna-rozjasnujuca-esencia-pre-vsetky-typy-pleti
https://www.drmax.sk/uriage-eau-thermale-hydratacna-rozjasnujuca-esencia-pre-vsetky-typy-pleti
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Starostlivosť o namáhanú pokožku

Na stav pleti vplývajú 
aj nepriaznivé vplyvy 
vonkajšieho prostredia. 
Pokiaľ sa koža nedokáže 
dostatočne brániť, 
nefunguje správne jej 
bariérová funkcia, môžu 
do nej prenikať cudzorodé 
látky, prípadne sa premnožiť 
nepriaznivé kožné baktérie. 

Na pokožku nepriaznivo vplývajú:

 ● slnečné žiarenie;
 ● prílišné vysušovanie nevhodnou 

kozmetikou, nadmerný peeling 
alebo nesprávna kozmetická 
starostlivosť;

 ● voľné kyslíkové radikály z prostredia;
 ● mechanické dráždenie; 
 ● zvýšená vlhkosť spôsobená potením 

alebo nosením plienok.
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Bariérovú funkciu kože dočasne naruší 
aj estetický dermatologický zákrok, 
po ktorom je vhodné venovať pokožke 
zvýšenú špeciálnu opateru.

Pokiaľ vašej pokožke nechýba iba 
dostatočná hydratácia, ale stáva 
sa popraskanou až poškodenou, 
francúzska značka kozmetiky URIAGE 
pre vás vyvinula rad Bariéderm. 

URIAGE Bariéderm Sérum na pleť 
s CICA je tou správnou voľbou, 
ak chcete svoju pleť chrániť pred 
nežiaducimi vplyvmi vonkajšieho 
prostredia. Nájdete v ňom kombináciu 
Termálnej vody Uriage s prebiotikom 
inulínom, ktoré posilňuje kožnú 
bariéru a živí priaznivé kožné baktérie. 
Kombinácia týchto dvoch hlavných 
zložiek prispieva k obnove kožnej 
rovnováhy. Z ďalších prírodných zložiek 
tohto séra je potrebné spomenúť:

 ● výťažok z pupočníka ázijského 
(Centella asiatica) so schopnosťou 

regenerovať a opravovať poškodenú 
pokožku;

 ● panthenol (vitamín B5), ktorý upokojí 
podráždenú pokožku;

 ● kyselinu hyalurónovú v špeciálne 
upravenej forme pre hĺbkovú 
hydratáciu a regeneráciu pokožky;

 ● dipeptidy, ktoré zmierňujú proces 
starnutia pleti. 

URIAGE Bariéderm Krém s CICA 
a s meďou a zinkom dopĺňa 
starostlivosť o namáhanú pokožku. 
Siahnite po ňom, ak je vaša pleť 
oslabená, má sklon k podráždeniu, 
zapareniu či popraskaniu. Vhodný je 
aj po estetických dermatologických 
zákrokoch. Vďaka tomuto prídavku 
krém pokožku čistí a chráni pred 
premnožením nežiaducich baktérií. 
Môže ho používať celá rodina vrátane 
malých bábätiek. Vhodný je nielen na 
tvár, ale aj telo či detský zadoček.

URIAGE Bariéderm  
Krém s CICA  
a s meďou a zinkom

URIAGE Bariéderm  
Sérum na pleť s CICA

https://www.drmax.sk/bariederm-cica-daily-serum
https://www.drmax.sk/bariederm-cica-daily-serum
https://www.drmax.sk/uriage-bariederm-cica-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-bariederm-cica-cream-1
https://www.drmax.sk/uriage-bariederm-cica-cream-1
https://www.drmax.sk/bariederm-cica-daily-serum
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Hyperpigmentácia (tzv. 
pigmentové škvrny) je 
charakterizovaná ako 
porucha tvorby alebo 
distribúcie pigmentu, 
melanínu, pri ktorej 
dochádza k stmavnutiu 
kože. Veľkosť a tvar 
pigmentových škvŕn sa 
môže výrazne líšiť. Objavujú 
sa najmä na čele, lícach, 
spánkoch, nad hornou 
perou, ale aj na dekolte 
a na rukách. 

Vznik pigmentových škvŕn môže 
byť ovplyvnený genetickou 
predispozíciou, ale vo väčšine 
prípadov to môžeme my sami ovplyvniť 
a predísť ich vzniku.

Hlavnými príčinami hyperpigmentácie 
je nadmerné pôsobenie slnečného 
žiarenia na pokožku, čo má za 
dôsledok zvýšenú produkciu melanínu. 
Najmä v lete by sme nemali zabúdať 
na používanie ochranných opaľovacích 
krémov, a to nielen pri opaľovaní. 
Chrániť by sme sa mali aj pri bežných 
činnostiach, ako sú prechádzky 
v prírode, práca v záhrade alebo počas 
jazdy v aute. 

Ľudia, ktorí majú zvýšený sklon 
k tvorbe pigmentových škvŕn, by 
sa v lete mali vyvarovať používaniu 
parfumov a krémov s obsahom 
éterických olejov, ktoré v kombinácii 
so slnečným žiarením môžu podnietiť 
vznik pigmentových škvŕn. 

Ďalšie z rizikových faktorov sú 
hormonálne zmeny a hormonálna 
nerovnováha. Ohrozenou skupinou 
sú ženy užívajúce hormonálnu 
antikoncepciu, tehotné ženy a ženy 
v období menopauzy. Nerovnováha 
hladiny ženských hormónov prispieva 
k zvýšeniu aktivity buniek, ktoré 
produkujú melanín, čoho dôsledkom 
je tvorba pigmentových škvŕn.

Počas letných mesiacov by sme mali 
byť ostražití aj pri užívaní niektorých 
liekov a výživových doplnkov, 

Hyperpigmentácia  
pokožky 
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napríklad antibiotík, ľubovníka 
bodkovaného atď. Najlepším riešením 
je vždy poradiť sa so svojím lekárom 
alebo lekárnikom.  

Prevencia je v tomto prípade kľúčová. 
Predchádzať vzniku pigmentových 
škvŕn je oveľa jednoduchšie, ako ich 
potom riešiť. Počas letných mesiacov 
sa odporúča chrániť pleť opaľovacím 
krémom s vyšším ochranným faktorom 
a dostatočne ju hydratovať.

Pigmentové škvrny 

Hlavnou zásadou pri riešení 
pigmentových škvŕn je počkať až na 
jeseň. Málokedy existuje jedna účinná 
metóda, ktorá by okamžite fungovala. 
Je potrebné obrniť sa trpezlivosťou 
a počítať s tým, že odstraňovanie 
pigmentových škvŕn je dlhodobý 
proces. Zvyčajne sa odporúča začať 
zmenou vašej kozmetickej rutiny.

Prvou a zároveň aj najdostupnejšou 
voľbou bývajú krémy 
s depigmentačným účinkom. Kúpiť si 

ich môžeme takmer v každej lekárni. 
Účinné zložky v krémoch pôsobia 
priamo na tmavé škvrny a zasvetľujú 
ich, no málokedy úplne odstránia. 
Krémy pomáhajú predovšetkým pri 
ľahších formách hyperpigmentácie. 
Preto platí dobre známe pravidlo: „Čím 
skôr, tým lepšie.“

Ďalšou z možností je tzv. chemický 
peeling. Pri tejto metóde dochádza 
k rozrušeniu najvrchnejšej časti 
pokožky kyselinami, pri ktorom 
sa odstránia vyššie uložené 
bunky produkujúce melanín. Ide 
o bezbolestný proces, po ktorom je 
však pokožka mierne podráždená 
a začervenaná. Chemický peeling by 
mali vždy vykonávať odborníci, aby 
sa zamedzilo vzniku nepríjemných 
popálenín a poškodenia.

Okrem chemického peelingu sa 
využíva aj mechanický peeling (tzv. 
diamantová dermabrázia), pri ktorom 
sa postupne obrusujú povrchové vrstvy 
kože mikrokryštálmi diamantu. Okrem 
hyperpigmentácie sa ním odstraňujú 
aj vrásky a jazvy a zvyšuje sa tvorba 
kolagénu.

V prípade, ak nepomáha ani jedna 
zo spomínaných metód, pristupuje 
sa k laserovému ošetreniu 
pigmentových škvŕn. Táto metóda 
patrí k najúčinnejším spôsobom 
odstraňovania pigmentových škvŕn. 
Postup spočíva v priložení kryštálu 
na pigmentovú škvrnu, cez ktorý 
prechádza impulz presne určenej 
vlnovej dĺžky s cieľom zničenia 
pigmentových buniek. Pigmentácia 
po laserovom zákroku stmavne a po 
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pár týždňoch zmizne. Zákrok je nutné 
opakovať podľa intenzity a hĺbky 
pigmentácie.

Pigmentácia jaziev

Pri poranení pokožky sa rana málokedy 
zahojí do pôvodného stavu, odborne 
sa to nazýva ad integrum. Výsledkom 
hojenia rany, či už po traume, 
chirurgickom zásahu, alebo zápalovom 
procese, býva často práve jazva.

Priebeh liečby závisí od veku pacienta, 
vážnosti a hĺbky poranenia. Jazvy majú 
jemnejšiu textúru ako neporanená 
pokožka, keďže neobsahujú potné 
a mazové žľazy či vlasové puzdrá. Ak 
ide o čerstvé jazvy, nie je vhodné ich 
opaľovanie do jedného roku od ich 
vzniku. V liečbe je dôležitá ochrana 
pred slnkom a hydratácia.

Počas letných mesiacov by sme mali  
predchádzať zvýšenej pigmentácii 
jaziev:

 ● vyhýbať sa pobytu na slnku medzi 
11. – 15. hodinou, keď je intenzita 
slnečného žiarenia najvyššia,

 ● natierať zjazvené tkanivo 
opaľovacím krémom s minimálnym 
ochranným faktorom 30, resp. 
chrániť ho mechanickou ochranou, 
t. j. odevom,

 ● aplikovať ochranný krém na jazvy 
častejšie ako na zdravú pokožku,

 ● zjazvené tkanivo hydratovať.
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Ochrana pokožky pred starnutím

Starnutie pleti, alebo 
anti aging, je komplexný 
biologický proces. Aj keď 
starnutie ovplyvňuje celý 
organizmus, na pleti sú 
zmeny najviditeľnejšie. 
Starnutie ovplyvňujú 
vonkajšie aj vnútorné 
faktory, pričom niektoré ho 
urýchľujú a iné spomaľujú.

Najvýznamnejšie faktory 
ovplyvňujúce starnutie:

Vnútorné Vonkajšie

Vek Slnečné žiarenie

Genetika Znečistenie 
životného prostredia

Bunkový 
metabolizmus Ionizujúce žiarenie

Hormonálne 
a metabolické 
procesy v tele

Chemikálie a toxíny

Výživa Starostlivosť o pleť
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Vplyvom veku môžeme na koži 
pozorovať tieto zmeny:

 ● slabnúca pružnosť kože;
 ● stenčovanie kože;
 ● zvýšená pigmentácia kože;
 ● vrásky;
 ● znížená produkcia kožného mazu 

a zvlhčujúcich zložiek pokožky;
 ● menšia odolnosť kože a vyššia 

náchylnosť na poranenia;
 ● pomalšie hojenie rán;
 ● vyššia citlivosť pokožky 

a priepustnosť kožnej bariéry;
 ● zvýšená náchylnosť na kožné 

ochorenia vrátane rakoviny kože.

Vonkajšie a vnútorné faktory vo finále 
ovplyvňujú štruktúru pleti a časom 
sa prehlbujúce zmeny v každej 
vrstve kože. Najvýraznejšie zmeny sú 
viditeľné na pleti, ktorá býva vystavená 
slnečnému žiareniu. 

Vedecký výskum zameraný na 
spomalenie známok starnutia pleti 
sa zameriava najmä na úbytok 
stavebných látok v medzibunkovej 
hmote, ako sú kolagén, elastín, 
kyselina hyalurónová a ostatných 
zložiek zo skupiny GAG 
(glykozaminoglykánov). 

Prístupy na spomalenie starnutia pleti:

Kvalitná 
kozmetická 
starostlivosť

Denná kozmetická 
rutina
Ochrana pred UV 
žiarením
Estetické 
neinvazívne 
procedúry

Lokálna 
aplikácia 
účinných látok

Antioxidanty
Bunkové regulátory

Procedúry 
estetickej 
dermatológie 

Chemický peeling
Laserová foto-
rejuvenizácia
Korekcia vrások
Redistribúcia 
podkožného tuku 
a pod.

Eliminácia 
vonkajších 
faktorov 
podporujúcich 
starnutie pleti

Vyhýbanie sa 
fajčeniu
Obmedzenie vplyvu 
znečisteného 
životného prostredia
Ochrana pred UV
Podpora zdravého 
životného štýlu 
(cvičenie, vhodná 
výživa)

V rámci domácej starostlivosti 
o pleť je z hľadiska ochrany pred 
vznikom vrások dôležité chrániť sa 
pred vznikom voľných kyslíkových 
radikálov, zvýšiť príjem antioxidantov 
schopných tieto radikály vychytávať, 
chrániť pokožku vhodnou kozmetikou 
pred dehydratáciou a poškodením jej 
stavebných zložiek. Mladá pokožka Staršia pokožka

Kolagénové vlákna 
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Ak domáca starostlivosť nestačí, je 
na mieste vyhľadať kvalitné centrum 
estetickej dermatológie a zveriť sa 
do rúk odborníka. 

Domáca starostlivosť o pleť 

Pri výbere kozmetiky, prípadne 
výživových doplnkov voľte produkty 
podporujúce:

1. doplnenie stavebných zložiek 
pokožky – najmä kolagénu 
a kyseliny hyalurónovej,

2. ochranu pokožky pred voľnými 
radikálmi a vplyvmi prostredia zo 
skupiny antioxidantov – vitamíny 
(C, B3, E), minerály, polyfenoly, 
flavonoidy,

3. bunkové regulátory – retinoly, 
peptidy a rastové faktory 
ovplyvňujúce metabolizmus 
kolagénu a jeho produkciu. 

Francúzska kozmetika URIAGE prináša 
na trh komplexnú starostlivosť o pleť 
zameranú na spomalenie tvorby 
vrások. Voľba krémov závisí od veku 
a stavu pleti. Nepriaznivé faktory 
životného štýlu, ako je vplyv fajčenia, 
nesprávnej výživy, nadmerného slnenia 
či znečisteného životného prostredia 
môžu spôsobiť rýchlejšie starnutie pleti. 

Pre ženy od 30. roku života vyvinula 
špeciálny rad spomaľujúci tvorbu 
vrások a stratu pevnosti, URIAGE 
AGE LIFT. Môžete si vybrať z ponuky 
denného, nočného, očného krému, séra 
a denného krému s SPF faktorom 30. 

Všetky obsahujú retinol a kyselinu 
hyalurónovú. Z dôvodu obsahu 

retinolu je potrebná dostatočná 
ochrana pred UV žiarením, preto 
počas slnečných dní zvoľte z ponuky 
denný krém s obsahom SPF 30 alebo 
aplikujte na pleť aj opaľovací krém. 
Tieto produkty nie sú vhodné pre 
tehotné ženy. 

Všetky produkty sú obohatené 
o patentovanú zložku BLUE LIGHT 
BARRIER, vďaka čomu chránia vašu 
pleť pred nepriaznivými vplyvmi 
modrého svetla. 

URIAGE AGE LIFT Spevňujúci 
a vyhladzujúci denný krém je navyše 
doplnený o bambucké maslo pre lepšie 
zvlhčenie pokožky. URIAGE AGE 
LIFT Revitalizujúci a vyhladzujúci 
nočný krém je doplnený o vitamíny 
C a E a pomocou URIAGE AGE 
LIFT Intenzívneho spevňujúceho 
a vyhladzujúceho séra môžete svojej 
pokožke dodať aj AHA kyseliny. 

URIAGE AGE LIFT
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Zrelá pleť sa vyznačuje týmito znakmi:
 ● suchosť, drsnosť pokožky;
 ● zvýšená pigmentácia;
 ● hlbšie vrásky;
 ● strata elasticity;
 ● strata pevnosti a objemu;
 ● strata lesku.

Ak na svojej pokožke spozorujete 
spomínané zmeny, je vhodné rozšíriť 
svoju bežnú starostlivosť o produkty 
určené pre zrelú pleť. Pre ženy nad 
50 rokov je vhodné kozmetickú 
starostlivosť rozšíriť o produkty z radu 
URIAGE AGE ABSOLU.

URIAGE AGE ABSOLU denný krém 
a nočnú masku môžete jednoducho 
zaradiť do bežnej dennej rutiny. Tieto 
produkty v sebe kombinujú peptidy 
stimulujúce syntézu bielkovín kože 
vrátane prekurzorov kolagénu, retinol, 
kyselinu hyalurónovú a vitamíny C a E. 
Zloženie je doplnené o vysokovýživné 
lipidy z bambuckého masla 
a jojobového oleja. Samozrejmosťou 
je aj obsah patentovanej zložky BLUE 
LIGHT BARRIER na ochranu pleti pred 
nepriaznivými vplyvmi modrého svetla. 

URIAGE AGE ABSOLU 
denný krém 
50 ml

URIAGE AGE ABSOLU 
nočná maska 
50 ml
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Kontrola  
kože – znamienok

Znamienka, rovnako ako 
pigmentové škvrny či 
drobné jazvičky, tvoria 
prirodzenú súčasť našej 
kože. Zároveň však môžu 
na slnečné žiarenie 
reagovať veľmi citlivo 
zmenou svojho tvaru, 
veľkosti aj počtu. Základom 
zdravia pokožky je v prvom 
rade prevencia. 

Každý človek má určitý počet 
znamienok, čo závisí od genetickej 
predispozície alebo od konkrétneho 
fototypu. Je úplne jedno, koľko ich 
na koži máte. Znamienka si vyžadujú 
zvláštnu kozmetickú starostlivosť, 
a to nielen v lete, ale aj počas celého 
roka, keď sa dostávajú do styku s UV 
žiarením. Samozrejmosťou by preto 
malo byť pravidelné a dôsledné 
používanie opaľovacích krémov 
s vyšším SPF faktorom.

K pravidelným preventívnym 
prehliadkam zaraďte aj pravidelnú 
domácu kontrolu kože a absolvovanie 
preventívnej prehliadky u kožného 
lekára raz za rok. 

Samovyšetrovanie kože

Základom starostlivosti o kožu 
je jej pravidelné domáce 
samovyšetrovanie. Jeho cieľom je 
odhalenie zmien na koži čo najskôr 
po ich objavení. Ak svoju kožu dobre 
poznáme, nemáme problémy tieto 
zmeny rýchlo nájsť.

Sledujeme podozrivé zmeny, ako sú:

 ● bodka alebo vriedok, ktorý svrbí, 
bolí, krváca alebo sa dlho hojí;

 ● zmenené znamienko v zmysle 
zmeny farby, okrajov, nesymetrie 
rastu;

 ● veľké znamienka nad 6 mm;
 ● postupne sa zväčšujúce zmeny 

na koži, ktorých farba môže byť 
perleťová, opálená, hnedá alebo 
čierna;

 ● otvorená ranka, ktorá sa ani po  
3 týždňoch nezahojila.

Samovyšetrovanie kože by sa malo 
vykonávať každý mesiac. Pri sledovaní 
pokožky si vytvorte systém, tak aby 
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ste žiadne miesto na tele neprehliadli. 
Miesta, na ktoré si sami nevidíte, si 
skontrolujte pomocou zrkadla alebo 
poproste niekoho blízkeho. 

Odborníkmi odporúčaný systém 
samovyšetrenia kože:

 ● Viditeľné časti tváre a hlavy. 
Nevynecháme žiadne záhyby, ani 
miesta za ušami, vnútri ucha či na 
perách. 

 ● Pokožku na hlave pod vlasmi 
prezeráme pomocou hrebeňa 
a fénu. 

 ● Ruky, vrátane oblasti dlaní, medzi 
prstami, oblasti nechtov a pod nimi.

 ● Zvyšok ruky vrátane podpazušia.
 ● Predok trupu, krk, pozrieme sa aj na 

oblasť pod prsami alebo pod inými 
kožnými záhybmi.

 ● Chrbát, pomocou zrkadla.
 ● Oblasť zadku a aj genitálií. Taktiež 

pozrieme všade, zmeny sa 
nevyhýbajú ani tejto oblasti.

 ● Nohy, kde postupujeme rovnako ako 
pri rukách. Nevynecháme ani oblasť 
chodidiel či oblasť nechtov.

Kontrola znamienok u lekára

Znamienka ročné obdobia 
nepoznajú.  Preto ak ste si 
tie svoje ešte nestihli nechať 
skontrolovať u kožného lekára, 
nemali by ste to zbytočne odkladať. 
Melanóm (typ rakoviny kože) patrí 
k najnebezpečnejším ochoreniam, 
preto neexistuje dôvod, prečo 
návštevu kožného lekára odkladať na 
neskôr. Na kontrolu u kožného lekára 
nepotrebujete výmenný lístok. 

Znamienka, ktoré sú naozaj podozrivé 
a mohli by ohrozovať vaše zdravie, 
lekár odporučí vybrať ihneď. Ostatné, 
teda také, ktoré prekážajú najmä 
esteticky, je možné odstrániť neskôr. 
Pravidelné kontroly kože sa týkajú aj 
detí.
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Na odstránenie znamienka 
máte na výber dve metódy – 
odstraňovanie znamienka laserom 
alebo chirurgické odstránenie. Hoci 
sa laser teší mimoriadnej obľube 
kvôli jednoduchosti zákroku, mali by 
ste poznať aj riziká s ním spojené. 
Histologické vyšetrenie znamienka 
je totiž možné vykonať iba v prípade 
jeho vyrezania. Ak ho zbrúsite laserom, 
vzorka sa nedá fyzicky odobrať 
a poslať na diagnostiku. Zároveň, 
znamienko, ktoré zo zdravotných 
dôvodov odporučí odstrániť váš kožný 

lekár, bude vyoperované zadarmo, 
oproti kozmetických zákrokom, ktoré 
poisťovňa neprepláca. 

Samotný zákrok je bezbolestný 
vďaka lokálnej anestézii a trvá okolo 
10 – 15 minút. Celý postup spočíva 
v odstránení, zošití a následnom 
histologickom skúmaní, ktorého 
výsledky sú známe do 14 dní. 

Najideálnejší čas na zbavenie sa 
nepohodlných materských znamienok 
je zima, keď sa pokožka tela príliš 
nepotí, nie je vystavovaná ostrému 
slnku a umožňuje tak rane rýchlejšie 
a bezpečnejšie hojenie. Dôležité je 
najmä predchádzať vzniku infekcie 
a po chirurgickej excízii je vhodné 
dočasne sa vzdať obľúbených športov. 

Hojenie vždy ovplyvňuje viacero 
faktorov, ako je váš vek, typ pokožky, 
umiestnenie znamienka a tiež jeho 
veľkosť a tvar. Najkomplikovanejšia 
liečba býva v hornej polovici hrudníka 
(dekolt, chrbát, ramená), tvár sa 
prekvapivo hojí veľmi dobre a rýchlo. 
Jazvičky sa v priebehu mesiacov 
menia – čerstvé sú ružové, staršie 
biele a neskôr majú tendenciu celkom 
splynúť s farbou pokožky.

Jazvičky je nutné tri až štyri mesiace 
po zákroku úplne chrániť pred 
opaľovaním, a to na prirodzenom 
svetle, ako aj v soláriu. 

Po zahojení ranky je naďalej potrebné 
používať opaľovacie krémy s vyšším 
UV faktorom, pretože pokožke 
na mieste bývalého znamienka chýba 
pigment a môže sa rýchlo spáliť.
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Veríme, že vám tento e-book pomohol získať prehľad  
o dôležitých krokoch na udržanie si zdravej a krásnej pokožky  

aj pri zmene ročného obdobia.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na odborný personál lekární 
Dr.Max, ktorý vám rád poskytne ďalšie potrebné informácie.

Autorom brožúry je PharmDr. Kristina Ferencik.  
K napísaniu e-booku prispeli aj odborné rady a tipy  

od dermatošpecialistky lekární Dr.Max Veroniky Blahovej.

Viac informácií a tipov k starostlivosti o vaše zdravie nájdete na  
www.drmax.sk/poradna alebo na stránkach našich klubov:

Cieľom e-booku nie je podpora užívania liekov či iných produktov.  
Ide o edukatívno-informačný materiál. Informácie v tomto e-booku  

v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané priamo  
pri riešení konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.

Žite plnohodnotný život Oplaťme im lásku zdravímKrása sa začína zdravím Staráme sa s láskou

http://www.drmax.sk/poradna
https://www.drmax.sk/diaclub
https://www.drmax.sk/vetclub
https://www.drmax.sk/beautyclub
https://www.drmax.sk/babyclub
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