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BETAGLUK ANY

Betaglukany jsou přírodní polysacharidy
známé svým pozitivním vlivem na imunitu.
Získávají se z buněčných stěn pekařských
kvasnic, některých hub, mořských řas
nebo obilných otrub. Nyní se začínají stále
více uplatňovat v kosmetice.

Jak působí:

Tím, že peptidů existuje široké
spektrum, je bohatá i škála jejich
účinků na kůži. Ze všech známých
a v kosmetice použitelných látek
mají největší vliv na tvorbu kolagenu,
utvářejícího spolu s elastinem strukturu
kůže v mezibuněčném prostoru.
Tím, že do pokožky dodáme peptid,
který má podobnou strukturu jako
kolagen a připomíná fragmenty, jež
by vznikly jeho rozpadem, kůže dojde
k přesvědčení, že k rozpadu kolagenu
už došlo, a začne jej syntetizovat
ve větším množství. Stejným
mechanismem umějí peptidy ovlivnit
i tvorbu elastinu. Navenek se to projeví
zpevněním pleti, v případě elastinu pak
zvýšením její pružnosti.

Mějte na paměti:

Peptidy redukují již existující vrásky
a zároveň zabraňují vzniku nových. A to
se týká zejména mimických vrásek –
vějířků okolo očí a neroztomilých vrásek
hněvu mezi obočím.

Jak působí:

Molekuly glukózy, z nichž se betaglukany skládají, se vážou na řadu receptorů
v těle. V závislosti na tom, kde se molekula naváže, může mít betaglukan
rozdílný účinek. I v kosmetice se využívá jejich schopnost aktivovat pohotovost
a efektivitu imunitního systému. Pokožka je dokáže prakticky okamžitě vstřebat
a nasadit proti bakteriím, virům a infekcím. Betaglukany také stimulují tvorbu
nových buněk, a tím zpomalují proces stárnutí. Navíc mají podobnou strukturu
jako oblíbená hydratační látka kyselina hyaluronová a některé výzkumy
naznačují, že umí hydratovat obdobně, nebo dokonce ještě lépe. Betaglukany
utvářejí na povrchu pokožky lehký film, který zlepšuje kvalitu kožního pláště.
Mají také fotoprotektivní účinek, takže posilují odolnost pleti vůči UV paprskům.

Mějte na paměti:

Jste-li majitelkou přecitlivělé pleti,
která je náchylná k červenání
nebo podráždění, zaměřte svou
pozornost právě na betaglukany.
Jejich schopnosti hydratační,
protivráskové i antioxidační jsou
srovnatelné s těmi nejlepšími
látkami uvedenými výše a jsou
nejen dobře snášeny, ale zároveň
mírní a hojí podráždění pleti.
Krém, Calm Soothing Anti-Age Cream, Iuvenio, 670 Kč; oční fluid, Pionnière XMF, Phytomer,
2310 Kč; kúra, Beta-Glucan Ampoule, Babor, 1356 Kč/7 ampulí

Péče na rty, Lumi
Crystal, Cosmedix,
1200 Kč; sérum, Power
Serum, HydroPeptide,
3600 Kč; krém,
Liftactiv Collagen
Specialist, Vichy,
1149 Kč

Pokud dáváte přednost přírodním
alternativám, pak vás ohromí
Bakuchiol. Derivát retinolu rostlinného
původu mimo jiné taktéž stimuluje
buněčnou obnovu a zvyšuje přirozenou
produkci kolagenu.
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PEPTIDY

Dělí se na tři hlavní kategorie, z nichž
nejznámější jsou bílkoviny. Ty se
přirozeně vyskytují v kůži, kde utvářejí
kolagen, elastin a keratin. Za velmi
slibnou oblast anti-age péče považuje
peptidy i kosmetička Andrea Havelcová
z Institutu klinické a estetické
dermatologie Asklepion: „V Asklepionu
působím 18 let a za tu dobu vidím,
že uplatnění peptidů v kosmetice
jde obrovsky kupředu. Dnešní prokolagenové peptidy jsou mnohem
silnější a účinnější než ty, s nimiž jsem
se setkávala před lety,“ tvrdí Havelcová.

