Rodzaje kwasów na twarz. Który wybrać?
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Kwasy na twarz stosowane zarówno u kosmetyczki, jak i w domu, to skuteczna broń
przeciwko najczęstszym dolegliwościom skórnym. Trądzik, zmarszczki, przebarwienia,
zaskórniki, drobne blizny – te wszystkie problemy można zwalczyć pożegnać dzięki
dobroczynnemu działaniu kwasów.
Nie ma znaczenia wiek, bo korzyści z zabiegów z użyciem kwasu migdałowego, salicylowego czy
azelainowego będą widoczne gołym okiem zarówno u 20-latki, jak i 30- czy 40-latki. Jakie kwasy
występują w kosmetykach? Do wyboru mamy kwasy AHA, BHA i PHA. Są to przedstawiciele grup:
alfa-hydroksykwasów, beta-hydroksykwasów oraz polihydroksykwasów.
Jak działają kwasy? Najprościej mówiąc, kwasy zwiększają odległość pomiędzy komórkami w skórze,
co osłabia łączące te komórki wiązania. Efektem jest oddzielenie warstwy rogowej naskórka i jej
złuszczenie. Ponieważ jednak każdy kwas jest inny, ma oprócz tego jeszcze inne właściwości – a więc
i przeznaczenie. Niektóre kwasy dodatkowo niwelują niedoskonałości skóry, inne ujednolicają jej
koloryt, jeszcze inne ściągają pory, regulują wydzielanie sebum, rozjaśniają blizny, mają właściwości
przeciwzapalne, nawilżające czy też dobrze wpływają na elastyczność skóry. Dlatego też dobiera się
je do rodzaju skóry i jej problemu.
Właściwości najpopularniejszych kwasów
Kwas migdałowy – na zmarszczki i rozszerzone pory

Oprócz działania złuszczającego, które charakteryzuje wszystkie kwasy, kwas migdałowy ma
właściwości antybakteryjne i odkażające, dzięki czemu jako jedyny z kwasów AHA polecany jest do
skóry trądzikowej i tłustej. Oprócz tego poprawia strukturę i koloryt skóry oraz działa
przeciwzmarszczkowo, więc może być stosowany jako element profilaktyki anti-aging. Bardzo silnie
stymuluje produkcję kolagenu w skórze, przez co poprawia jej jędrność. Jest najbardziej uniwersalny
spośród kwasów AHA, nie podrażnia skóry w takim stopniu jak inne kwasy z tej grupy, nie powoduje
mocnego zaczerwienienia czy łuszczenia.
Kwas glikolowy – na przebarwienia i blizny
Kwas glikolowy ma bardzo małe cząsteczki, dzięki czemu może naprawdę głęboko (poniżej 0,45 mm)
penetrować skórę. Dzięki temu jest wykorzystywany przede wszystkim do redukcji opornych
przebarwień i blizn potrądzikowych. Najlepsze efekty można uzyskać poddając się zabiegowi z
kwasem glikolowym w gabinecie kosmetycznym – przy stężeniu rzędu 70 proc. substancja ta
doskonale radzi sobie ze spłycaniem głębszych zmarszczek i blizn. W mniejszych stężeniach (5-15
proc.) zwiększa poziom nawilżenia skóry i spowalnia procesy starzenia, dlatego warto używać
kosmetyków kwasem glikolowym także w domu. W wyniku stosowania peelingów glikolowych przez
6 miesięcy skóra może zwiększyć grubość nawet o 25 proc.
Kwas salicylowy – na trądzik młodzieńczy i wieku dorosłego. Kwas salicylowy dedykowany jest cerze
tłustej i trądzikowej, ponieważ posiada dodatkowe właściwości przeciwzapalne. Sprzyja gojeniu
wyprysków i podrażnień. Dobrze przenika przez warstwę sebum, dzięki czemu skutecznie
odblokowuje pory i zmniejsza zaskórniki. Kosmetyki z kwasem salicylowym stanowią świetny
element codziennej pielęgnacji cery trądzikowej, ponieważ regulują procesy rogowacenia skóry.
Kwas laktobionowy nie tylko pobudza wymianę komórkową, ale także ma działanie przeciwzapalne i
łagodzące podrażnienia. To najłagodniejszy spośród kwasów, przez co znajduje zastosowanie w
leczeniu trądziku różowatego, który dotyka bardzo wrażliwe, naczyniowe cery. Nie powoduje silnego
łuszczenia, pieczenia czy zaczerwienienia. Może wręcz przyspieszać regenerację skóry po zabiegach
medycyny estetycznej oraz podrażnionej w wyniku nadmiernej ekspozycji na słońce czy wiatr.
Kwas ferulowy – na zmarszczki i zwiotczałą skórę
Popularnym kwasem, zwłaszcza w gabinetach medycyny estetycznej, jest też kwas ferulowy, który
charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzmarszczkowym. Pomaga przywrócić jędrność i
elastyczność zwiotczałej skórze. Stosowany w ramach serii zabiegów poprawia owal twarzy. Jest
także bardzo skuteczny w rozjaśnianiu przebarwień posłonecznych i piegów. Kwas ferulowy w
niższych stężeniach, występujących w kosmetykach do użytku domowego, nie złuszcza skóry częściej odgrywa on rolę przeciwutleniacza i stabilizatora innych związków antyoksydacyjnych.
Przeczytaj również: Jak działają peelingi kwasowe i kto może je stosować?
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