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NEURO-KOZMETOLÓGIA
EZ VALÓBAN MŰKÖDHET?! Az, hogy csúcstechnológiás gépeket, napról-napra megújuló

hatóanyagokat használunk, az számunkra, szakmabelieknek ebben a felgyorsult világban már
természetes. A vendégeink viszont hitetlenül állnak a legújabb kezelésekkel szemben: „Tényleg
ennyire hatékony?”, „Valóban olyan mélyre felszívódik?”,”Még az én bőrömet is megnyugtatja?”

Lássuk, mit is tud a neuro-kozmetológia!

inden kozmetikai cég ke-
resi az újabbnál-újabb
hatóanyagokat, lehető-
ségeket a hatékonyabb

kezelések kivitelezéséhez.  A lipo-
szómák őrülete után a nanoszó-
mák megjelenése a kozmetiku-
mokban nagy ugrást jelentett, ma-
napság pedig már dermo-kozmeto-
lógiáról, biomimetikáról, neuro-
kozmetológiáról beszélünk. Pár év-
vel ezelőtt, amikor először megjelen-
tek a peptidek, még arról beszéltünk,
hogy a neuro-peptidekkel való kísér-
letezés már folyik, de biztonságos al-
kalmazásukról még akkor nem be-
szélhettünk. Eltelt pár év, és máris
olyan újgenerációs bőrápolás van a
kezünkben, amely egy tudományos
vívmány, hiszen hatással van a bőr
idegrendszerére, és belülről dolgoz-
va kifelé fejti ki a hatását, például így
nyugtatja a bőrt.
Első hallásra még egy szakmabeli is
rácsodálkozhat, hogy ez tényleg mű-
ködhet?!
A válasz erre a növekvő kozmetikai
cégek száma, akik neuro-kozmeti-
kai összetevőkkel céloznak meg
számos nehezen kezelhető problé-
mát.
Hogyan és milyen hatóanyagok fej-
tik ki hatásukat a bőr idegvégződése-
ire?
Vegyük példának az érzékeny bőrt,
mely napjaink egyik leggyakoribb és
legfőbb (nem csak) kozmetikai prob-
lémáját jelenti. A kellemetlen feszü-
lő, viszkető, szúró, égő érzés az ipari-
lag fejlett országokban a nők több

mint 50%-át, a férfiak közel 38%-át
érinti (Mežnaršič Svoljšak, 2017).

„Új élet” az érzékeny
bőr számára
Ezért is volt nagy mérföldkő a svájci
Mibelle laboratórium legújabb kuta-
tása, amely
megalkotott egy peptidet 5 amino-
savból (pentapeptid-59). Ez a peptid
apró, puha sheavaj gömb kapszulák-
ba zárva könnyen és jól felszívódik a
bőrben.
Ez az ún. biomimetikus pentapep-
tid-59 lecsökkenti az ún. TRPV1 fáj-
dalomreceptorok aktivitását, me-
lyek az érzékeny bőr esetében
gyakran túlműködnek. A TRPV1 re-
ceptorok rendszerint az idegsejtek-
ben találhatók meg, de az epider-
misz keratinocitáiban is jelen van-
nak. Ezek a sejtek érzékelik legelő-

ször a külső ingereket és a fájdalom-
ról szóló információt gyorsan szállít-
ják a belső rétegekben található
idegsejtekhez.
Ezek a receptorok túl erősen reagál-
nak az olyan mindennapi környezeti
hatásokra, mint a szél, napfény,
szennyezett levegő, kozmetikai ter-
mékek, amelyek a normál bőr szá-
mára nem jelentenek problémát. Kö-
vetkezésképpen ezek okozzák az ér-
zékeny bőr tipikus kellemetlen tüne-
teit.
A peptid azonnal csillapítja az irritá-
ciót – a kellemetlen, feszülő, bizser-
gő, viszkető, csipkedő, égő, stb. tüne-
teket. Ezen túlmenően hosszú időre
növeli a bőr toleranciaképességét és
csökkenti érzékenységét. A biomi-
metikus peptid nyugtató hatása
mellett kiemelendő az anti-aging
hatása is. A megcélzott TRPV1 re-
ceptorok nem csak a bőrön jelentke-
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ző kellemetlen tünetekért felelősek,
hanem fontos szerepük van az öre-
gedési folyamatokban is
A TRPV1 receptorok gyakori túlmű-
ködése hatással van a photo-ageing
folyamatokra is. Befolyásolja azok-
nak az enzimeknek az aktivitását,
amelyek leginkább rombolják a kol-
lagént.
A pentapeptid-59 csökkenti ezen
enzimek aktivitását, és segít megvé-
deni a bőrt a korai öregedéstől.

A természet ihlette,
a tudomány megalkotta
A biomimetikus pentapeptid leutá-
nozza egy bőrszerű tengeri ane-
mon (APHC1), azaz a tengeri rózsa
mérgében található különleges fe-
hérje hatását. Ugyanakkor ez a pro-
tein túl nagy és instabil molekula ah-
hoz, hogy bejusson az emberi bőrbe.
Ezért is volt nagy siker a svájci labo-
ratórium fejlesztése, a biomimeti-
kus pentapeptid-59 molekula, hi-
szen ez a peptid már elég kicsi és sta-
bil ahhoz, hogy bejusson a bőrbe, és
kifejtse hatását. 
A biomimetikus pentapeptid-59
csökkentette a TRPV1 receptorok
aktivitását akár 80 %-al is.
Így sokkal hatékonyabbnak bizo-
nyult a tengeri anemon proteinjével
szemben, ami „csak“ (akár) 26%-al
csökkentette a receptorok aktivitá-
sát.

Rendszeres használat esetén a bio-
mimetikus pentapeptid-59 a bőr ér-
zékenységét akár 26 %-al csökken-
ti.
A pentapeptid-59 tartalmú krém 28
napos alkalmazása után
Összegezve: A neuro-kozmetológia
új vívmánya, a biomimetikus pen-
tapeptid-59 hatására azonnal javu-
ló komfortérzet, magasabb érzé-
kenységi küszöb az eredmény a túl-
zottan reaktív bőr esetében.

Tudomány és
a fenntartható fejlődés
A mesterségesen megalkotott 5 ami-
nosavból álló peptid ilyen formában
való alkalmazása nem akadályozza
a fenntartható fejlődést – nem kell a
tenger értékes élővilágát megboly-
gatni a hatóanyag kinyeréséhez (ten-
geri anemon), és mint láthattuk, az
eredeti fehérje hatékonyságát is túl-
szárnyalta.

Neuro-kozmetikai terápia
az érzékeny bőr minden
típusár
A kezelés lépése:
1.  Tisztítás – A bőr tisztítását végez-

hetjük sensitive light arctejjel,
amely már az előkészítési fázis-
ban nyugtató hatással bír, és
amennyiben szükséges, akkor a
bőrt zsírtalanítjuk tisztító habbal.

2.  Enzimes peeling – Az enzimes
peeling elengedhetetlen része a
kezelésnek, hiszen az elhalt sza-
rulemezkék gyengéd eltávolítása
mellett a bőr pórusait mélyen
tisztítja, a bőr színét egyenlete-
sebbé teszi és fokozza a bőr légzé-
sét.

3.  Masszázs – A nyugtató tonik al-
kalmazása után nagyon gyengéd
relaxáló masszázst végzünk drai-
nage technikával a bőrtípusnak
megfelelő száraz vagy normál/ve-
gyes bőrre való nyugtató krém-
mel. A krémhez adhatunk néhány
csepp érzékeny bőrre való olajos
esszenciát. A masszázs végén
nyugtató tonikkal átitatott vatta-
pamaccsal távolítjuk el a bőrön
maradt krémet.

4.  Maszk felvitele – A kezelés nyug-
tató, tápláló fázisában vastagabb
rétegben visszük fel a nyugtató
maszkot (száraz bőr esetén akár 2
rétegben) a bőrre, majd hatóidő
végén fecskendezzük a bőrt nyug-
tató tonikkal, és vattapamacs se-
gítségével távolítsuk el a bőrön
maradt pakolást.

5.  Záró kezelés – A kezelést a bőrtí-
pusnak megfelelő nyugtató krém-
mel, illetve a nyugtató szemránc-
krémnek a szem körül való alkal-
mazásával zárjuk. 
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