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 Skóra mężczyzn jest grubsza (o 
25 proc.)od skóry kobiet i powo-
li staje się cieńsza z wiekiem. 
W przeciwieństwie do skóry 

kobiecej jest bardziej ukrwiona, wy-
dziela więcej łoju (dlatego panowie 
wolą kremy o lżejszej konsystencji), 
jest bardziej nawilżona, szczególnie 
przed 50. rokiem życia, i ma niższe pH. 
Ponadto ma więcej kolagenu i grubszą 
warstwę rogową. U mężczyzn zwy-
kle pierwsze zmarszczki pokazują się 
na czole.

UV i niebieskie światło 

W każdym wieku należy ją chronić 
przed UV. Kumulowane przez lata 
uszkodzenia spowodowane przez UV 
prowadzą w późniejszym wieku do 
raków skóry. Ekspozycja na UV może 
wywołać w różnym wieku czerniaka. 
Szczególnie niebezpieczne są powta-
rzające się oparzenia słoneczne. 
Zwraca się coraz bardziej uwagę na zły 
wpływ na skórę światła niebieskiego 
oraz HEV (high energy visible light), 
emitowanego np. z telefonów, iPadów, 
oraz na zanieczyszczenie środowiska. 
W zanieczyszczonym powietrzu są róż-
ne związki, które działając na skórę po-
wodują stres oksydacyjny, uszkadzają 
barierę skóry i nasilają stany zapalne, 
wrażliwość skóry oraz jej zmiany barw-
nikowe. Obecnie są dostępne kosmety-
ki, które chronią przed niekorzystnym 
wpływem czynników zewnętrznych.
W wieku 20+ może jeszcze występować 
trądzik przetrwały lub późnego począt-
ku, pojawiający się po 20. roku życia. 
Mogą być widoczne ślady potrądzikowe fo
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Dobry wygląd oznacza sukces 
Nie tylko kobiety powinny dbać o skórę. Prowadząca klinikę Oricea dr n. med. Kamila 
Padlewska, prof. nadzw. UMMSC, specjalista dermatolog-wenerolog drugiego stopnia, 
ekspert w zabiegach dermatologii estetycznej i laserowej, przypomina przedstawicielom 
brzydszej płci, na co powinni zwracać uwagę dbając o cerę

(czerwone ślady lub blizny zanikowe). Te 
zmiany można wyleczyć i usunąć. U pa-
nów nie mających problemów z trądzi-
kiem stosujemy prewencję: w zależności 
od warunków pogodowych odpowied-
nie nawilżenie (ew. natłuszczenie) oraz 
ochronę przed UV. Obecnie obserwuje 
się trend rozszerzania się rynku kosme-
tyków w tej grupie wiekowej z kremów 
do golenia w kierunku bardziej zło-
żonych preparatów, które też dobrze 
oczyszczą skórę (oczyszczą tzw. pory) 
i ją nawilżą, a poza ochroną przeciw UV 
będą też chronić przed zanieczyszcze-
niem środowiska. Generalnie mężczyźni 
wolą lżejszą konsystencję kosmetyków 
oraz specyfiki pełniące różne funkcje, 
aby nie mnożyć preparatów. 

Jak pielęgnować męską skórę?

Grupa 20+ silniej wiąże wygląd z sukce-
sem osobistym i zawodowym niż starsze 
pokolenia. Wynika to między innymi 
z wpływu mediów społecznościowych. 
Ale nadal mówienie o kosmetykach do 
twarzy jest uważane za raczej kobiece. 
Mężczyźni bardziej akceptują tematy 
związane z pielęgnacją włosów. Propo-
zycja pielęgnacji: rano należy stosować 
preparat po goleniu, a w zależności od 
pogody krem z filtrem, miejska ładna 
pogoda UV 30, a przy intensywnym 
słońcu 50 plus. Jeżeli dłużej przebywamy 
na dworze nakładamy go co 2-3 godz. Do 
kąpieli w morzu lub basenie krem z fil-
trem wodoodporny, który po wytarciu 
ręcznikiem ciała dokładamy. Obecnie są 
dostępne wysokie filtry (nawet 50 plus), 
które nie tworzą efektu maski i mają 
lekką, przyjemną konsystencję. Jeżeli 
warunki pogodowe są zmienne (typu 
wiosenny wyjazd na narty) to warto 
wybrać bogatszą konsystencję kremu 
z filtrem. 
Na noc, w zależności od stanu skóry, 
krem nawilżający/łagodzący lub krem 
odżywczy. Obecnie są dostępne pre-
paraty dla panów, które mają lekką 
konsystencję oraz tzw. męski zapach. 
Jeżeli jeszcze są problemy z trądzikiem 

to nakładamy krem przeciwtrądzikowy 
(przy bardziej nasilonych zmianach 
idziemy się leczyć do lekarza derma-
tologa).
Do mycia należy używać preparatów 
do mycia twarzy. Przemycie samą wo-
da nie zmyje drobinek brudu, które 
osadzają się w ciągu dnia. Propozycja 
zabiegów: mikrodermabrazja, kawi-
tacja, sonoforeza, usuwanie blizn po-

trądzikowych za pomocą lasera CO2 
frakcyjnego. Propozycja suplementów: 
w zimie witamina D.
W wieku 30+ występują pierwsze 
zmarszczki (ale u niektórych i w 20. ro-
ku życia) oraz pierwsze przebarwienia 
posłoneczne. W sumie należy postępo-
wać jak w przypadku 20+, tylko wieczo-
rem kłaść nacisk na kremy odżywcze, 
a nie przeciwtrądzikowe. Propozycja 
zabiegów: jw. plus mezoterapia, oso-
cze bogatopłytkowe, fotoodmładzanie 
laserem lub IPL. Propozycja suplemen-
tów: jw, a w zależności od trybu życia 
multiwitaminy, antyoksydanty. 
U mężczyzn 40+ poza postępującymi 
objawami starzenia skóry może wy-
stąpić trądzik różowaty. Objawia się 
najpierw napadami rumienia. Potem 
rumień utrwala się, a następnie po-
jawiają się grudki i krostki. Trądzik 
różowaty występuje rzadziej u panów 
niż u pań, ale u mężczyzn występuje 

częściej tzw. faza przerostowa (np. czer-
wony duży nos). Razem z problemami 
ze skórą mogą iść w parze problemy 
z oczami (np. związane z trądzikiem 
różowatym zapalenia spojówek i inne). 
Propozycja pielęgnacji: także jw., ale 
w tym wieku może pojawić się problem 
trądziku różowatego. Są obecne na 
rynku preparaty redukujące rumień 
(na dzień i na noc), ale jeżeli jest bardzo 

nasilony lub pojawiają się krostki to 
konieczna jest wizyta u lekarza der-
matologa. Propozycje zabiegów: foto-
odmładzanie (dodatkowo na rumień) 
plus wypełniacze i botox. Propozycje 
suplementów: jw., kolagen, kwas hia-
luronowy, kwasy omega, DHEA.
Po przekroczeniu 50. roku życia na-
stępuje wiotczenie skóry, pogorszenie 
owalu twarzy (utrata zarysów tzw. 
męskiej żuchwy). W późniejszym wieku 
dołącza się zwiększona suchość skóry. 
Skóra może również zacząć swędzieć. 
Propozycja pielęgnacji: dodatkowo 
kremy liftingujące. W starszym wie-
ku może pojawić się suchość skóry, 
a nawet świąd. Konieczne jest wtedy 
stosowanie kremów nawilżających, 
ale mających bogatszą konsystencję. 
Propozycja zbiegów: oprócz właściwych 
dla wieku 40+, zabiegi wolumetryczne 
(sculptra, wypełniacze z hydroksyapa-
tytem wapnia). n

W KAŻDYM WIEKU 
NALEŻY CHRONIĆ 
SKÓRĘ PRZED UV. 
KUMULOWANE PRZEZ 
LATA USZKODZENIA 
SPOWODOWANE PRZEZ 
UV PROWADZĄ W 
PÓŹNIEJSZYM WIEKU 
DO RAKÓW SKÓRY. 

Klinika Oricea, 
którą kieruje 
dr Kamila  
Padlewska  
leczy choroby  
skóry oraz 
schorzenia stóp. 
Oferuje pełną 
gamę usług der-
matologicznych 
medycyny  
estetycznej,  
zabiegów  
laserowych  
oraz  
kosmetologi


