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Bevezetés 

Pályázatom témájának azért választottam az Anti-Ageing témakört, mert egyrészt 31 éves 

nőként számomra is fontos, hogy bőröm fiatalságát a lehető legjobban megőrizzem. Másrészt, 

kozmetikus tanulóként döbbentem rá, hogy mi mindent használunk arra, hogy lassítsuk a ráncok 

kialakulását. Harmadrészt, azt is érdekesnek találtam, hogy ezek a hatóanyagok milyen fejlődésen 

mentek át az eltelt évek alatt, mikről bizonyították be, hogy jótékony hatással vannak a bőrre. Azt 

meg el sem tudjuk képzelni, hogy a tudomány még mi mindenről fogja kideríteni, hogy a bőr idő 

előtti öregedését gátolja. Ezek az információk jelen pillanatban számomra még csak érdekesség, de 

a jövőmre nézve, széles látókört és sok hasznos információt fog jelenteni. 

A kozmetikusként mind a bőr külső, mind a belső ápolásával, újrastrukturálásával fogok 

foglalkozni. Sajnos az idő múlásával a bőrben maradandó, visszafordítható és szinten tartható 

változások mennek végbe. A bőr rugalmassága, víztartalma csökken, kevesebb új sejtet termel, a 

szaruréteg megvastagszik és megjelennek a ráncok. Az öregedés egy teljesen természetes folyamat, 

mely születésünk pillanatában kezdődik és egészen az életben töltött utolsó pillanatunkig tart. Az 

emberiség történetében néhány évvel ezelőttig senki sem foglalkozott vele, mivel egy természetes 

és visszafordíthatatlan folyamatról van szó. 

Ma már ez másképp van. A nők többségének elsőrendű és talán a legfontosabb probléma az 

öregedés. Ennek több oka is van. Egyrészt a magazinok címlapján a minden szempontból tökéletes 

nők mosolyognak ránk. Tudjuk, hogy egy ilyen magazinban minket is tökéletesre csinálnának, de 

mi nők, a VALÓ életben szeretnénk így kinézni. Másrészt, míg anyáink, nagyanyáink idejében a 

házasság egy örök életre szólt, addig ma a válás a „divat”, és sajnos a férfiak is a „minden 

szempontból tökéletes nőt” keresik. Így, próbálunk megfelelni, mindent megtenni azért, hogy 

ráleljünk az örök fiatalság titkára és a végsőkig harcolunk az öregedéssel. De mit tehetünk ellene? 

Hogyan lassíthatjuk le ezt a folyamatot? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ adni  
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Anti-ageing hatóanyagok 

Mit jelent az Anti-Ageing? 

Az Anti-Ageing az öregedés folyamatának lelassítására, esetleges visszafordítása vonatkozó 

tettek, cselekedetek összességét. 

Miért öregszik a bőrünk? 

Bőrünk szépségét és puhaságát leginkább a női hormonok szabályozzák. 35 éves kor után 

ezeknek a hormonoknak a termelődése az évek múlásával folyamatosan csökken, ezzel együtt a bőr 

öregedése felgyorsul. Egyre kevésbé lesz ellenálló, tömör, így mind szárazabb és érzékenyebb lesz. 

A kozmetikumok feladata, hogy az öregedési folyamatokat késleltesse, megakadályozza. 

Ennek érdekében az orvosi kozmetika azon dolgozik nap, mint nap, hogy újabb és hatékonyabb 

hatóanyagokat állítsanak elő, fedezzenek fel. 

Mik voltak az első anti-ageing hatóanyagok? 

A-vitamin vagy más néven Retinol, ösztönzi a sejtek osztódását, segíti a kollagén előállítást, 

növeli a nedvességmegtartó képességet, véd a szabadgyökök ellen, viszont negatívuma, hogy növeli 

az UV sugarakkal szembeni érzékenységet. 

A C-vitamin sejtvédőnek számít, véd a szabadgyökök ellen, hatásos a káros UV-A és UV-B 

sugarak ellen, segíti a sebgyógyulást és a kollagén képződést, csökkenti a photoaging 

(fényöregedés) folyamatát, kisimítja a ráncokat. 

Az E-vitamin véd az oxidációs folyamatoktól, sejtvédő, vitalizáló hatású. 

Q10 Coenzym erős antioxidáns hatással rendelkezik, serkentik a sejtosztódást, elősegítik a 

hámsejtek regenerálódását, E-vitaminnal kiegészítve késlelteti az öregedést. 

A Phytoösztrogének, vagy fitohormonok a növények fejlődését, érését segítik, javítják a 

sejtek anyagcseréjét, csökkentik a ráncokat, hatással vannak a kollagén szintézisre, vízháztartást 

helyreállítják, káros hatások ellen véd, lassítják a kötő- és támasztószövetek sorvadását, a bőr 

rugalmassága fokozódik. 

A Peptideket már régóta használják nedvességmegtartóként és filmképzőként. A 

természetben létező peptidek közül, például a hibiszkuszmag kivonata csökkenti a mimikai 

ráncokat. Viszont anti-agingként való használatáról szóló kutatásokat 2002-ben Párizsban 

megrendezett Bőrgyógyászati Kongresszuson mutatták be. Új generációs peptideket Matrikineknek 

nevezzük, amit szintetikusan állítanak elő, aminosav sorozatokat tartalmaznak, mint a bőr. 
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Feladatuk a szövetmegújulás, ráncok csökkentése, bőr minőségének javulása, kollagén termelődés 

növelése. Ilyen új generációs peptid a Matrixyl 3000. 

Talán az egyik legfontosabb hatóanyag, a Hyaluronsav. A hyaluronsav természetesen is 

megtalálható a bőrben, de a kor előrehaladtával sajnos mennyisége folyamatosan csökken. A 

hyaluronsav javítja a sejtek mozgékonyságát, vízháztartását szabályozza, az arc bőrének 

hidratáltságáért, teltségéért és rugalmasságáért is felelős. Lassítja az öregedést, a ráncok 

kialakulását. Kiváló antioxidáns és mellette antibakteriális hatással is rendelkezik. Összetett hatása 

miatt nyugodtan nevezhetjük a fiatalság elixírjének is. Elektrokozmetikai kezelésekkel a bőr 

mélyebb rétegibe is be tudjuk juttatni. 

Mik a legújabb hatóanyagok? 

Zöld tea, ami egy kínai mondás szerint az élettel való törődést jelenti, vagyis sokáig megőrzi 

a fiatalságot, hozzájárul a belső harmónia megteremtéséhez. Fejleszti a védekező képességet, vírus 

és baktériumölő, elősegíti az anyagcserét, antioxidáns, serkenti a kollagénrost képzést, növeli az 

oxigénfelvételt. 

Argirelin 6 aminósavból álló peptid, az idegvégződésekbe épül, csökkenti az ingerületet 

átvivő anyag felszabadulását, így a mimikai izmok összehúzódási képességét, feszülését. 

Mesterségesen állítják elő. Hatása a Botoxhoz hasonló, ellazítja az izmokat, gátolja a barázdák 

kialakulását, elmélyülését, illetve a már meglévőket tompítja, véd az öregedéstől, ránctalanít, 

hidratál, aktivizálja a bőr védekező funkcióit. 

Antarcticin egy szabadalmazott glikoprotein, ami az Antarktisz gleccserében nemrég 

felfedezett élő szervezetről kapta a nevét. A sejtek szabályos működését segítik, főleg fehérje és 

cukor kombinációjú összetevővel. Serkenti az irhában a kollagén rostok termelődését, védi az 

elasztikus rostokat, fokozza a hidratáltságot és a hideg elleni védelmi mechanizmusát, 

megakadályozza a bőr kiszáradását, regenerálja felső rétegét. 

Myoxinol különböző méretű peptidek keveréke, amit egy pillangós virágzatú növényből 

nyernek, hasonló funkciója van, mint az Argirelinnek, izomlazító, ránctalanító, véd a szabadgyökök 

ellen. 

Extensine egy növényi protein, amit répából nyernek, felépítése hasonlít a kollagénhez, 

hidratáló, regeneráló fitokollagén. 

Nátrium-Hyaluronát a Hyaluronsav nátrium sója, iontoforézissel, ultrahanggal ampullaként 

használják, de leginkább hidratálókrémek hatóanyagaként találkozhatunk vele, sőt a mezoterápia 

kedvelt hatóanyaga. Hatása megegyezik a hyaluronsavéval. 
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Tigrisfű ázsiai bokorszerű vízinövény, hatóanyagai fokozzák a kollagén képződést, a 

kötőszövet regenerációját, a bőr elasztikus rostjainak erősségét. Cellulit és terhességi csíkok elleni 

kezeléshez is használják, illetve a gyógyászatban sebkezeléshez, égési sebekhez is javasolják. 

Páfrányfenyő vagy Ginkgo Biloba Kínából származik, eddig 40 féle különböző hatóanyagot 

izoláltak. Hatóanyagai segítik a bőr nedvesség megtartását, megelőzi a ráncok képződését és véd a 

környezeti hatások ellen. 

A Kakaó jobb antioxidáns, mint a tea vagy a szőlőmag. Késlelteti a ráncok megjelenését, 

gátolja a láthatatlan vízleadást (TEWL), jó hidratáló, kisimítja és ellazítja az arcot. 

Reductive aktív hatóanyaga a zab, gazdag poliszacharidokban, nagy a vízmegkötő képessége, 

táplálja a sejteket, kisimítja, feszesíti a bőrt. 

Polylift biopolimer, amit az édes mandulából vonnak ki, emelő (lifting) hatású, csökkenti a 

ráncok megjelenését, puhává, simává, üdévé teszi a bőrt. 

Raffermine-t szójából vonják ki, elősegíti a sejtek összetartását, növeli a rosttermelődést, 

védi az elasztint az elasztáz enzimbontó hatásától (elhibin). 

Calmiskin mentalevél kivonatot tartalmaz, gazdag flavonoidokban, ami nyugtató hatású és 

béta-endorfinokban, melynek hatására fokozódik a bőr sejtosztódása, csökken az öregedés. 

Újabban egyre sűrűbben megtalálhatóak a Flavonoid hatóanyagok, amelyek természetes 

növényi színezőanyagok, hormonális hatással rendelkeznek, antioxidáns, véd a szabadgyökök ellen, 

nedvességgel látja el a bőrt, amit a felső hámrétegben tart. 

Új hatóanyagnak számít a Resveratrol, ami a vörös bogyós gyümölcsök héjában 

megtalálható phytoalexin, ez védi meg a növényeket a fertőzésekkel szemben. Magas antioxidáns és 

gyulladáscsökkentő hatása van, amit a több klinikai vizsgálattal is alátámasztottak. A Harvard 

Egyetem Nemzeti Öregedéskutató Intézetében és a Washingtoni Egyetem kutatásai szerint, ez az 

egyik legjelentősebb anti-ageing hatóanyag, erős antioxidáns. Galsgowban skót kutatók 

bebizonyították a Resveratrol gyulladáscsökkentő hatását. Azt azonban még mindig nem tudják, 

hogy milyen módon érjük el vele ezeket az eredményeket. Azt feltételezik, hogy a phytoalexin 

anyag hatással van a SIRT1 fehérje génre, ami a kutatók szerint a hosszú életet eredményezi. A 

SIRT1 fehérje felelős a szervezet zsír- és koleszterin-szintézisért. Amerikában már kapható 

Resveratrol pirula, de azt még a tudósok sem tudják, hogy az emésztéshez szükséges savak, 

károsítják-e a hatását, mindenesetre C és E-vitaminnak segítik a felszívódását. Az sem ismert még a 

kutatók számára sem, hogy nagy dózisban hosszútávon van-e mellékhatása. 

Másik újdonság Carnosin, ami alanin és hisztidin aminsavakat tartalmazó természetes 

dipeptid. Természetes antioxidáns, hozzájárul az öregedés gátlásához, a bőr fiatalságának 

megőrzéséhez. A sejtek osztódási kapacitását növeli, sejtmembrán stabilizátora. 
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A Silymarin nevű hatóanyagot máriatövisből vonják ki, antioxidáns hatású, szabadgyökök 

ellen használt flavonoid-komplex. A leghatásosabb szer a bőrfiatalításban. A kötőszövetben 

található rugalmas rostok elhasználódását gátolja, illetve lassítja a finom- és mimikai ráncok 

kialakulását. 

A kozmetikai kezelések területén, egyre elterjedtebb az aranykezelés. 24 karátos arannyal 

végzik. A korai ráncosodásra, száraz bőrre, és aknés heges bőrre használható. Az ősi egyiptomiak is 

jótékony hatása miatt alkalmazták. Baktériumölő hatása 1905-től ismeretes. Nemcsak a 

természetgyógyászat, de a klasszikus orvostudomány is előszeretettel egészíti ki a 

kezeléssorozatokat aranykezeléssel. A kozmetikai használat során nyugtatja a bőrt, gyulladásgátló, 

antioxidáns hatású, védelmet nyújt a szabadgyökök ellen, javul az arckontúr, friss, puha lesz a bőr. 

Általában fitohormonokkal vagy hyaluronsavval kombinálva használják. 

Új hatóanyagnak számít a kozmetikában az Őssejt használata. A bostoni Children’s Hospital 

és a Harvard Egyetem őssejtekkel foglalkozó intézetének munkatársai közönséges bőrsejtekből 

hoztak létre az embrionális őssejtekhez hasonló pluripoten őssejteket, amikor a dyskeratosis 

congenita ritka, örökletes betegséget tanulmányozták. Itt fontos megemlíteni, hogy az embrionális 

őssejt használatát a kozmetikai iparban a törvények tiltják. Az biztos, hogy az őssejt olyan 

faktorokat tartalmaznak, amelyek a sejtek önmegújító képességét segítik, mivel ez az évek 

múlásával csökken. Az embrionális őssejtek helyett a tudomány a növényi őssejtek felé fordult. Az 

Uttwiler Spätlauber svájci almafa őssejtjeit találták a leghatékonyabbnak a bőrfiatalításban, mivel 

magas a növényi őssejt tartalma. Érdekesség, hogy ez a fajta a 18. században volt népszerű és ma a 

kihalás szélén áll. Azért kezdték el tanulmányozni, mert az alma, amit termesztett, rendkívül hosszú 

ideig eltartható anélkül, hogy fonnyadni kezdene. A kutatások azt bizonyították, hogy ez a fa típus 

képes regenerálódni. Az őssejtek képesek bőrünk hámrétegének sejtjeit előállítani. Viszont az 

őssejteket is táplálni kell, ennek egy részét kapjuk meg a növényi őssejtekből (a kutatások szerint a 

kivonat 92%-al serkenti az emberi őssejtek termelődését). Az eredmény egyértelmű, a növényi 

őssejtek fokozzák a bőrsejtek vitalitását, a hatóanyagok beépülését, lassítják az öregedés nyomait és 

védik az őssejteket. 

Újabb újdonság a DMAE nevű hatóanyag, amelytől a bőr visszanyeri elasztikusságát, 

feszességét, eredeti formáját, serkenti az izomrostok közötti összehúzódást feszesítő hatásának 

köszönhetően, növeli a bőr hidratáltságát, megköti a szabadgyököket és véd a külső hatásoktól. 

Fontosnak tartom megemlíteni ezzel a hatóanyaggal kapcsolatban, hogy a British Journal of 

Dermatology 2007. áprilisi számában tették közzé a Laval Egyetem kutatási eredményét, miszerint 

a DMAE hatóanyag kóros reakciót válthat ki a bőrsejtekben. Ez azért fontos, mert ez az anyagot, 

sok kozmetikumban (rúzsokban, ránctalanító krémekben, samponban, szappanban), sőt még baba 

testápolókban is megtalálható. A kutatóknak nem a beszüntetés volt a célja, csak az, hogy mielőtt 
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felhasználásra kerülne bármilyen hatóanyag, tudományos dokumentációval alátámasztott, komoly 

vizsgálatokon essen át, hogy biztonságosan lehessen használni. 
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Újdonságnak számít a DHEA. Ennek a hatóanyagnak a segítségével a bőr visszanyeri 

fiatalságát, újraépül az arcbőr, véd a szabadgyökök és a külső behatások ellen. 

Progreszteron egy sárga testhormon, megakadályozza, hogy a kötőszövetben a feszességet 

biztosító kollagén leépüljön. 

Androsztanolon az androgénekhez tartozó szteroid hormon, a bőr feszességét, rugalmasságát 

növeli, hatására a támasztórostok újraképződnek és szaporodnak. 

Esztriol az ösztrogénekhez tartozik, javítja a sejtek anyagcseréjét, intenzívebb lesz a 

sejtosztódás, javul a vérkeringés, megnő a víztartalma, csökkennek a ráncok. 

Melatonin egy hormon, amelynek a corpus pineale a fő termelő helye, fokozza a szervezet 

immun-védekezését, véd a szabadgyökök károsító hatása ellen, alvás közben segítségével a 

szervezet kijavítja a károkat. 

Mire számíthatunk a jövőben? 

A kozmetikai termékeket előállító cégek eddig is rengeteg időt, energiát és pénzt fordítottak 

új termékek, új hatóanyagok kifejlesztésére, előállítására. Talán a jövőben még több új csodaszert 

fedeznek fel, vagy olyan eljárásokat, hatóanyag kombinációkat, amelyek segítségével még inkább 

lassítják majd a különböző termékek pl.: a hyaluronsav felszívódását, vagy olyan anyagot 

teremtenek, ami serkenti a bőrt, hogy saját maga állítsa elő pl.: a hiányzó nedvességet, zsírt, 

kollagént, vagy akár elasztint.  

Ma már nemcsak a fiatalító szereket keresnek, akarnak kitalálni a tudósok, hanem az öregedés 

biológiai, kórtani és fizikai okait is kutatják. 
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Összegzés 

Bőrgyógyászok és kozmetikai termékeket előállítók hosszú ideje vitatkoznak, hogy 

megfiatalíthatja-e a bőrt a kozmetika. 

A kozmetikai cégek vegyészeti laboratóriumaiban szinte soha nem hűlnek ki az edények, a 

kutatások folyamatosan folynak. A kozmetikai ipar egyre inkább a High-tech irányába terelődik, 

ami azt eredményezi, hogy egyre komolyabb eszközöket kapnak a kozmetikusok a kezükbe, amivel 

szembe szállhatnak a ráncok ellen. Az innovatív hatóanyagok tárháza, a professzionális szalon és a 

maximális tudás birtokában lévő kozmetikus kombinációjával, minden feltétel adott lesz ahhoz, 

hogy hatékonyan léphessen fel az öregedés ellen, megfelelően tudja alkalmazni az anti-ageing 

kezeléseket. 

A kozmetika, kozmetikus, kozmetikai ipar egyre jobban próbálja elkülöníteni az egyes 

bőrtípusokat. Specifikusan, minden egyes problémára próbálnak termékeket kifejleszteni. Újabb és 

újabb hatóanyagokat keresnek, fedeznek fel. Ez nagyon jó, mert az emberek talán megoldást 

találhatnak a problémájukra. Viszont fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a termékek 

felszívódnak a bőrön át, bejutnak a véráramba, a vesével kiválasztódnak, vagy elraktározzuk a 

sejtekbe, de mégsem szigorú törvények szabályozzák az engedélyeztetésüket. A kozmetikai 

szerekben található alapanyag, sokszor olyan összetett, mint egy gyógyszer. Ez nemcsak a vendég 

érdekét szolgálná, nemcsak az Ő védelme miatt lenne rá szükség, bár egy elrontott, vagy nem 

megfelelően végzett kezelés nyomat a páciens viseli az arcán, a kozmetikusnak is komoly 

következményei lehetnek. Az is fontos lenne, hogy egy adott terméknek van-e mellékhatása vagy 

utóhatása, esetleg milyen hosszú távú egészségügyi kockázata van. Legtöbbször akkor derül ki egy-

egy hatóanyag mellékhatása, amikor már évek óta használatban van. 

Az sem utolsó szempont, hogy a mai civilizációban már az élelmiszer áruházak polcain is 

megtalálhatóak kozmetikai termékek. A legtöbb ember nem tudja, hogy milyen hatóanyagot 

tartalmaz az adott tonik, krém, stb. Fogalma sincs, hogy ezek az anyagok használható-e, vagy 

esetleg allergiás-e rá. Sajnos a nagyobb baj az, hogy ettől függetlenül előszeretettel használják nap, 

mint nap. 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretnék köszönetet mondani először is mesteremnek, Gáspárné Vass Máriának, mert miatta 

döntöttem úgy, hogy az az álom, amit gyerekkorom óta dédelgettem, miszerint kozmetikus leszek, 

most megvalósulni látszik. Mérhetetlen az az ódaadás, tisztelet és alázat, amit a munkája iránt érez, 

az a szeretet, amit a vendégei felé áraszt. Mesterként nagyon emberséges, viszont a szigorúság szót 

is ismeri, a maximumot várja el tőlünk is. Megmutatta a kozmetikának azt az oldalát, hogy bár 

dolgozni kell, viszont mindemellett szeretjük azt, amit csinálunk, talán mondhatom azt, hogy egyre 

jobban. 

Szeretnék köszönetet mondani az iskolámnak (Magyar Országos Szakmai Ipartestület), 

tanáraimnak, akik, bár még tanulmányaim elején vagyok, és erőltetett menethez tudnám hasonlítani 

a tempót, amivel feldolgozzuk a szükséges tananyagot, de sok hasznos információval láttak el úgy, 

hogy szerethető maradt még az a tantárgy is, ami nem tartozott sohasem a kedvenceim közé. 

Külön szeretném kiemelni Varga Tamás tanár urat, aki megosztotta velem a kozmetikai 

hatóanyagokról szóló előadását, és engedélyezte, hogy ötletet merítsek belőle, bizonyos részeit 

felhasználhassam. 

Szeretném megköszönni a Gigi Magyarország munkatársainak, hogy segítettek a legújabb 

anti-ageing hatóanyagok gyűjtésében. 

És végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a www.szepsegszakma.hu oldalnak, 

hogy meghirdették ezt a pályázatot, hisz nekem is esélyem van arra, hogy helyezést érjek el, díjat 

nyerjek, illetve ennek hatására olyan hatóanyagokról szereztem tudomást, amiről lehet, hogy e 

nélkül sohase. 

http://www.szepsegszakma.hu/

