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eptydy, obecnie stosowane w przemyśle kosmetycznym, uważane są za wysoce skuteczne
składniki profesjonalnych anti-aging produktów oraz zabiegów odbudowujących cerę.
Korzyści płynące z ich stosowania zostały udowodnione przez liczne badania kliniczne. Służą
one jako mediatory pomiędzy komórkami i różnymi warstwami skóry i przesyłają sygnały
do komórek w warstwie skóry właściwej, zachęcając je do przyspieszenia swojego działania,
podobnie jak dzieje się to w przypadku młodej skóry. W rezultacie peptydy przyspieszają
produkcję kolagenu i elastyny w komórkach oraz poprawiają elastyczność i jędrność skóry.

Peptydy to drobne cząsteczki,
składające się z aminokwasów
– materiału budulcowego białek, stanowiące ważny składnik
wszystkich komórek w naszym
ciele, w tym m.in. komórek skóry.
Peptydy, stosowane w kosmetyce, zawierają 3-6 aminokwasów
i naśladują strukturę oraz funkcję większych peptydów wytwarzanych w organizmie człowieka.
Jak właśnie wpływają peptydy na
skórę? W przypadku skóry uszkodzonej peptydy, uwalniając się,
usprawniają komunikację między
komórkami naskórka, wpływając
m.in. na komórki fibroblastów.
Peptydy sygnalizują fibroblastom
o konieczności zwiększenia produkcji kolagenu. Dlatego peptydy,
wprowadzone do skóry za pomocą produktów kosmetycznych,
promują wytwarzanie kolagenu.
Również peptydy przyczyniają się
do zwiększenia produkcji kwasu
hialuronowego, proteoglikanów
i innych niezbędnych substancji.
Wraz ze starzeniem się skóry
naskórek traci swoją spójność, połączenie skórno-naskórkowe staje
się bardziej płaskie, spada produkcja wszystkich włókien i różnicowanie keranocytów, zmniejszają się możliwości samoregeneracji
skóry. Peptydy promują produkcję fibroblastów i keratynocytów,
wzmacniają połączenie skórno-naskórkowe, pobudzą różnicowanie się komórek. W rezultacie
w widoczny sposób zwiększa się
elastyczność i jędrność skóry.

Glikacja to reakcja między glikozą
a białkiem skóry, która powoduje
zesztywnienie białka. Kolagen staje się mniej rozciągliwy, przez co
skóra traci jędrność i elastyczność.
Udowodniono, że niektóre peptydy chronią skórę przed tym procesem. Peptydy biomimetyczne
hamują działanie mięśni mimicznych (podobnie działa toksyna
botulinowa) i poprzez to przyczyniają się do redukcji istniejących
zmarszczek oraz spowolnienia
powstania nowych. Przewlekłe
procesy zapalne niszczą kolagen,

powodując przedwczesne starzenie się skóry. Peptydy odgrywają
rolę mediatorów procesu gojenia,
pobudzając komórki układu odpornościowego. Niekontrolowana
produkcja melaniny spowodowana jest nadmierną ekspozycją na
słońce, zmianami hormonalnymi,
przyjmowaniem leków lub środków antykoncepcyjnych oraz innymi czynnikami. Udowodniono,
że stosowanie produktów na bazie
peptydów pomaga rozjaśnić przebarwienia i ujednolicić kolor skóry.
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