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Αντιγήρανση προσώπου 
&

ο ρόλος των καλλυντικών



Η καθημερινή καλλυντική φροντίδα είναι μια βασική συνιστώσα 

της αντιγήρανσης.

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο σε έκταση όργανο του σώματός 

μας και το πλέον εκτεθειμένο στις αντίξοες περιβαλλοντικές 

συνθήκες.

Καμία ιατρική παρέμβαση δεν μπορεί να υποκαταστήσεις την 

καθημερινή καλλυντική φροντίδα.
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Το δέρμα θα πρέπει να καθαρίζεται πρωί – βράδυ με το 

ανάλογο για τον τύπο του καθαριστικό προϊόν.

Η χρήση αντιηλιακής κρέμας πρέπει να γίνεται καθημερινά 

με επανάληψη ανά 2h κυρίως αν υπάρχει μέλασμα –

φωτογήρανση ή υπερβολική έκθεση στο έντονο ηλιακό 

φως.
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Δεν πρέπει να παραμελούμε τη νυκτερινή  φροντίδα.

Οι νυκτερινές κρέμες βοηθούν την απόπτωση των νεκρών 

κρατινοκυττάρων και προάγουν την παραγωγή νέων. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας το δέρμα αυτοεπιδιορθωνεται

και είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση των λειτουργιών 

αποκατάστασης. 
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Η κρέμα ματιών είναι απαραίτητη πρωί – βράδυ.

Η περιοφθαλμική περιοχή γήρανσης ατροφούμενη. Είναι λοιπόν πολύ 

σημαντική η πρωινή προφύλαξη και η νυκτερινή επιδιόρθωση της 

περιοχής.

Η καθημερινή φροντίδα του προσώπου θα πρέπει να επεκτείνεται:

στο πρόσωπο 

το λαιμό

στο ντεκολτέ

και στα χέρια
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Στις καλλυντικές ουσίες των λιπαρών δερμάτων δεν θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κρέμες με ιδιαίτερα 

ενυδατικές ιδιότητες.

Αντίθετα τον πρώτο λόγο θα τον έχουν προϊόντα που 

προάγουν την αποκόλληση των νεκρών κερατινοκυττάρων, 

τα οποία έχουν την τάση να σταθμεύουν σ’ αυτά τα 

δέρματα περισσότερο από όσο χρειάζεται.
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Η περιποίηση του ξηρού δέρματος περιλαμβάνει 

συνδυαστικά, τόσο τις ενυδατικές, όσο και τις 

απολεπιστικές φόρμουλες σε συνδυασμό, ώστε να προάγει 

την απόπτωση χωρίς τη δημιουργία δυσάρεστης αίσθησης 

ή εικόνας στον ασθενή.

Σαν γενικό κανόνα θα πρέπει να κρατήσουμε τη δημιουργία 

συνθηκών κυτταρικής αναπαραγωγής σε κάθε τύπο 

δέρματος. 
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Οι βασικοί κανόνες εντός υγιούς δέρματος σε κάθε ηλικία. 

1) Χρήση αντιηλιακής πρωινής κρέμας με αντιοξειδωτικά 
όπως vit C και Ε καθημερινά. 

2) Συστηματική υποβοήθηση της αποπτωτικής διαδικασίας με 
ουσίες όπως τα οξέα, το βράδυ.

3) Ρετινόλη – Τρετινοΐνη για τη ρύθμιση του κυτταρικού 
αναπαραγωγικού κύκλου.

4) Πεπτίδια για τη μείωση της υπερσυσπαστικότητας της 
έκφρασης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο το πρωί 
όσο και τα βράδυ.
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5) Υαλουρονικό οξύ για την εξισορρόπηση της απολεπιστικής
διαδικασίας. Χρήση τόσο το πρωί όσο και το βράδυ.

6) Ισοφλαβόνες μετά την εμμηνόπαυση για την εξισορρόπηση 
της οιστρογονικής απώλειας. 

7) Χρήση αντιφλεγμονωδών κρεμών για τα ευαίσθητα και 
ευερέθιστα δέρματα πρωί και βράδυ.

8) Για κάθε ασθενή η θεραπεία εξατομικεύεται.
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Στην εφηβεία και πρώτα νεανικά χρόνια η χρήση του 

αντιηλιακού πρέπει να γίνεται με προσοχή λόγω του 

κινδύνου πρόκλησης ακμής.

Αντίθετα η χρήση βραδινών απολεπιστικών κρεμών και 

διαλυμάτων είναι υποχρεωτική, διότι λόγω της έντονης 

έκκρισης σμήγματος εμποδίζεται  η αποπτωτική

διαδικασία, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των πόρων και 

την δημιουργία ακμοτιδών στοιχείων. 
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Γύρω στα 25-30 ξεκινάει η ανάγκη καθημερινής αντιηλιακής

προστασίας ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι βραδινές 

απολεπιστικές κρέμες εναλλάσσονται με ενυδατικότερες

υφές. 
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Όσο μεγαλώνουμε το αντιηλιακό με αντιοξειδωτικά γίνεται 

η κρέμα ημέρας χειμώνα – καλοκαίρι. 

Ανάλογα με την συσπαστικότητα των μιμικών μυών 

εναλλάσουμε κρέμες πεπτιδίων με λιγότερο ή περισσότερο 

έντονες απολεπίσεις και βέβαια ξεκινάει η υποχρεωτική 

βραδινή χρήση Ρετινόλης – Τρετινοΐνης. 
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Μετά την εμμηνόπαυση προστίθεται στις καλλυντικές 

φόρμουλες και οι ισοφλαβόνες λόγω της ορμονικής 

ανεπάρκειας οι ισοφλαβόνες αμπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο το πρωί, όσο και το βράδυ.

Η γνώμη μου για το υαλουρονικό οξύ είναι να 

χρησιμοποιείται σαν αποκατάσταση μετά τις απολεπίσεις. 
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Τα καλλυντικά είναι τα φάρμακα του δέρματος. Το δέρμα 

ενός εκάστου ασθενούς πρέπει να εξετάζεται με προσοχή 

και το πρωτόκολλο θεραπείας του να είναι εντελώς 

εξατομικευμένο.

Η δημιουργία γαληνικών σκευασμάτων με έκδοχο το 

εμπορικό σκεύασμα είναι η τεράστια δυνατότητα που 

έχουμε, ώστε να μετατρέψουμε τη χρήση καλλυντικών σε 

μια πραγματική θεραπεία. 
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Οι επισκέψεις των ενδιαφερόμενων για την καλλυντική 

αγωγή  θα  πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται τουλάχιστον 

δυο φορές το χρόνο, χειμώνα και καλοκαίρι, αν δεν 

υπάρχουν ειδικές  παθολογικές καταστάσεις και δρούμε 

μόνο νεαροποιητικά – αντιγηραντικά.

Αν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις μπορεί να 

χρειασθεί να τον καλούμε ακόμα και μια φορά το δίμηνο. 
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