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 | STRESZCZENIE

Skóra człowieka stanowi jeden z największych narzą-

dów ludzkiego ciała i pełni wiele różnych funkcji fizjo-

logicznych. 

Celem pracy było zbadanie stanu cery suchej u grupy 

badanych kobiet w oparciu o zastosowanie kwasu mig-

dałowego w procedurach zabiegowych.

Badania przeprowadzono na grupie 30 kobiet w wie-

ku od 20 do 60 lat z objawem suchości skóry. Badania 

przeprowadzone były na podstawie 2 ankiet (jedna an-

kieta przed zabiegami z użyciem kwasu migdałowego, 

druga ankieta po zabiegach).

Wyniki, które uzyskano po przeprowadzeniu po-

wyższych badań, nie wykazują związku pomiędzy wie-

kiem a wiedzą na temat pielęgnacji cery suchej. Wie-

dza respondentów na temat pielęgnacji skóry suchej 

oraz przyczyn powstawania suchości skóry jest mała. 

Nie wykazano wpływu zwiększenia objawów sucho-

ści skóry przez zaniedbania w jej pielęgnacji. Wpływ 

zastosowania zabiegów z kwasem migdałowym na 

zmniejszenie objawów suchości skóry jest zadowalają-

cy i taki efekt przeważa wśród badanych.

Słowa kluczowe: skóra sucha, pielęgnacja skóry, 

czynniki predysponujące, zabieg, kwas migdałowy

 | ABSTRACT

Human skin is one of the major organs of the human body; 

therefore it has a number of different physiological functions.

The goal of the study was to examine a group of survey-

ed women’s dry skin based on the use of mandelic acid.

Materials and methods: The study was conducted on 

a group of 30 women aged 20 to 60 years, with the symp-

toms of dry skin with sensitive and dry mixed skin tenden-

cies, in the “T” zone. Tests were carried out on the basis of 

two surveys (one before the mandelic acid treatment, and 

one afterwards).

Results: There is no relationship between age and know-

ledge about dry skin. Respondents’ knowledge about dry 

skin care and the dry skin causation is unsatisfactory. The-

re is no direct effect of increase in dry skin symptoms by 

negligence in skin care. The effect of using mandelic acid 

treatments for reducing the symptoms of dry skin was sa-

tisfactory and predominant among respondents. 

Key words: dry skin, skin care, predisposing factors, tre-

atment, mandelic acid
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 | WSTĘP

Skóra stanowi największy narząd ludzkiego ciała i peł-

ni szereg rozmaitych funkcji fizjologicznych, takich jak 

połączenie ze środowiskiem zewnętrznym czy ochro-

na narządów wewnętrznych przed działaniem szkodli-

wych czynników środowiskowych. Narząd ten czyn-

nie uczestniczy w zjawiskach termoregulacyjnych, 

procesach wydzielniczych, przemianie materii, resorp-

cji, oddychaniu oraz gospodarce wodno-elektrolito-

wej. Warunkuje to prawidłowe utrzymanie homeosta-

zy środowiska wewnętrznego. Swoista struktura war-

stwy rogowej naskórka, kwaśne pH skóry, obecność 

płaszcza wodno-lipidowego, odpowiedni poziom nawil-

żenia, jak też złożone procesy obronne i immunologicz-

ne są zaangażowane w obronę skóry przed wnikaniem 

drobnoustrojów. Integralnym elementem systemu kon-

troli odporności człowieka jest zatem układ immunolo-

giczny skóry.

O wyglądzie skóry decydują następujące cechy: ogól-

ny stan zdrowia, płeć, wiek, sposób życia.

Bardzo częstym zaburzeniem jest patologiczna su-

chość skóry, która sygnalizuje spadek formy bariery 

naskórkowej lub jej uszkodzenie. Sucha skóra stanowi 

obecnie bardzo częsty problem kosmetyczny u osób 

Ocena stanu cery suchej
po zastosowaniu serii zabiegów 
z kwasem migdałowym
Evaluation of the state of the dry complexion after applying  
the course of treatments with mandelic acid
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zdrowych, zwłaszcza po 60. roku życia, a nierzadko już 

wcześniej, ok. 40. roku życia. Pojawić się może u każdego 

człowieka, niezależnie od płci, wieku oraz pierwotnego 

typu cery. Problemy związane z suchą skórą nasilają się 

wraz z wiekiem, głównie dotyczą kobiet w okresie me-

nopauzalnym. Dolegliwość ta występuje także w prze-

biegu wielu przewlekłych ogólnoustrojowych jednostek 

chorobowych lub dermatoz, m.in. w łuszczycy, rybiej 

łusce wrodzonej oraz atopowym zapaleniu skóry. Su-

chość może mieć formę konstytucjonalną. Termin „su-

cha skóra” opisuje stan patologii skóry objawiający się 

jej uszkodzeniem, nadmiernym łuszczeniem, szorstko-

ścią, zaczerwienieniem, tendencją do pękania naskórka 

i świądu oraz dyskomfortem skórnym.

Przyczyny suchości skóry dzielą się na czynniki 

endogenne, m.in. uwarunkowania genetyczne, oraz 

egzogenne, czyli środowiskowe. Nadmierna suchość 

skóry oraz jej podłoże wykazują złożony charakter. Za 

bezpośrednią przyczynę uważa się niedobór lipidów 

w warstwie rogowej naskórka oraz obniżenie lub brak 

zdolności wiązania i zatrzymywania w jej warstwach 

wody. Skutkuje to obniżeniem lub brakiem wydziela-

nia łoju, deficytem wody oraz niedoborem wiązania 

jej w naskórku. Sucha, nadmiernie łuszcząca się skóra 

wykazuje podatność na bodźce fizyczne: opady atmos-

feryczne, wiatr, mróz, promienie ultrafioletowe, oraz 

bodźce chemiczne, czyli: wodę, składniki preparatów 

kosmetycznych, detergenty, środki zapachowe, kon-

serwanty, barwniki.

Sucha skóra wymaga skrupulatnej, stałej pielęgnacji 

odpowiednimi preparatami.

 | CEL PRACY

Głównym celem pracy była analiza stanu cery suchej 

w grupie badanych po zastosowaniu kwasu migdało-

wego. Do realizacji celu zdefiniowano cele pomocnicze:

•	ocena stanu cery suchej w grupie badanych osób,

•	 badanie wiedzy respondentów na temat suchości cery,

•	 badanie i analiza działania kwasu migdałowego.

 | SKÓRA SUCHA 
 | Charakterystyka i diagnoza

Termin „sucha skóra” (xerosis, dry skin, eczema craquele, 

winter xerosis) oznacza niesprawność lub spadek wy-

dolności bariery naskórkowej, zbudowanej z płaszcza 

wodno-lipidowego, naturalnego czynnika nawilżającego 

oraz lipidowego spoiwa międzykomórkowego. Występo-

wanie jej jest niezależne od wieku, płci oraz pierwotnego 

typu cery. Problem suchości skóry nasila się wraz z wie-

kiem, dotyczy głównie kobiet w okresie klimakterium. 

Suchość skóry może być spowodowana przez czynniki 

wewnątrzpochodne oraz czynniki zewnątrzpochodne.

Do jej powstawania przyczyniają się w dużej mierze 

wpływy środowiska: zanieczyszczenia, kurz, wiatr, 

mróz oraz promieniowania ultrafioletowe. Czynnikami 

kwalifikującymi powstawanie suchości skóry mogą być 

również niektóre leki (retinoidy), nieprawidłowa dieta, 

substancje chemiczne (rozpuszczalniki, detergenty), 

a przede wszystkim uwarunkowania genetyczne oraz 

niewłaściwa pielęgnacja [1, 2].

Pod pojęciem suchej skóry mogą skrywać się jednost-

ki dermatologiczne: nadmierna suchość (xerosis), atopo-

we zapalenie skóry, rybia łuska czy łuszczyca. Każda 

z powyższych dermatoz może mieć podłoże genetycz-

ne oraz oznacza skórę bardzo suchą, patologiczną, z za-

burzeniem procesu keratynizacji, trudną do leczenia.

Cechami charakterystycznymi skóry suchej są: 

szorstkość, chropowatość, lichenifikacja i nierówna po-

wierzchnia skóry, świąd, łuszczenie się, występowanie 

drobnych zmarszczek, zaczerwienienie, obecność pęk-

nięć i podrażnień [3, 4].

Suchość skóry jest rezultatem zaburzonej spójno-

ści korneocytów, która przyczynia się do zwiększenia 

utraty wody (spadek nawodnienia warstwy rogowej 

poniżej około 10%). Spostrzega się zmiany w składzie li-

pidów w warstwie naskórkowej oraz brak naturalnego 

czynnika nawilżającego (NMF), składającego się z sub-

stancji wiążących wodę: aminokwasów, mleczanów, 

mocznika. Na powierzchni skóry mogą powstawać 

ubytki prowadzące do bolesnych ran, pęknięć oraz roz-

padlin w okolicach palców czy czerwieni wargowej [1-7].

Rozpoznanie skóry suchej przeprowadza się na pod-

stawie badania wyglądu i faktury skóry. Za pomocą spe-

cjalnej bibułki przykładanej na policzki oraz czoło (bada-

nie poziomu nawilżenia bibułki) dokonuje się obserwacji 

zaburzenia lub braku wchłaniania łoju (sebumetr). Inną 

metodą są badania za pomocą wyspecjalizowanych 

urządzeń do pomiaru stopnia nawilżenia skóry (korne-

ometr, ewaporymetr, D-squame, lampa Wooda, kompu-

terowe badanie skóry, np. urządzeniem Nati).

•	 Podstawowe zalecenia w pielęgnacji skóry suchej:

– unikanie mycia skóry twardą wodą;

– zakaz stosowania mydeł, zbyt zasadowych, zawie-

rających detergenty;

– używanie preparatów myjących z zawartością 

środków natłuszczających (oleje, glicerole, kwasy 

tłuszczowe);

– stosowanie olejków do kąpieli (emolientów);

– ochrona przed promieniami ultrafioletowymi – sto-

sowanie kremów z filtrami UVA/UVB;

– stosowanie środków nawilżających zawierających 

m.in.: kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, mocz-

nik, liposomy, kwas mlekowy, glikolowy, jabłkowy, 

migdałowy, cytrynowy;
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– stosowanie środków nawilżających powodujących wy-

tworzenie okluzyjnego lipidowego filmu, takich jak: ce-

ramidy, cholesterol, emulsje typu o/w, w/o, o/w/o oraz 

w/o/w, naturalne oleje roślinne oraz zwierzęce, kwas 

linolowy, kwas gammalinolenowy oraz arachidonowy, 

woski, lanolina, a także stosowanie substancji keratoli-

tycznych: mocznik w stężeniu powyżej 10%, alfa-hy-

droksykwasy (kwas migdałowy, glikolowy cytrynowy, 

jabłkowy) w stężeniu 30-70% [1–4, 8–12].

•	Czynniki wewnątrzpochodne:

 – predyspozycje genetyczne, uwarunkowania doty-

czące procesu rogowacenia naskórka, jak w łusz-

czycy czy atopowym zapaleniu skóry;

 – schorzenia przebiegające z zaburzeniem wydziela-

nia łoju oraz potu, jak w chorobie AIDS oraz w róż-

nych schorzeniach neurologicznych;

 – schorzenia ogólnoustrojowe, jak w niedoczynności 

tarczycy, przewlekłej niewydolności nerek i innych;

 – proces naturalnego starzenia się skóry.

•	Czynniki zewnątrzpochodne:

– czynniki środowiskowe: zmiana temperatury otocze-

nia, mróz, wiatr, działanie promieni ultrafioletowych;

– czynniki związane ze środowiskiem zawodowym 

(klimatyzacja miejsca pracy, światło jarzeniowe, 

działanie substancji drażniących, toksycznych oraz 

alergizujących;

– nieprawidłowa pielęgnacja ciała – stosowanie agre-

sywnych mydeł, detergentów, kąpiele w wysokich 

temperaturach wody, zbyt częste;

– środki lecznicze (retinoidy);

– złe nawyki żywieniowe [1, 3, 4, 8-12].

 | KWAS MIGDAŁOWY 
 | Charakterystyka

Kwas migdałowy należy do kwasów owocowych, alfa-

-hydroksykwasów (AHA). Jest kwasem organicznym, 

wykazującym słabsze i mniej toksyczne zdolności w po-

równaniu z kwasem nieorganicznym. Nazwa AHA (al-

fa-hydroksykwasy) pochodzi od budowy atomowej kwa-

su – łączy w sobie dwie grupy funkcyjne: karboksylową 

(-COOH) i hydroksylową (-OH) w pozycji α (alfa) (Rys. 1).

Według międzynarodowego nazewnictwa składni-

ków kosmetyków INCI (International Nomenclature of 

Cosmetic Ingrediens) nazwa kwasu migdałowego o wzo-

rze [HOCH(C
6
H

5
)] to Mandelic acid. Kwas migdałowy ma 

8 atomów węgla (C
8
H

8
O

3
) i jego cząsteczka jest większa 

od cząsteczki kwasu glikolowego, dlatego trudniej wni-

ka do skóry [9]. Wykazuje łatwość rozpuszczania się 

w alkoholach: etylowym oraz izopropylowym, w tłusz-

czach i wodzie. Naturalnym jego źródłem jest wiśnia, 

morela oraz migdał [1, 3, 4, 7, 10, 15].

Kwas migdałowy wykazuje najsilniejsze właściwości 

antybakteryjne wśród alfa-hydroksykwasów ze wzglę-

du na swoje podobieństwo w budowie do antybiotyków. 

Ponadto wykazuje korzystne, wielokierunkowe działa-

nie na skórę dzięki łatwemu przenikaniu przez nią. Spra-

wia to, że jest bardzo ceniony w dziedzinie dermatologii 

i kosmetologii. Stężenia kwasu migdałowego stosowane 

w zabiegach kosmetologicznych i dermatologicznych to 

40% i 50%, o różnym pH – od 1,0 do 4,0 [16, 17, 18].

Stosowany jest do peelingów dla cer z trądzikiem 

pospolitym czy cer tłustych z zaskórnikami otwartymi 

i zamkniętymi. Wykorzystywany jest w preparatach 

pielęgnacyjnych i do peelingów dla cer z objawami sta-

rzenia, fotostarzenia czy dla cer ze zmianami barwni-

kowymi. Wykazuje działanie rozjaśniające, niwelujące 

przebarwienia, nawilżające oraz przeciwstarzeniowe. 

Poprawia ogólną kondycję skóry i koryguje niedoskona-

łości. Wskazany jest do cer mieszanych, tłustych, z roz-

szerzonymi porami, ponieważ hamuje łojotok i łagodnie 

złuszcza naskórek (Rys. 2).

Najpowszechniejsze zastosowanie kliniczne wyka-

zuje 50-proc. kwas migdałowy, natomiast stężenia tego 

kwasu w ilości 2-10% w preparatach kosmetycznych 

przygotowują skórę do zabiegu w gabinetach derma-

tologicznych i kosmetycznych. 

Zaletą kwasu migdałowego jest 

stopniowe złuszczanie skóry po 

zabiegu, które nie wyłącza pa-

cjenta z codziennej aktywności. 

Objawami niepożądanymi mogą 

być: delikatny rumień, który do-

tyczy 20% pacjentów, oraz lekkie 

uczucie swędzenia czy pieczenia, występujące bardzo 

rzadko. Kwas ten można aplikować na skórę przez cały 

rok, bez wystąpienia ryzyka przebarwień, nawet u osób 

z wysokim fototypem, ponieważ nie uwrażliwia on na 

promienie ultrafioletowe. Można go łączyć z innymi, 

bardziej inwazyjnymi peelingami chemicznymi [1, 13, 14, 

15, 17, 18, 21, 22].

 | Moc kwasu i podłoże

Moc kwasu jest mierzona zdolnością dysocjacji danego 

kwasu w roztworze i oznacza się ją jako ujemny loga-

rytm stałej dysocjacji określonego kwasu w danych wa-

runkach, czyli pKa. Obniżenie pH (pH<pKa) powoduje, 

że ilość wolnego kwasu wzrasta, natomiast zwiększenie 

pH (pH>pKa) sprawia, że ilość wolnego kwasu zmniejsza 

się. Reasumując, jeśli pH jest niższe od pKa, biodostęp-

ność AHA w preparacie jest znacznie większa.

Moc kwasu zależy również od jego rodzaju oraz pH. 

W dermatologii oraz kosmetologii kwasy znajdujące za-

stosowanie to kwasy wolne (niezwiązane) oraz ich posta-

cie zbuforowane, czyli sole kwasów owocowych. Kwasy 

Rys. 1. Wzór strukturalny 
kwasu migdałowego.

Rys. 2. Stężenie kwasów 
AHA, powyżej 10% działanie 
złuszczające.
Źródło: Archiwum własne  
na podstawie [26] 



2015 / 1 / vol. 4
Kosmetologia Estetyczna20

ARTYKUŁ NAUKOWY             KOSMETOLOGIA ESTETYCZNAN
mające jednakowe stężenie mają różne pH. Im niższe pH, 

tym moc kwasu jest większa. Powoduje to wzrost działa-

nia złuszczającego i drażniącego 

na skórę. Moc pKa kwasu migda-

łowego wynosi 3,41.

Podłoże rozpuszczania kwasu 

należy dostosować do jego rodza-

ju, rodzaju skóry oraz charakteru 

zmian skórnych. Właściwym 

podłożem dla kwasu migdało-

wego jest zawiesina typu „woda 

w oleju”, ponieważ kwas migda-

łowy jest rozpuszczalny w tłuszczach. Cząsteczki kwasu 

znajdujące się w zewnętrznej fazie (oleju) będą miały lep-

szy kontakt z podłożem (powierzchnią) skóry [9, 14, 19-24].

 | KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA  

STANU SKÓRY

Oceny stanu skóry dokonano za pomocą urządzenia 

Nati, wyposażonego w kamerę cyfrową służącą do 

pomiaru parametrów skóry (Fot. 1). Badane parametry 

analizera Nati to:

•	 struktura powierzchni skóry,

•	 pomiar natłuszczenia skóry,

•	 poziom złuszczania,

•	wielkość ujść gruczołów łojowych (pory),

•	 szerokość zmarszczek,

•	 stopień nawilżenia.

•	 Struktura powierzchni skóry

Komputerowe badanie parametru struktury po-

wierzchni skóry przeprowadzono na powierzchni szyi 

u każdej z pacjentek. Dany pomiar służy do określenia 

struktury powierzchni naskórka, jej gładkości, rzeźby, 

jędrności oraz gęstości. Badanie przeprowadzono, wy-

konując zdjęcie kamerą (Fot. 2).

•	 Pomiar natłuszczenia skóry

Pomiar stopnia natłuszczenia pozwala na określenie 

jakości płaszcza hydrolipidowego skóry. Badanie prze-

prowadzono na okolicach skrzydełek nosa za pomocą 

płatków Sebum strip, które absorbują substancje tylko 

tłuszczowe. Płatek został przyłożony do skóry na 5 se-

kund, następnie przeprowadzono odczyt płatka, robiąc 

zdjęcie kamerą. Czarno-biały obraz na ekranie stanowi 

wynik badania pomiaru natłuszczenia skóry (Fot. 3).

•	 Poziom złuszczania

Ocena ilości złuszczającego się naskórka w warstwie 

rogowej pozwala na określenie wyników zaburzeń 

w procesie rogowacenia. W tym celu użyto płatków 

Corneum strip. Badanie przeprowadzono na policzkach 

(strefa „U”). Płatek został przyłożony do powierzchni 

skóry na 3 sekundy, następnie został poddany badaniu 

kamerą (Fot. 4).

•	Wielkość ujść gruczołów łojowych 

Ocena wielkości ujść gruczołów łojowych (porów) po-

zwala określić ich rozmiary i sprawdzić, czy są w nor-

mie. Do tego pomiaru wybrano miejsce strefy „T” (okoli-

ce skrzydełek nosa). Po wykonaniu zdjęcia danej okolicy 

zmierzono wśród osób badanych za pomocą specjalnej 

miarki średnicę ujść gruczołów łojowych (Fot. 5).

•	 Szerokość zmarszczek

Pomiar zmarszczek pozwala określić stopień zaawan-

sowania starzenia się skóry. W tym celu do badania 

wybrano zmarszczki czoła oraz okolic oczu („kurze łap-

ki”). Za pomocą zdjęcia kamerą przeprowadzono pomiar 

szerokości zmarszczek (Fot. 6).

•	 Stopień nawilżenia

Badanie nawilżenia skóry oraz jakości NMF (Natural 

Moisturising Factor) pozwala ocenić ich prawidłowe 

funkcjonowanie za pomocą czujników pomiaru wil-

gotności. Pomiar przeprowadzono na czole i policzkach 

pacjentek. Przyłożono sensor bardzo dokładnie, tak by 

przylegał do powierzchni skóry, na 1 sekundę. Skala po-

miaru nawilżenia wynosi od 10% do 65% (Rys. 3).

•	 Skala odczytu

Każdy parametr (struktura powierzchni skóry, pomiar 

natłuszczenia skóry, poziom złuszczania, wielkość ujść 

gruczołów łojowych, szerokość zmarszczek, stopień 

nawilżenia) ma swoją skalę odczytu. Nad diagramami 

umieszczona jest skala kolorów (Rys. 4).

Skala odczytu analizera Nati wygląda następująco:

– kolor zielony – wynik bardzo dobry,

– kolor żółty – wynik zaburzony,

– kolor czerwony – wynik alarmujący.

Rys. 3. Skala odczytu. Źródło Archiwum własne na podstawie [26]

•	 Podsumowanie badań analizera Nati

Wyniki wszystkich pomiarów badań przedstawiają 

całościową analizę kondycji skóry w formie komplek-

sowych diagramów obrazujących powierzchnię skó-

ry. Każdy diagram obrazuje przebieg danego procesu 

w skórze wraz z wiekiem. Pomiary osób uczestniczą-

cych w badaniu zostały poddane analizie oraz porów-

nane ze wzorcem prawidłowych wyników (Rys. 5).

Fot. 1. Kamera cyfrowa 
– analizer Nati.
Źródło Archiwum własne 
na podstawie [26]

Fot. 2. Struktura powierzchni 
skóry.
Źródło Archiwum własne 
na podstawie [26]

Fot. 3. Pomiar natłuszczenia 
skóry
Źródło Archiwum własne 
na podstawie [26]
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Rys. 4 . Podsumowanie
Źródło Archiwum własne 
na podstawie [26]

 | MATERIAŁ BADAWCZY I METODY

W badaniu wzięło udział 30 kobiet wybranych spośród 

klientów żarskiej kliniki Reg-Med. Ankiety zostały wy-

pełnione dobrowolnie i nie były anonimowe. Imiona i na-

zwiska osób badanych zostały zastrzeżone i nie są wyko-

rzystane w tej pracy. Każda z osób wypełniała 2 ankiety, 

przed serią zabiegów z kwasem migdałowym 50% o pH 

1,4 oraz po serii (6 zabiegów wykonywanych w odstępach 

jednego tygodnia). Ankieta przed zabiegami oraz po nich 

obejmowała 20 pytań. Stopniowo przedłużano czas sto-

sowania preparatu na skórę. W pierwszym tygodniu czas 

aplikacji u każdej z osób badanych wynosił 5 min, w dru-

gim tygodniu 7 min, od trzeciego do szóstego – 10 min. 

Ponadto u każdej z kobiet przeprowadzono badanie 

komputerowe urządzeniem Nati przed serią z kwasem 

migdałowym oraz po zakończonej serii zabiegowej. 

Wszystkie badania przeprowadzono na oczyszczonej 

skórze. Za pomocą analizera Nati wykonano szczegó-

łową diagnostykę kosmetologiczną, obejmującą analizę 

fizyczną i optyczną skóry. Urządzeniem Nati zbadano: 

strukturę powierzchni skóry, poziom złuszczania, po-

miar natłuszczenia, szerokość zmarszczek, stopień na-

wilżenia oraz wielkość ujść gruczołów łojowych. Skru-

pulatnie poinformowano respondentki o prawidłowej 

pielęgnacji cery w trakcie i po serii zabiegów.

 | WYNIKI ORAZ STATYSTYKA

W celu statystycznego opisania wyników badań prze-

prowadzonych w grupie 30 kobiet posłużono się zna-

nymi charakterystykami liczbowymi, które mierzą 

poziom wartości zmiennej w danej zbiorowości. Okre-

ślane są one jako miary przeciętne albo średnie i są naj-

bardziej rozpowszechnionymi miarami statystycznymi 

używanymi w praktyce. Do miar przeciętnych należą 

miary klasyczne, które dzielą się na średnią arytme-

tyczną oraz medianę i modę dominantę. Średnia aryt-

metyczna określana jest jako wypadkowa wszystkich 

wartości zmiennych badanej cechy w danej zbiorowo-

ści. Wartość środkowa, innymi słowy mediana, to mia-

ra rozdzielająca zbiorowość na dwie liczebnie równe 

części. Wartość mediany jest zawsze przybliżona do 

wartości średniej arytmetycznej. Moda natomiast to 

wartość cechy najbardziej typowa. Zebrany materiał 

statystyczny przedstawiono również graficznie, do ce-

lów porównawczych struktur badanej zbiorowości [25].

•	Wyniki ankiet przed serią z kwasem migdałowym

Kwestionariusz do badań przed zabiegami z kwasem mig-

dałowym obejmował 20 pytań. Po serii 6 zabiegów z kwa-

sem migdałowym ankieta skierowana do respondentek 

składała się również z 20 pytań różnego rodzaju. Pytania 

ankiet zostały skonstruowane tak, aby motywować bada-

ne kobiety do udzielania poszukiwanych odpowiedzi. An-

kiety były jednokrotnego wyboru. Obejmowały pytania 

metryczkowe, ale też pytania dotyczące subiektywnych 

doświadczeń respondentek. Na podstawie analizy udzielo-

nych odpowiedzi przedstawiono procentowy udział kobiet 

w danym przedziale wiekowym. Ponadto określono znajo-

mość czynników ryzyka, wiedzę respondentek dotyczącą 

ich roli w etiologii suchości skóry. Wyniki badań pomogły 

określić najczęstszą lokalizację zmian skórnych oraz obiek-

tywne i subiektywne objawy dolegliwości suchej skóry.

Grupa badawcza składała się z 30 kobiet, u których 

występował problem suchości skóry. Badane osoby mia-

ły od 20 do 60 lat. Średnia wieku w tej grupie wynosiła 

33 lata. Wartość mediany 30. Wśród ankietowanych do-

minowały osoby w wieku 24 lat (moda) (Wykres 1).

63% 20%17%

Przedział wiekowy badanych

20-35 lat 35-50 lat powyżej 50 lat

Wykres 1. Podział procentowy badanych ze względu na wiek

Wykształcenie wyższe miało 18 kobiet, średnie 6, 

zawodowe 4 oraz podstawowe 2. Badanie przeprowa-

dzono w grupie osób należących do bardzo zróżnicowa-

nych grup zawodowych, zajmujących następujące sta-

nowiska pracy: nauczyciel, student/uczeń, pracownik 

służby zdrowia, pracownik biurowy (Wykres 2).

Wśród ankietowanych na pytanie o rodzaj, innymi 

słowy – typ skóry, największa liczba osób, ponieważ aż 

22 (73,3%), określiła swoją skórę jako suchą mieszaną 

w strefie „T”. 26,7% respondentek odpowiedziało, że ich 

skóra jest sucha z tendencją do wrażliwej (Wykres 3).

wyższe średnie zawodowe podstawowe
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Wykształcenie

Wykształcenie

Wykres 2. Liczba ankietowanych z określonym wykształceniem

Fot. 4. Poziom złuszczenia 
skóry
Źródło Archiwum własne 
na podstawie [26]

Fot. 5. Wielkość ujść gruczołów 
łojowych
Źródło Archiwum własne 
na podstawie [26]

Fot. 6. Szerokość zmarszczek.
Źródło Archiwum własne 
na podstawie [26]
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cera sucha z tendencją do wrażliwej
cera sucha mieszana w strefie "T"
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Wykres 3. Liczba ankietowanych o określonym typie skóry suchej

Do badania przystąpiło 18 kobiet mieszkających 

w miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, 7 kobiet 

zamieszkałych w miejscowości powyżej 50 tysięcy oraz 

5 kobiet mieszkających w miejscowościach poniżej 20 

tysięcy mieszkańców, co stanowi kolejno 60% kobiet po-

chodzących z miejscowości do 50 tysięcy, 23,33% powy-

żej 50 tysięcy i 16,66% poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Staż wiedzy na temat pojawienia się suchości cery 

wśród badanych wahał się między rokiem (jedna osoba), 

przez ponad 2 lata (10 osób), aż do niemożności określenia 

pojawienia się pierwszych objawów suchości (co ważne, 

było tak aż u 73% kobiet badanych – 19 osób) (Wykres 4).

rok temu
ponad dwa lata temu
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Kiedy pojawiły się pierwsze objawy suchości cery? 

Liczba ankietowanych z okre-
ślonym stażem wiedzy na temat 
I objawów suchości

Wykres 4. Liczba ankietowanych z określonym stażem wiedzy na temat pierw-
szych objawów suchości skóry

Większość respondentek potrafiła określić partię 

twarzy objętą suchością. Połowa kobiet zaznaczyła 

miejsce występowania suchości cery na policzkach 

(50%), 6 kobiet określiło jako suche czoło, co stanowiło 

20% badanych, 4 – boki twarzy, co tym samym stano-

wiło 13,33%. 16,66%, czyli 5 pozostałych, odczuwa su-

chość na całej twarzy (Wykres 5).

policzki czoło boki twarzy cała twarz
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Liczba ankietowanych z 
określonymi miejscami wy-
stępowania suchości

Wykres 5. Liczba ankietowanych z określonymi miejscami występowania suchości skóry

Mimo że tylko 27% osób spośród ankietowanych potrafi-

ło odpowiedzieć na pytanie, kiedy pojawiły się pierwsze ob-

jawy suchości skóry, to 100% poddanych badaniu zauwa-

żyło u siebie objawy obiektywne oraz subiektywne suchej 

skóry: uczucie ściągnięcia (15 osób, 50%), łuszczenie (11 ko-

biet, 36,6%), zaczerwienienie (4 kobiety, 13,4%). Natomiast 

żadna z osób ankietowanych nie wskazała objawu świądu.

Najczęściej wybierane przez ankietowane objawy 

subiektywne to łuszczenie (36,7%, 11 osób), zaczerwie-

nienie (8 osób, co stanowi 26,7%), nadwrażliwość (23,3%, 

7 osób) i pieczenie (13,3%, 4 osoby) (Wykres 6).

zaczerwienienie łuszczenie nadwrażliwość pieczenie
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Wykres 6. Liczba ankietowanych z określonymi objawami subiektywnymi suchej skóry

Na pytanie dotyczące znajomości przyczyn wystę-

powania suchości zdecydowana większość badanych 

kobiet (21, czyli 70%) udzieliła odpowiedzi przeczącej 

(brak wiedzy na ten temat), 4 osoby (13,3%) podały jako 

przyczynę złą pielęgnację skóry, 2 osoby badane (6,7%) 

uznały za przyczynę geny, natomiast 3 osoby ankieto-

wane, stanowiące 10%, wymieniły papierosy, niedo-

czynność tarczycy oraz zbyt małe spożywanie wody 

w diecie jako powody występowania objawów suchości 

skóry. Nikt z badanych nie uznał braku natłuszczenia 

skóry za przyczynę suchości, a natłuszczenie obok na-

wilżenia jest jedną z najistotniejszych zasad postępo-

wania w przypadku występowania objawów suchości.

Na pytanie o nadwrażliwość na dany kosmetyk oraz sto-

sowanie kosmetyków złuszczających aż 22 osoby (73,3%) 

udzieliły odpowiedzi potwierdzającej. 26,7% stanowiły 

osoby, które nie miały nadwrażliwości na kosmetyk oraz 

nie stosowały kosmetyków złuszczających. Połowa re-

spondentek potwierdziła, że poddana była kiedyś zabiegom 

z użyciem kwasów w obrębie twarzy. 24 kobiety (80%) nie 

korzystają z solarium, 20% (6 osób) z niego korzysta.

Najczęstszym preparatem stosowanym do mycia skó-

ry twarzy wśród badanych z objawem suchości skóry 

stanowiła woda z kranu (u 10 osób, 33,3%), płyn micelar-

ny stosuje 9 osób (30% badanych), 6 osób (20%) korzysta 

z mleczka, 5 badanych (16,7%) stosuje żele do mycia twarzy, 

z czego jedna osoba używa również toniku (Wykres 7).

woda z kranu płyn micelarny mleczko inne: żel, tonik
0

2

4

6

8

10

12

10
9

6
5

Produkt

produkt

Wykres 7. Liczba osób używających określonych produktów do mycia cery
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Ankietowane zapytano również o rodzaj stosowanego 

kremu (Wykres 8) oraz o wyszczególnienie rodzaju stoso-

wanego kremu w sezonie najbardziej szkodliwym, mogą-

cym przyczynić się do przesuszenia skóry. 100% badanych 

odpowiedziało, że używa kremu w sezonie zimowym.

Głównym źródłem wiedzy na temat cery suchej dla 

ankietowanych jest lekarz dermatolog oraz kosmetolog, 

tak odpowiedziała połowa badanych. Informacji bada-

ni poszukują również w internecie (9 osób, 30 %). Pozo-

stała część (6 osób, 20%) wskazała jako źródło wiedzy 

na temat suchej cery prasę.

stosowanie kremów na dzień
stosowanie kosmetyków z kwasem migdałowym
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Wykres 8. Liczba osób używających danych preparatów kosmetycznych do skóry twarzy

•	Wyniki ankiet po serii z kwasem migdałowym

Po serii zabiegów z kwasem migdałowym przeprowadzo-

no ponownie ankietę. Na pytanie o to, czy po serii z kwa-

sem migdałowym nastąpiła zmiana dotychczasowej 

pielęgnacji domowej, twierdząco odpowiedziało 14 kobiet 

(46,7%), natomiast przecząco 16 respondentek (53,3%). 

Stosowanie po serii zabiegów większej ilości kremu na-

wilżającego zadeklarowało 21 kobiet (70%), stosowanie 

kosmetyków złuszczających – 4 kobiety (13,3%), 5 osób, 

stanowiących 16,7%, nie zmieniło swoich zwyczajów, jeśli 

chodzi o pielęgnację. 19 osób (63,3% ankietowanych) nie 

zmieniło kremu po kuracji z kwasami. 90% osób bada-

nych po kuracji z kwasem migdałowym nie ograniczyło 

używania wody z kranu do mycia twarzy. Ankietowa-

ne zapytano również o poprawę cery po kuracji z kwa-

sem migdałowym, 100% badanych zauważyło poprawę 

kondycji oraz wyglądu cery. Ocena skuteczności kwasu 

migdałowego 50% o pH 1,4 określona została jako bardzo 

dobra wśród 73,3% (22 osoby) ankietowanych oraz jako 

dobra wśród 26,7% (8 osób) respondentek. Na pytanie 

o objaw suchości cery po zastosowaniu zabiegów z kwa-

sem migdałowym 16 respondentek odpowiedziało twier-

dząco (53,3%), a przecząco 14 (46,7%) (Wykres 9).

zmiana dotychczasowej pielęgnacji domowej
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Wykres 9. Liczba osób wskazująca odpowiedzi twierdzące oraz przeczące do 
określonych pytań po serii z kwasem migdałowym stosowanym na twarz 

100% badanych osób udzieliło odpowiedzi twierdzą-

cej na pytanie dotyczące chęci ponownego zastosowa-

nia serii zabiegowej z kwasem migdałowym.

20 osób, czyli 66,7%, zauważyło po serii z kwasem 

migdałowym łuszczenie skóry. Pozostałe 10 osób 

(33,3%) nie zauważyło łuszczenia. Stopień łuszcze-

nia ankietowane określiły następująco: łuszczenie 

w małym stopniu wystąpiło u 9 osób (45%), łuszczenie 

w średnim stopniu – u 10 osób ankietowanych (50%), 

natomiast łuszczenie w dużym stopniu wystąpiło tylko 

u jednej z respondentek (5%) (Wykres 10).
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Stopień łuszczenia

w małym stopniu
w średnim stopniu
w dużym stopniu

Wykres 10. Stopień łuszczenia skóry ankietowanych po serii z kwasem migdało-
wym, liczbowo oraz procentowo

Zapytano również o poprawę kolorytu skóry. Odpo-

wiedzi twierdzących było 25, czyli 83,3%, natomiast 

przeczących 5 (16,7%). 100% badanych zauważyło 

zmniejszenie natłuszczania się cery.

Na pytanie w ankiecie dotyczące poprawy wyglądu 

skóry, jej nawilżenia, rozjaśnienia przebarwień, zmniej-

szenia ilości zaskórników, zmniejszenia rozszerzonych 

porów 100% ankietowanych wskazało jednocześnie 

kilka z wymienionych działań kwasu (Wykres 11).
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Wykres 11. Liczba ankietowanych, którzy zauważyli poprawę niedoskonałości 
oraz nawilżenia skóry po serii z kwasem migdałowym

Pierwsze efekty poprawy skóry po zabiegach z kwa-

sem zauważono u ponad połowy ankietowanych (17, 

56,7%) bezpośrednio po zabiegu. U 8 osób (26,7%) zauwa-

żono je po 1. tygodniu, a po 2. tygodniu – u 5 responden-

tek, co stanowiło 16,7%. Objaw suchości skóry po zabie-

gach z kwasem migdałowym występował u wszystkich 

badanych (30 osób) po 1. tygodniu od zakończonej serii 

z kwasem migdałowym, największa liczba ankietowa-

nych (13 osób, 43,3%) zauważyła ustąpienie suchości 

skóry po 1. tygodniu serii zabiegowych. 11 kobiet (36,7%) 
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zauważyło poprawę stanu cery przed zakończeniem ca-

łej serii z kwasem, natomiast pozostałych 6 osób bada-

nych (20%) zauważyło to po 2. tygodniu serii z kwasami.

Zdobyta wiedza respondentek na temat kwasu 

migdałowego oraz wiedza na temat suchości skóry po 

zabiegach z kwasem migdałowym jest zadowalająca. 

Na pytanie o to, czy zwiększyły zakres swej wiedzy, 

25 ankietowanych odpowiedziało twierdząco (83,3%), 

a 5 osób udzieliło odpowiedzi przeczącej, co stanowiło 

16,7% badanych (Wykres 12).
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Wykres 12. Liczba ankietowanych osób, które zdobyły wiedzę na dany temat 
po serii z kwasem

 | ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 

•	 Struktura powierzchni skóry

Na podstawie przeprowadzonych badań analizerem 

Nati otrzymano zadowalające wyniki wśród responden-

tek. Pomiar struktury skóry urządzeniem Nati określa 

jej gładkość, jędrność oraz gęstość. Pomiar wykonano 

na okolicy szyi. U 25% badanych osób otrzymano wy-

nik wskazujący na zaburzoną strukturę skóry. Fakt ten 

może świadczyć o występowaniu dużej ilości zmarsz-

czek bądź blizn na powierzchni skóry. U pozostałej części 

badanych wynik wskazał prawidłową strukturę skóry.

Po przeprowadzeniu serii 6 zabiegów na twarz z wy-

korzystaniem kwasu migdałowego powtórnie przepro-

wadzono badania parametrów skóry urządzeniem Nati. 

Rezultat badań wskazał poprawę powyższego parame-

tru (Fot. 7). W wyniku badań stwierdzono prawidłową 

rzeźbę skóry u wszystkich respondentek (Wykres 13).
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Wykres 13. Wynik procentowy osób badanych przed oraz po serii z kwasem mig-
dałowym. Struktura powierzchni skóry – urządzenie Nati

•	 Pomiar natłuszczenia skóry. Poziom złuszczania skóry

Pomiar wykonano na okolicach skrzydełek nosa, do tego 

celu wykorzystano specjalistyczne płatki – Sebum strip, 

pochłaniające wyłącznie substancje tłuszczowe. Przed za-

biegami z kwasem migdałowym u 73,3% badanych (22 oso-

by) skóra przetłuszczała się lub wykazywała tendencję do 

przetłuszczania się. Prawidłowe natłuszczenie skóry posia-

dało 26,7% badanych, co stanowi 8 osób. Badanie poziomu 

złuszczania wykonano wśród badanych na policzkach 

(strefa „U”). Płatki Corneum strip służyły do określenia po-

ziomu złuszczania naskórka. U ponad połowy badanych – 

56,7% (17 osób) – odnotowano nadmierne złuszczanie się, 

u 33,3% (10 osób) zaburzone, a u 10% (3 osoby) złuszczanie 

w normie. Po zabiegach z użyciem kwasu migdałowego na-

stapiła znacząca poprawa wyników (Fot. 10). U 90% bada-

nych (27 osób) zauważono prawidłowe natłuszczenie skóry, 

co wskazuje na zmniejszenie się liczby osób z przetłuszcza-

jącą się skórą o ponad połowę (Wykres 14). Ponadto zmalał 

również procent badanych o nadmiernym poziomie złusz-

czania się skóry. U 73,3% badanych (22 osoby) określono 

poziom złuszczania w normie (Fot. 11). Natomiast u pozo-

stałej części (8 osób, 26,7%) zauważono zaburzony poziom 

powyższego parametru (Wykres 15).
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Wykres 14. Wynik procentowy osób badanych przed oraz po serii z kwasem mig-
dałowym. Pomiar natłuszczenia skóry – urządzenie Nati
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Wykres 15. Wynik procentowy osób badanych przed oraz po serii z kwasem mig-
dałowym. Poziom złuszczania skóry – urządzenie Nati

•	Wielkość ujść gruczołów łojowych

Wyniki badania wielkości ujść gruczołów łojowych 

w okolicach skrzydełek nosa prezentowały się nastę-

pująco: ponad połowa badanych (60%) ma zdecydowa-

nie rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, 25% osób 

ma tendencję do rozszerzonych, natomiast u pozostałej 

części osób (15%) występuje normalna wielkość porów. 

U żadnej z osób badanych nie wykazano małej wielko-

ści porów. Po kuracji z kwasem migdałowym wyniki 

dokumentują poprawę wśród badanych (Fot. 12). Za-

uważono poprawę przy badaniu danego parametru 

(Wykres 16).

Fot. 7. Obraz struktury 
skóry szyi: 
a) przed (zaburzona), 
b) po (prawidłowa) serii 
z kwasem migdałowym

a) 

b) 

Fot. 10. Obraz pomiaru 
natłuszczenia skóry:  
a) przed (z tendencją do 
przetłuszczania się) oraz 
b) po serii zabiegowej 
z kwasem migdałowym 
(prawidłowy)

a) 

b) 
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Wykres 16. Wynik procentowy osób badanych przed oraz po serii z kwasem mig-
dałowym. Wielkość ujść gruczołów łojowych – urządzenie Nati

•	 Szerokość zmarszczek

Szerokość zmarszczek zbadano wokół oczu („kurze łap-

ki”). Odczyt wskazał, iż u zdecydowanej większości ba-

danych osób wielkość zmarszczek przed kuracją z kwa-

sem migdałowym jest średnia (65%). Wielkość głęboka 

zmarszczek występowała u 20% badanych, natomiast 

płytkie zmarszczki u 15%. Nie odnotowano wśród ba-

danych braku zmarszczek.

Wynik przed zabiegami z kwasem migdałowym 

ujawnił problem z elastycznością skóry oraz świadczył 

o etapie degradacji włókien kolagenowych i sprężystych 

okolic oczu. Badania urządzeniem po kuracji z kwasem 

migdałowym wykazują znaczną poprawę w wielkości 

zmarszczek – odnotowano zmniejszenie zmarszczek 

o 75% wśród badanych. O ponad połowę zmniejszyła się 

liczba osób ze zmarszczkami średnimi (Wykres 17).

Wykres 17. Wynik procentowy osób badanych przed oraz po kuracji z kwasem 
migdałowym. Szerokość zmarszczek – urządzenie Nati

•	 Stopień nawilżenia

Stopień nawilżenia zbadano w dwóch strefach – w stre-

fie „T” (okolica czoła) oraz w strefie „U” (policzki). Przed 

kuracją z kwasem migdałowym u 85% odczytano nie-

prawidłowe nawilżenie strefy „T”, natomiast strefy „U” 

u 75% badanych. Po serii zabiegów peelingiem che-

micznym zaobserwowano znaczącą poprawę nawil-

żenia wśród badanych, w strefie „T” o 82%, natomiast 

w strefie „U” o 77% (Wykres 18).

Wykres 18. Wynik procentowy osób badanych przed oraz po serii z kwasem  
migdałowym. Stopień nawilżenia strefy „T” oraz „U” – urządzenie Nati

 | WNIOSKI

Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań an-

kietowych i dokładnej diagnostyki skóry dokonanej 

wśród osób badanych:

•	Związek pomiędzy wiekiem osób badanych a wiedzą 

na temat pielęgnacji cery suchej w wyżej przedsta-

wionych badaniach nie wykazał zależności pomię-

dzy tymi dwiema zmiennymi. Stwierdzić można, że 

wiek badanych nie ma bezpośredniego wpływu na 

wiedzę na temat przyczyn suchości skóry. 

•	Wiedza respondentów na temat pielęgnacji skóry 

suchej oraz przyczyn powstawania suchości skóry 

okazała się być niezadowalająca.

•	Zaniedbania w pielęgnacji suchej skóry nie mają bezpo-

średniego wpływu na zwiększenie objawów suchości.

•	Po przeprowadzonych badaniach aplikacyjnych z wy-

korzystaniem kwasu migdałowego odnotowano zna-

czący wpływ zastosowania zabiegów z kwasem mig-

dałowym na zmniejszenie objawów suchości skóry.

Większość z 30 kobiet badanych, bo aż 21 (70%), 

stwierdziła, że brak jej wiedzy na temat przyczyn wy-

stępowania objawów suchej skóry, 30% osób określiło, 

że zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy zawo-

dowej jest narażone na czynniki mogące zapoczątko-

wać suchość skóry. Jednak w odpowiedzi na kolejne 

pytanie o przyczyny tej skórnej przypadłości badane 

nie wymieniały często tych czynników ryzyka jako 

potencjalnych przyczyn. Na pytanie dotyczące znajo-

mości przyczyn występowania suchości zdecydowana 

większość badanych kobiet (21, 70%) udzieliła odpowie-

dzi przeczącej, 4 osoby (13,3%) jako przyczynę wskazują 

złą pielęgnację skóry, 2 osoby badane (6,7%) obwiniają 

geny, natomiast 3 osoby ankietowane, stanowiące 

10%, wśród przyczyn suchości wymieniły: papierosy, 

niedoczynność tarczycy oraz zbyt małe spożywanie 

wody w diecie. Kobiety badane zdają sobie sprawę, że 

przebywają w warunkach poniekąd szkodliwych, któ-

re mogą przesuszać skórę, jednak nie traktują ich jako 

 

Fot. 11. Obraz złuszczania 
skóry: 
a) przed zabiegami 
(zaburzony), 
b) po zabiegach z peelingiem 
chemicznym (w normie)

 

Fot. 12. Obraz wielkości ujść 
gruczołów łojowych okolic 
skrzydełek nosa,   
a) przed zabiegami (zdecydo-
wanie rozszerzone pory) oraz  
b) (małe pory) po kuracji  
z kwasem migdałowym

a) 

b) 

a) 

b) 
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konkretnych czynników wywołujących suchość cery. 

Nie wykazano tendencji wzrostu wieku do zaniedbań 

w pielęgnacji oraz poziomu wiedzy. 

Ankietowane na pytania o przyczyny suchości naj-

częściej wskazywały czynniki środowiskowe – 22 

wskazania wśród 30 kobiet (wiatr, mróz, suche powie-

trze, suchy i zimny klimat, klimatyzatory, wentylatory, 

ekspozycja na promienie UV, wysokie i bardzo niskie 

temperatury. Wymieniono także niekorzystny wpływ 

słońca oraz solarium). 73% badanych kobiet nie potrafi-

ło wskazać pojawienia się pierwszych objawów suchości 

cery, żadna z ankietowanych nie uznała braku natłusz-

czenia skóry jako przyczyny suchości. Fakt ten świad-

czy o tym, że poziom wiedzy wśród badanych (grupa 

30 kobiet w badaniu własnym) na temat patogenezy su-

chości skóry jest niski, mimo że ankietowane w badaniu 

zadeklarowały poprawę swojej wiedzy na temat skóry 

suchej oraz kwasu migdałowego (83,3% osób).

Inne przyczyny wymieniane przez badane były 

w większości związane z pielęgnacją skóry. Część osób 

(33,3%, 10 kobiet) przed kuracją z kwasem migdałowym 

jako główny produkt do mycia (demakijażu) twarzy 

stosowała wodę. Po serii z peelingiem chemicznym 

ankietowane zadeklarowały korzystanie z wody do 

mycia twarzy aż w 90%, już nie jako główny produkt, 

ale wciąż stosowany do pielęgnacji cery. To pozwala 

stwierdzić, że respondentki nie zastosowały się do za-

leceń dotyczących pielęgnacji cery, chociaż stan wiedzy 

po zabiegach według ankiet poprawił się u 83,3% osób.

Analizując wyniki dotyczące związku pomiędzy 

nasileniem objawów suchości skóry a zaniedbaniami 

w pielęgnacji w wyżej przedstawionych badaniach, 

wykazano związek pomiędzy tymi dwiema zmienny-

mi. Wnioskować można, że objaw suchości skóry nie 

ma bezpośredniego wpływu na zaniedbania w pielę-

gnacji skóry suchej, ale na powstawanie określonych 

objawów suchej skóry, takich jak ściągnięcie, świąd, za-

czerwienienie, złuszczenie.

Wśród badanych kobiet po przeprowadzonych zabie-

gach z kwasem migdałowym stwierdzono znaczną popra-

wę kondycji cery oraz zmniejszenie objawów jej suchości. 

Zarówno w badaniach przy użyciu ankiet, jak i podczas 

pomiarów komputerowych parametrów skóry urządze-

niem Nati wśród grupy 30 osób kobiet potwierdzono 

powyższe stwierdzenie. Dowodzi to przede wszystkim 

skuteczności i efektywności działania zabiegów z wyko-

rzystaniem kwasu migdałowego. Potwierdza to diagnoza 

komputerowa parametrów skóry analizerem Nati.

Bardzo mało badań naukowych skupia się wokół 

tematu problemu suchości skóry oraz zabiegów z wy-

korzystaniem kwasu migdałowego. Warto byłoby roz-

szerzyć tematykę dotyczącą tego problemu, ponieważ 

zwykle badania naukowe skupiają się przede wszystkim 

nad jednostkami chorobowymi suchości skóry, a nie 

zwracają uwagi na inne przyczyny związane z jej wy-

stępowaniem. Nie odnaleziono źródeł w literaturze na 

temat pełnej pielęgnacji skóry suchej oraz badań z wyko-

rzystaniem peelingów chemicznych o działaniu nawil-

żającym dla tego typu cer, jak również badań parame-

trów skóry komputerowym urządzeniem Nati.
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 | ZAŁĄCZNIK NR 1

Ankieta dla kobiet na temat suchości skóry,  

przed zabiegami z kwasem migdałowym

1. Proszę zaznaczyć Pani przedział wiekowy:   

A) 20-35 B) 35-50 C) powyżej 50 lat.

2. Proszę zaznaczyć wielkość zaludnienia Pani miej-

scowości: A) poniżej 20 tys. B) powyżej 20 tys.   

C) do 50 tys. D) powyżej 50 tys.

3. Na jakiej partii twarzy występuje u Pani suchość cery? 

A) policzki B) czoło C) boki twarzy D) cała twarz.

4. Jak Pani uważa, jak objawia się suchość Pani cery?  

A) łuszczeniem B) zaczerwienieniem    

C) świądem D) ściągnięciem.

5. Jak Pani myśli, czy Pani odczucia subiektywne to:  

A) zaczerwienienie B) łuszczenie    

C) nadwrażliwość D) pieczenie.

6. Czy zna Pani przyczynę występowania suchości 

Pani cery? TAK/NIE. Jeśli tak, proszę ją podać ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………  ………

7. Skąd czerpie Pani informacje na temat cery suchej? 

A) Internet B) prasa C) wizyta u dermatologa czy ko-

smetologa D) inne, jakie?……… ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………  ……… 

8. Czym myje Pani twarz?     

A) mleczkiem B) płynem micelarnym    

C) wodą z kranu D) inne, jakie?

9. Czy stosuje Pani krem na dzień? TAK/NIE.

10. Jeśli tak, czy jest on przeznaczony do cery suchej? 

TAK/NIE.

11. Czy uważa Pani, że występowanie suchości cery 

w Pani przypadku ma swoje podłoże genetyczne? 

TAK/NIE.

12. Kiedy pojawiły się u Pani pierwsze objawy suchości? 

A) rok temu B) ponad dwa lata temu    

C) nie pamiętam D) proszę określić ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………  ………

13. Czy występuje u Pani nadwrażliwość na dany ko-

smetyk? TAK/NIE.

14. Czy stosuje Pani kosmetyki złuszczające w domu? 

TAK/NIE.

15. Czy poddawała się Pani kiedyś zabiegom z użyciem 

kwasów w obrębie twarzy? TAK/NIE.

16. Czy stosuje Pani kosmetyki z kwasem migdałowym? 

TAK/NIE.

17. Czy uważa Pani, że ma cerę suchą?    

A) z tendencją do wrażliwej (okolice policzków) czy suchą 

B) suchą mieszaną w strefie T.

18. Czy stosuje Pani filtry przeciwsłoneczne na twarz? 

TAK/NIE.

19. Czy korzysta Pani z solarium? TAK/NIE.

20. Proszę określić swoje wykształcenie:    

A) podstawowe B) zawodowe. C) wyższe D) średnie.

 | ZAŁĄCZNIK NR 2

Ankieta dla kobiet na temat suchości skóry po zabiegach z kwa-

sem migdałowym.

1. Czy zmieniła Pani swoją dotychczasową pielęgnację domo-

wą po kuracji z kwasem migdałowym? TAK/NIE.

2. Czy zmieniła Pani po kuracji z kwasem migdałowym kremy 

do cery? TAK/NIE.

3. Czy po kuracji z kwasem migdałowym używa Pani wody 

z kranu? TAK/NIE.

4. Czy zauważyła Pani poprawę cery po kuracji z kwasem mig-

dałowym? TAK/NIE.

5. Czy po zabiegach z kwasem migdałowym pojawiły się obja-

wy suchości skóry? TAK/NIE.

6. Czy po zabiegach z kwasem migdałowym pojawiło się łusz-

czenie skóry? TAK/NIE. –Jeśli tak, to w jakim stopniu?  

A) w małym stopniu B) w średnim stopniu   

C) w dużym stopniu.

7. Czy po zabiegach z kwasem migdałowym pojawiły się inne 

objawy na skórze? TAK/NIE.

8. Miejsce występowania łuszczenia po zabiegach z kwasem:  

A) nos B) czoło C) policzki D) cała twarz.

9. Czy po stosowaniu zabiegów z kwasem zauważyła Pani po-

prawę kolorytu skóry? TAK/NIE.

10. Czy zauważyła Pani poprawę następujących niedoskonałości: 

A) zmniejszenie ilości zaskórników    

B) zmniejszenie rozszerzonych porów    

C) rozjaśnienie przebarwień     

D) poprawę nawilżenia skóry.

11. Czy po zastosowaniu kuracji z kwasem migdałowym zdecydo-

wałaby się Pani ponownie na zastosowanie danych kwasów? 

TAK/NIE.

12. Czy zauważyła Pani zmianę w postrzeganiu swojej osoby?  

TAK/NIE.

13. Kiedy zauważyła Pani efekty poprawy skóry po zastosowa-

niu kwasów? A) po 1. tygodniu B) bezpośrednio po zabiegu  

C) bez zmian D) po 2. tygodniu.

14. Czy po kuracji z kwasem migdałowym bardziej zaczęła Pani 

dbać o swoją cerę? TAK/NIE.

15. Czy zauważyła Pani zmniejszenie natłuszczenia skóry? TAK/NIE.

16. Kiedy zauważyła Pani po kuracji z kwasami ustąpienie 

suchości skóry?      

A) po 1. tygodniu od zakończonej serii z kwasami   

B) po 2. tygodniu od zakończonej serii z kwasami 

C) przed zakończeniem całej serii z kwasami.

17. Czy po kuracji z kwasem migdałowym zdobyła Pani więk-

szą wiedzę na temat danych kwasów? TAK/NIE.

18. Czy po kuracji z kwasem migdałowym zdobyła Pani więk-

szą wiedzę na temat suchości skóry? TAK/NIE.

19. Jak ocenia Pani skuteczność zabiegów z użyciem kwasów 

migdałowych?      

A) bardzo dobra B) dobra C) dostateczna D) bez zmian.

20. Czy po serii z kwasem migdałowym stosuje Pani więcej kremów:  

A) nawilżających B) złuszczających C) inne, jakie?


