
Pielea și iarna,  
doi dușmani împăcați 

Asist.Univ.Drd.  Stela Al Hussein 



• Anotimpul rece - tenul suferă mai mult decât în timpul 
verii. 
 Temperatura scăzută de afară 
 Precipitațiile 
 Vântul puternic 
Diferențele foarte mari de temperatură 
 Lipsa soarelui 

  
           Impun o atenție mai mare îngrijirii tenului. 

 
• Specialiștii recomandă ca fiecare sezon să implice folosirea 

unor produse adecvate de îngrijire a tenului.  
 

 Iarna avem nevoie de mai multă hidratare 
 Vara tenul nostru trebuie să fie mai protejat de soare. 



Structura pielii 

• Epiderm  
• Derm  
• Hipoderm 
• Structuri anexe: 

 Foliculul pilosebaceu 
 Glande sebacee 
 Glande sudoripare 

 

• Epiderm: 
 Stratum germinativum 
 Stratum spinosum 
 Stratum granulosum 
 Stratum lucidum 
 Stratum corneum 



Bariera cutanată 

• Structură asemănătoare unui zid 
format din cărămizi și mortar: 
 cărămizile reprezintă corneocitele 
 mortarul (matricea extracelulară) –  
    învelișul lipidic protector al 
   corneocitelor.   

• Starea de hidratare este asigurată de: 
 Factorul natural de hidratare (NMF) prezent în cadrul keratinocitelor  
 Bistratul lipidic care învelește corneocitele. 

• Funcționarea adecvată a barierei cutanate depinde de:  
 Integritatea corneocitelor (NMF)  
 Integritatea matricii extracelulare (bistratul lipidic) 

• Funcțiile barierei cutanate: 
 previne evaporarea apei, cunoscută ca TEWL (Transepidermal Water 

Loss) 
 împiedică pătrunderea alergenilor și a substanțelor iritante  
 rol de apărare împotriva infecțiilor microbiene  



Natural Moisturizing Factor 
Compoziție  

Aminoacizi 40,0% 

Pyrolidon carboxilic acid (PCA) 12,0% 

Lactat  12,0% 

Uree  7,0% 

Na, K, Ca, Mg, fosfat, clor 18,5% 

NH3, acid uric, glucozamina, 

creatinina 

1,5% 

Alte substanțe neidentificate Restul 

Matricea extracelulară 
Compoziție 

• Ceramide – 50% 
• Acizi grași –  15% 
• Colesterol –  25% 
Amestecul în raport 3:1:1 – 
permite refacerea BC 



Primul pas în refacerea barierei cutanate - sinteza ceramidelor 
 

• Ceramidele: 
 Substanțe uleioase 
 Componente a lipidelor intercelulare 
 Structura de bază - bază sfingoidă: sfingosina (S), fitosfingosina (P) 

sau 6-hidroxi-sfingosina (H) la care se leagă un acid gras hidroxilat 
(A) sau nehidroxilat (N), precum și prezența sau absența unui rest 
de acid linoleic esterificat. 

 În SC există 9 clase de ceramide, clasificate ca ceramide 1 – 9 și 2 
ceramide legate covalent de proteinele învelișului cornos 
(involucrina), denumite ceramidele A și B. 

 
• Acizii grași esențiali – componentă a lipidelor intercelulare: 

 Acidul linoleic  
 Acidul linolenic.  
 Menționați ca vitamina F pe lista de ingrediente.  

Știați că ? 



Mecanismul de acțiune al produselor cosmetice hidratante 

Scopul produselor cosmetice hidratante – ↗ conținutului de apă în SC. 
 

1. Prevenirea evaporării apei de pe piele prin utilizarea ingredientelor 
ocluzive.  
 

2. ↗ integrității BC – implică furnizarea de acizi grași (acid linoleic), 
ceramide, colesterol. 
 

3. ↗ capacității pielii de a reține apa - ↗ nivelului NMF,  a glicerinei, și 
altor umectanți (ex. acidul hialuronic). 
 

4. ↗ capacității de absorbție a epidermei a unor componente 
importante - glicerina și apa - prin intermediul canalelor aquaporine. 

 



Reguli de bază în îngrijirea pielii  
4 pași pentru o piele sănătoasă 

                 
 

       Do     

  

• Spălați-vă pe față de două ori pe 
zi 

• Folosiți apă caldă 
• Utilizați un demachiant potrivit 

tipului de ten 
• Uscați pielea cu un prosop moale   

 

         Don’t 
 
 

• Nu frecați fața 
• Nu folosiți săpun pentru corp și nici 

produse cu conținut de alcool 
• Nu vă supraspălați, în special 

persoanele cu ten uscat 

1. Demachiere / curățare 



2. Tonifiere  

 

       Do 
 
 
 

• Necesară pentru:  
 Tenul gras 
 Piele lipicioasă după demachiere 

• Tonic nepotrivit           piele uscată și 
iritată 
 

 

     Don’t 
 
 
 

• Nu frecați pielea 
• Nu utilizați produse pe 

bază de alcool 



3. Hidratare  

 

             Do 
 
 
• De două ori pe zi 
• Se aplică după demachiere/tonifiere 
• Se aplică în sens ascendent de la gât 

spre frunte 
• Hidratante ușoare (gel, fluid) pentru 

ten gras 
• Creme hidratante (baze grase) pentru 

ten uscat 

 
 

                  Don’t 
 

 

• Nu utilizați hidratante cremă 
pentru ten gras (ingrediente 
comedogene, acnegene) 

• Nu utilizați crema de față în jurul 
ochilor. 

• În zona perioculară se folosesc 
creme contur ochi.  



 
4.  
4.  

Exfoliere – îndepărtează celulele moarte, lăsând pielea 
luminoasă și proaspătă 

 

                   Do 
 

• O dată sau de două ori pe 
săptămână 

• Utilizați scrub-uri cu particule 
abrazive fine 

• Scrub-ul se aplică pe fața umezită în 
prealabil 

• Se îndepărtrează cu apă caldă 

 

                    Don’t 
• Nu exagerați 
• Supraexfolierea conduce la lezarea 

barierei cutanate 
• Nu utilizați scrub cu particule 

abrazive dacă aveți un ten acneic 
sau sensibil 

• În aceste cazuri se poate utiliza un 
peeling enzimatic ușor 



1. Ten normal 
2. Ten mixt 
3. Ten uscat 
4. Ten gras 
5. Ten sensibil 
6. Ten matur 



Îngrijirea cosmetică pe timpul iernii  
Ten normal și mixt 

FOLOSEȘTE: 
• Un cleanser pe bază de acid glicolic, care va oferi curățarea necesară tenului, 
fără a usca prea tare zona obrajilor. 
• O cremă de față cu alfa-hidroxi acizi și antioxidanți, care va hidrata zona 
uscată a pomeților, fără să îngrașe prea mult zona T. 
• O mască cu vitamina C, D și retinoizi pentru a stimula producția de colagen, 
care în timpul iernii scade. 

• Poți să fii fericită ... probabil că ești 
deja ... tenul tău nu îți creează mari 
probleme.  

• Zona T este mai grasă, așa că nu vei 
avea probleme cu ea în timpul iernii, 
trebuie doar să fii atentă să hidratezi 
zona pomeților, va avea tendința să 
se usuce prea tare, să se înroșească 
și să se descuameze. 



Ten gras 

FOLOSEȘTE: 
• Un cleanser  de tip gel sau emulsie, care să curețe porii și să nu permită 

acumularea de sebum. 
• Loțiune tonică ușor astringentă pentru ten gras 
• Exfoliere o dată pe săptămână 
• Un ser de noapte pe baza de retinol. 
• Gel sau fluid hidratant matifiant pe timpul zilei. 

• Iarna este anotimpul preferat al tenului gras –  
    tendința de îngrășare excesivă este mai redusă 
• Însă, din păcate, devine ușor mai sensibil, și te  
    poate păcăli.  
• Nu vei mai simți nevoia să îl îngrijești atât de mult, 
     însă, pe timpul iernii tenul are nevoie de  
     hidratare.  
• Nehidratat, bariera de protecție va fi afectată, putând conduce la acnee, 

iritații cutanate, înroșirea pielii 



Cauzele tenului gras 

1. Istoric familial  → hiperplazia glandelor sebacee → pori încărcați cu sebum,    
comedoane închise și deschise 

2. Stres – răspunsul la stres declanșează hipersecreția de cortizol →  
hipersecreție sebacee  

3. Unele medicamente – antidepresive, antiepileptice, unele contraceptive 
4. Modificări de sezon: 

 vara - ↗ temperaturii și umidității → hipersecreție sebacee  
 iarna – aer uscat și rece → deshidratare; compensatoriu apare ↗ 

lipidelor cutanate 
5. Utilizarea unor produse cosmetice neadecvate tipului de ten 
6. Utilizarea excesivă a produselor cosmetice; filozofia ”cu cât mai mult cu 

atât mai bine” (spălare, exfoliere în exces, etc) 
7. Fluctuații ale hormonilor androgeni pe parcursul vieții 
8. Expunerea excesivă la UV – deși temporar conduce la uscarea stratului 

superficial al pielii, de fapt declanșează un răspuns compensatoriu din 
partea glandelor sebacee, de a crește producția de sebum pentru a proteja 
pielea    



1. MASCĂ CU CĂPȘUNI ȘI ALBUȘ DE OU 
• 8 căpșuni – conținut de acid salicilic cu efect sebolitic  
• Un albuș de ou – proprietăți astringente, de reducere a porilor, 

diminuarea excesului de sebum 
• 3 linguri de miere – efect hidratant 
Mod de preparare și utilizare:   
• Se zdrobesc căpșunile cu ajutorul unei furculițe,  se amestecă 

impreună cu albușul de ou și mierea. Pasta rezultată se aplică pe față. 
• Timpul de acțiune - 10-15 minute. Se îndepărtează cu apă caldă. 

Remedii naturale pentru ten gras 



2. MASCĂ DIN ROȘII, SUC DE LĂMÂIE ȘI OVĂZ 
• O roșie  - caracter acid, conține vitaminele A , C, licopen (acțiune 

împotriva radicalilor liberi)  
• Sucul de la o lămâie – astringent 
• O linguriță de ovăz. – antioxidant, capacitate de curățare, umectant. 
Mod de preparare și utilizare:  
• Se taie roșia bucăți, se adauga sucul de lămâie și ovăzul.  
• Se trec ingredientele in blender , se mixează până la obținerea unei  

paste omogene.  
• Se aplică cu ajutorul unor unor comprese 
• Timp de acțiune -10 minute, apoi îndepărtează cu apă caldă. 
 

Remedii naturale pentru ten gras 



Ten uscat 

FOLOSEȘTE: 
• Un cleanser cu o formulă bogată și cremoasă, fără alcool. 
• Creme de zi și de noapte puternic hidratante, emoliente, cu acid 
hialuronic, ceramide, uleiuri vegetale (cocos, luminița nopții, jojoba), 
uleiuri esențiale, omega 3, uree, etc. 
• Măști emoliente, hidratante cu acid hialuronic și constituenți grași. 

• Nu te împaci deloc cu iarna, nici tu, nici tenul 
tău.  

• Ai mereu o senzație de disconfort și impresia că 
pielea ta se strânge.  

• Pielea ta nu produce îndeajuns de mult sebum 
ca să mențină un nivel mulțumitor de hidratare, 
iar în timpul iernii producția de sebum scade și 
mai mult.  

    Știați că ? 
• Pantenolul (Vitamina B5): 

 acționează ca umectant prin atragerea apei din derm și epiderm la 
nivelul stratului cornos. 



1. MASCĂ EXFOLIANTĂ CU IAURT ȘI PAPAYA 
• O jumătate de pahar de iaurt – iaurtul recomandat pentru exfolierea 

pielii foarte uscate, sensibile (acidul lactic are o acțiune delicată și 
exfoliază fără a irita pielea) 

• 3 lingurițe de pulpă de papaya.  
Mod de preparare și utilizare - se amestecă bine cele două ingrediente și 
se aplică pe față.  
• Timp de acțiune - între 5 și 15 minute, apoi se îndepărtează prin 

ștergere și spălare cu apă căldă.  
• Poate fi utilizată și pentru corp. 

Remedii naturale pentru ten uscat 



Remedii naturale pentru ten uscat 

2. MASCĂ CU MIERE ȘI AVOCADO - actiune hidratanta si revigoranta. 
• O jumătate de avocado (conținut crescut de ω 3)  
• Un sfert de cană de miere (hidratant natural)  
Mod de preparare  și utilizare - se zdrobește jumătatea de avocado într-
un bol, se adaugă mierea și se amestecă până se formează o pastă 
omogenă.  
Se aplică pe piele și se lasă să acționeze 10 minute, apoi se curață cu apă 
călduță. 
 



Ten sensibil 

FOLOSEȘTE: 
• Un cleanser cu ingrediente care calmează pielea, precum ovăzul, ceaiul 
verde sau/și mierea, apă termală. 
• O cremă hidratantă cu dioxid de titaniu, oxid de zinc, aloe vera. 
• O mască de față calmantă. 

• Tenul sensibil nu are o încadrare foarte precisă,  
     orice tip de ten neîngrijit corespunzător poate  
     deveni sensibil.  
• Indiferent că este gras, uscat, mixt, se manifestă  
     prin piele subțire, fragilă, aspect cuperozic,  
     iritații cutanate, acnee.  
• Atenție la produsele cosmetice utilizate, pentru că un ten sensibil este 

predispus și la alergii, mai ales cele cauzate de ingredientele chimice din 
compoziția produselor cosmetice (agenți parfumanți, coloranți).  

• Soluția este utilizarea unor produse cosmetice care să conțină cât mai 
puține ingrediente, și să nu conțină parfum și coloranți.  



Ten sensibil 

Ingrediente chimice care trebuie evitate: 
• Hidroxiacizii 
• Retinol și retinoizi  
• Pudra de talc, mica, pulberile absorbante  
• Agenții tensioactivi puternici (sulfat de sodiu, lauril sulfat de sodiu) 
• Hidrochinona 
• Alcool etc. 
 
Ingrediente naturale de evitat: 
• Citricele (lamâi, portocale, etc) 
 
Ingrediente naturale indicate: 
1. Ovăzul – calmant, umectant 
2. Aloe vera – hidratant, regenerant celular 
3. Iaurt – calmant, antibacterian 
4. Lavandă – calmant, antiseptic 



Ten matur 

FOLOSEȘTE: 
• Un ser de noapte cu conținut de ingrediente antirid: acid hialuronic, matrixil, 
polipeptide, antioxidanți (resveratrol, vitamina C, E) 
• O cremă pentru luminozitatea tenului, care reduce petele inestetice 
caracteristice tenului matur 
• O cremă de zi, puternic hidratantă, cu formulă antirid și cu factor de protecție 
solară cât mai ridicat. 

• Tenul matur are o singură și mare problemă:  
      producția încetinită de colagen, scăderea  
      secreției de elastină și glicozaminoglicani (HA)  
• Din acest motiv, pielea se usucă, apar ridurile, 
      petele hiperpigmentare de tip lentigo senile.  
• Și, pentru ca este iarnă, fabrica de colagen iși  
      încetinește și mai mult activitatea, așa că tu  
      trebuie să încerci să îi oferi cât mai mult  
      ajutor, mai ales în timpul nopții, când regenerarea  celulelor și producția 
      de colagen este la intensitate maximă. 
 



Soia – binecunoscută pentru beneficiile în prevenția cancerului 
• Conține isoflavonoizi și fitoestrogeni - proprietăți antioxidante, antirid, 

uniformizează culoarea tenului 
 
Colagenul 
• Structură – triplu helix format din secvențe repetitive de aa: glicină, prolină, 

hidroxiprolină 
• Ipoteză - colagenul din PC poate înlocui colagenul pierdut în cursul 

procesului de îmbătrânire.  
Neadevărat ! - majoritatea extractelor de colagen au o GM între 15.000 și 
50.000 daltoni  numai substanțele cu o GM  5000 daltoni pot penetra SC.  
• Mecanism de acțiune - proteinele hidrolizate, alte polipeptide și colagenul, 

formează un film pe piele umplând neregularitățile suprafeței cutanate. 
• După uscare, filmele proteice se strâng ușor provocând o întindere subtilă a 

ridurilor fine.  
• Efect - temporar  poate fi îmbunătățit prin adăugarea agenților de 

umectare  continuă efectul de umplere temporară a ridurilor fine. 

Știați că ? 



Acidul hialuronic  
• Mucopolizaharidă formată din N-acetilglucosamina și acid gluconic 
• Cel mai abundent glicozaminoglican la nivelul dermului, înaltă 

higroscopicitate, putând lega apă de peste 1000 de ori greutatea sa.  
• În piele:  

 Conferă aspectul fin al suprafeței cutanate 
 Contribuie la menținerea hidratării, flexibilității  

• Inițial - a fost extras din creasta de cocoș   cost extrem de ridicat 
• În prezent - sintetizat prin tehnici microbiologice  cost mult mai scăzut.  
• Comercializat sub formă de hialuronat de sodiu: 

 Pulbere albă solubilă în apă 
 Vîscozitatea și capacitatea de hidratare variază în funcție de greutatea 

moleculară.  
• Spre deosebire de alți agenți umectanți, hialuranatul de sodiu este aproape 

neafectat de umiditatea ambientală 

Știați că ? 



Îngrijirea mâinilor pe timpul iernii  

• Dacă tenul mai beneficiază din când în  
     când de o cremă hidratantă, mâinile sunt  
     de-a dreptul neglijate în sezonul rece! 
• Pielea de pe mâini are chiar mai mult de  
      suferit din cauza capriciilor vremii decât cea a feţei.  
• Prima măsură de protecţie a mâinilor împotriva  
     frigului şi a umezelii o constituie mănuşile.  
• De fiecare dată când ieşiți din casă, aplicați pe  
      mâini un strat generos de cremă emolientă. 
• Cele mai eficiente sunt emulsiile U/A formulate  
      cu glicerol, uree, siliconi, vitamina C și derivații  
      ei, ceramide, uleiuri minerale, esteri ai acizilor grași 
• Cel mai simplu unguent ptr. mâini – vaselina cosmetică. 
• Unul dintre cele mai eficiente hidratante pentru mâini – glicerina – 

dezavantaj - lipicioase la atingere  nu sunt agreate de cumpărători 
• Derivați de silicon - conferă rezistența față de apă, la 4-6 spălări  

• Conferă senzație plăcută la atingere 
 



Îngrijirea pielii corpului pe timpul iernii 

• Iarna, pielea de pe corp are parte de mai puţină atenţie din partea 
noastră decât vara.  

• Pielea devine aspră, capătă un aspect albicios şi suferă de deshidratare.  
• Sfaturi: 

 Evitați dușurile prea dese, cu săpunuri sau geluri de duş care 
deshidratează pielea.  

 Utilizați produse pentru igiena corporală cu pH neutru şi care au o 
textură mai emolientă, cum sunt cremele de duş.  

 După baie, aplicați pe tot corpul un lapte sau cremă de corp 
hidratantă cu vitaminele A, E, D, miere, ulei de migdale, ulei de 
măsline, uleiuri minerale, aloe  

     vera, alantoină. 
 Crema sau loțiunea  
     pentru corp se aplică  
     pe pielea ușor umedă. 
 
 



Îngrijirea picioarelor 
• Necesită aceeași atenție ca și îngrijirea pielii, 

     părului, mâinilor. 

• Foarte important a fi tratate înainte de apariția  

      complicațiilor cum ar fi înroșirea, descuamarea pielii,  

      mâncărime și inflamație. 

• Netratarea la timp poate conduce la fisuri asociate cu durere și 
sângerări. 

• Aplicați înainte de culcare o cremă foarte grasă, cu vitamina A şi apoi 
îmbrăcați o pereche de şosete pentru a lăsa crema să acţioneze. 

• Utilizați soluții de acid lactic 10-12% pentru îndepărtarea  

      callusului de la nivelul călcâielor și coatelor.  

• Remedii naturale: 

• Se prepară o pastă cremoasă din banane pisate și  

      ulei de nucă de cocos, se aplică pe fisurile de la  

      nivelul călcâiului și se acoperă cu folie de nylon  

      pentru 30 min., după care se îndepărtează cu apă călduță. 



Îngrijirea buzelor 

Vântul puternic şi gerul crapă buzele.  
 

• De aceea, ar trebui ca, în acest sezon, şi bărbaţii, şi 
femeile să folosească înainte de a ieşi din casă un 
balsam de buze puternic hidratant, care se găseşte în 
farmacii.  

• Pentru doamne, specialiştii recomandă, de 
asemenea, rujurile cremoase sau glossul, care 
protejează buzele de vremea rea. 

• O dată pe săptămână utilizează un scrub blând 
pentru buze 

• În cazuri severe – ingredientul cel mai potrivit – 
vaselina cosmetică 

 

 
 



Remedii naturale pentru îngrijirea buzelor 

1. Mierea de albine, propolis 
2. Uleiul de măsline extravirgin. 
3. Aloe Vera  
4. Untul de Shea.  
 
• Când buzele sunt foarte uscate, crăpate şi chiar sângerânde, se poate 

aplica un tratament cu miere şi propolis.  
Mod de preparare și utilizare: 
• Se amestecă o jumătate de linguriţă de miere cu trei picături de 

tinctură de propolis şi se aplică pe buze.  
• Se lasă 10-15 minute să acţioneze, apoi se indepărtează.  
 

Disponibil în 
farmacii – cremă de 
gălbenele și 
propolis. 



Îngrijirea părului pe timpul iernii 

• Căciula, șapca care se poartă în sezonul rece conduce la îngrășarea mai 
rapidă a părului → tendinţa de a-l spăla mai des.  

• Dermatologii susţin că, dimpotrivă, părul ar trebui spălat de maximum 
două ori pe săptămână.  

• Folosirea excesivă a produselor cosmetice poate duce la uscarea pielii 
capului şi la apariţia mătreţii și a seboreei capilare.  

• După spălare cu şampon, este indicată aplicarea pe toată lungimea firelor 
de păr a unei măști hidratante, care conferă părului strălucire şi 
elasticitate.  

• Se recomandă utilizarea cât mai rară foehnului sau plăcii de întins 
părul. 



Pentru un păr frumos, specialiştii mai recomandă: 
 

• Periați părul înainte de a-l spăla. În acest fel veții îndepărta o parte din 
impurităţi; 

• Masați uşor scalpul pentru a îmbunătăţi circulaţia sanguină; 
• Clătiți bine pentru a îndepărta şamponul; 
• Nu folosiți la spălat apă fierbinte; 
• Dacă timpul vă permite, lăsați părul să se usuce natural. În acest fel se va 

păstra hidratat şi va avea un aspect mai sănătos; 
• Nu folosiți peria decât atunci când este uscat. Părul umed este mai fragil 

şi poate fi rupt uşor. 
 



 

                     Don’t 
 

• Evitați dușurile lungi și fierbinți 
• Evitați folosirea excesivă a 

gelurilor, săpunurilor și 
detergenților 

• Evitați aerul uscat / aer 
condiționat 

• Cremele intens parfumate pot 
cauza iritații cutanate, prurit, 
alergii 

                                         
          Do 
• Dușuri scurte, apă călduță 
• Utilizați produse de curățare 

hidratante 2 în 1 
• Utilizați umidificatoare pentru aer 
• Utilizați un hidratant puțin mai gras 

decât cel pe care îl utilizați în mod 
obișnuit 

• Alegeți creme care să conțină 
vitaminele A, C și E 

• Încercați să utilizați creme cât mai 
puțin parfumate și colorate 

• Utilizați loțiune sau cremă hidratantă 
pentru corp 

• Protecție solară joasă (SPF 8-10-20) 
• Protejați mâinile cu mănuși 
• Utilizați creme emoliente pentru 

mâini 

CONCLUZII 



Vitamine necesare sănătății pielii și rolul lor 
1. Vitamina A (retinol) 
Efecte: antirid, regenerare celulară, reducerea secreției sebacee  
(derivații de vitamina A – retinoizii)  
Semne ale deficitului: pielea foarte uscată, pigmentație,  
apariția prematură a ridurilor. 
Surse alimentare de Vitamina A: albuș de ou, broccoli, ficat,  
fructe galbene, lapte, legume cu frunze verzi, morcovi.  

2. Vitamina B1 (Tiamina) 
Efecte: tonifică și îmbunătățește starea pielii. 
Semne ale deficitului: piele uscată, riduri și leziuni acneice. 
Surse alimentare de Vitamina B1: albuș de ou, alune,  
cartofi, carne de porc, drojdie de bere, fasole, ficat de vită,  
fructe de mare, citrice, grâu, lapte, semințe de floarea soarelui. 

3. Vitamina B2 (Riboflavina) 
Efect: reduce riscul apariției acneei, împrospătează pielea.. 
Semne ale deficitului: piele uscată, buze crăpate. 
Surse de Vitamina B1: brânză, iaurt, lapte, nuci, ouă, pește, spanac, mazăre 
verde, fructe uscate și avocado.  



4. Vitamina B3 (Niacina) 
Efecte: protejează pielea împotriva factorilor nocivi,  
îmbunătățește circulația sanguină. 
Surse alimentare de vitamina B3: alune, carne de iepure,  
carne de pui, cereale, ciuperci, ficat, lapte, pește, sparanghel, semințe. 

5. Vitamina B5 (Acid pantotenic) 
Efecte: previne apariția ridurilor și deshidratarea pielii. 
Semne ale deficitului: piele uscată. 
Surse de vitamina B5: carne de vită, drojdie de bere, ouă, rinichi, 
ficat, ciuperci, nuci, carne de porc, pește de apă sărată, grâu. 
 

6. Vitamina B6 
Efecte: benefică în cazul tenului gras și a punctelor negre. 
Surse de vitamina B6: banane, broccoli și spanac. 



8. Vitamina C 
Efecte: previne și repară consecințele expunerii la soare,  
protejează pielea de deshidratare și de efectele nocive ale  
radicalilor liberi, stimulează secreția de colagen, previne  
formarea ridurilorconferă luminozitate tenului, revigorează tenul. 
Semne ale deficitului: piele ridată, deshidratată și culoare neuniformă. 
Surse alimentare de vitamina C: legumele cu frunze verzi, fructele de 
pădure, citricele, guavele, papaya, pepeni, roșii. 

7. Vitamina B9 (Acid folic) 
Efecte: stimulează creșterea și regenerarea celulară. 
Semne ale deficitului: eczemă, piele palidă. 
Surse alimentare de vitamina B9: cereale, fasole, ficat, legume 
 verzi (broccoli și spanac), suc de portocale, roșii, varză. 



9. Vitamina D 
Efecte: stimulează regenerarea celulară, reglementează  
grosimea pielii, un bun remediu pentru psoriazis. 
Semne ale deficitului: pete pe față. 
Surse alimentare de vitamina D: razele solare (fără a  
exagera), cereale, ficat, pătrunjel, păpădie, pește, ulei de arahide, ulei de 
măsline. 
 

10. Vitamina E (tocoferol) 
Efecte: antioxidant cu rol de vindecare și regenerare a țesuturilor, 
încetinește procesul de îmbătrânire, acționează ca barieră  
împotriva agenților mecanici. În creme are efect emolient.  
Semne ale deficitului: piele deshidratată, apariția  
ridurilor, înroșirea pielii, buze uscate. 
Surse alimentare de vitamina E: avocado, carne de vită,  
castraveți, cereale, măsline, mazăre, mere, migdale, morcovi, nucile, 
semințe, spanac, sparanghel, sfeclă, țelină, uleiurile vegetale, varză. 
 




