
Światło niebieskie (inaczej HEV – High Energy Visible Light) emitowane 
jest zarówno przez słońce, jak i przez ekrany komputerów, smartfonów 
i telewizorów. Każdego dnia przyczynia się do starzenia skóry. Czym 
jest światło niebieskie?

Jest składnikiem światła dziennego, stanowi 50% spektrum światła sło-
necznego, obok niewidzialnego promieniowania UVA i UVB (5%) oraz 
świata podczerwonego (45%). Badania pokazują, że niebieskie świa-
tło wnika w głębokie warstwy skóry oraz sprzyja powstawaniu dużych 
ilości wolnych rodników, które wywołują uszkodzenia DNA skóry. HEV 
skraca żywotność i proliferację fibroblastów produkujących kolagen. 
Skóra staje się mniej elastyczna i zaczynają pojawiać się zamaszki.

Niebieskie światło może mieć jeszcze bardziej szkodliwy wpływ na skó-
rę niż promieniowanie UV, przed którym chronimy się stosując filtry 
SPF.  Do walki z równie szkodliwym światłem niebieskim nasz partner 
firma BASF Beauty Creations opracowała trzy unikalne składniki na ba-
zie ekstraktów roślinnych, dedykowane do codziennej ochrony skóry 
przed światłem niebieskim.

Ciste’M® - ekstrakt z Cistus monspeliensis (gatunek rośliny z rodziny 
czystkowatych) standaryzowany na zawartość glikozydu flawonoido-
wego - mirycetynę. Cistus to roślina skalna, przystosowana do suche-
go klimatu. Chroni DNA komórek przed uszkodzeniami wywołanymi 
przez promieniowanie UVA, UVB oraz światło niebieskie. Testy in vitro 
potwierdziły, że Ciste’M® zabezpiecza kolagen przed niebieskim świa-
tłem, zmniejsza degradację kolagenu o 43%. Badania kliniczne prze-
prowadzone na 19 panelistach w wieku 35-55 lat wykazały, że krem 
zawierający 0,1% Ciste’M®, po 4 tygodniach stosowania,  zmniejsza 
oznaki przedwczesnego starzenia w okolicach kurzych łapek wywoła-
nego przez światło niebieskie.

DN-Age® - ekstrakt z liści Cassia Alata standaryzowany na zawartość 
kaempferol-3-O-sophoroside (flawonoid) opóźnia starzenie się komó-
rek skóry spowodowane promieniowaniem słonecznym. Chroni DNA 
komórkowe przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebie-
skim (in vitro: -83% oksydacja DNA) a także wspiera naturalny proces 
naprawy DNA skóry. W testach in vivo probanci w wieku od 30 do 50 lat 
przez 6 dni stosowali krem zawierający 3% DN-Age®. Następnie zosta-
li poddani ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Zwizualizowane 
wyniki pokazują, że DN-Age® widocznie zmniejsza oznaki fotostarze-
nia.
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Arganyl® - ekstrakt z liści drzewa arganowego, który zmniejsza uszko-
dzenia DNA spowodowane utlenianiem przez światło niebieskie (in vitro: 
-70%) oraz niweluje ryzyko przerwania podwójnej helisy DNA (in vitro: 
-49%). Przeprowadzone badanie in vivo pokazuje, że stosowanie dwa 
razy dziennie kremu zawierającego 3% Arganyl® zmniejsza produkcję 
wolnych rodników spowodowaną przez światło słoneczne oraz zabezpie-
cza skórę przed innymi szkodliwymi czynnikami  środowiskowymi, takimi 
jak cząstki stałe.

Zestawienie przeprowadzonych testów in vitro oraz in vivo

Zestawienie surowców
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