
  

Все, що потрібно знати про мікробіом шкіри 

Що таке мікробіом шкіри і як дбати про нього? Ми відповімо на 8 найбільш поширених 
питань … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом багатьох років вчені говорили про важливість внутрішнього мікробіома 
людини, концентруючись на кишечнику. Тепер ми починаємо розуміти роль, яку 
мікробіом грає і в шкірі. Підтримка його балансу є ключовим в досягненні (і 
підтримці) здорової, красивої шкіри. Передові дослідження шкіри допомогли 
отримати нове уявлення про те, як цього досягти. Після нового тестування, ми 
збагатили антивікову сироватку Advanced Génifique сумішшю 7 пре- і 
пробіотичних фракцій, які впливають на мікробіом шкіри. Наша вдосконалена 
антивікова сироватка Advanced Génifique сприяє більш швидкому активному 
відновленню шкіри. Всього лише після одного флакона - ваша шкіра стає більш 
сильною і виглядає молодшою. Ось кілька важливих фактів про мікробіом шкіри і 
про те, як дбати про нього. 

 

https://lancome.ua/ua/skincare/product/advanced-genifique?http%3A%2F%2Flancome.ua%2Fskincare%2Fproduct%2Fadvanced-genifique
https://lancome.ua/ua/skincare/product/advanced-genifique?http%3A%2F%2Flancome.ua%2Fskincare%2Fproduct%2Fadvanced-genifique


 

1. Що таке «мікробіом»? 

Невидимий для очей мікробіом шкіри людини являє собою екосистему 
мікроорганізмів, які живуть на поверхні шкіри. Ця корисна жива екосистема, що 
складається з тисяч різних видів мікроорганізмів, має важливе значення для нашого 
здоров'я. Хоча він в основному складається з бактерій, він також містить дріжджі, 
гриби і віруси. Його баланс має основоположне значення для здорового 
зовнішнього вигляду нашої шкіри. 
 

2. Чи всі бактерії шкідливі? 

Це омана сторіччя. Насправді менше 100 з трильйонів існуючих видів бактерій 
представляють загрозу для людини. Решта, які живуть в нас і на нас, є необхідними. 

 



3. У чому користь мікробіома для вашої шкіри? 

Ми виявили, що наш мікробіом підтримує здатність шкіри захищати себе. По суті, 
наш мікробіом діє як одна з перших ліній захисту нашої шкіри від навколишнього 
світу. У нього дві важливі ролі: 
- захист шкіри від від шкідливого впливу навколишнього середовища; 
- відновлення бар'єру шкіри. 
 

4. Звідки з'являється наш мікробіом? 

При народженні, ви успадковуєте мікробіом шкіри своєї матері. Далі, він залежить 
від умов навколишнього середовища і вашого способу життя. 
 

5. Що робить мій мікробіом шкіри унікальним? 

 Мікробіом шкіри кожної людини - унікальний. Хоча ваш мікробіом 
успадковується, він в значній мірі визначається індивідуальним способом життя 
(включаючи звички харчування, куріння, рівень гормонів) і навколишнім 
середовищем, в якому ви живете (передмістя, міста, безпосередньої близькості від 
тварин і т. д.). Наші дослідження також показали, що на мікробіом шкіри навіть 
впливають забруднення, сезонні зміни і вплив ультрафіолету. 



6. Мій мікробіом шкіри старіє? 

Мікробом шкіри розвивається з віком, і його різноманітність буде варіюватися в 

залежності від того, вам 25 або 60 років. Наші вчені провели дослідження, 

присвячене віковим змінам в мікробіомі шкіри. Це дослідження, проведене у 

співпраці з японським професором, доктором Масахіро Хатторі, довело, що 

старіння шкіри пов'язано з явними змінами в розмаїтті мікробіому шкіри. 

 

7. Як покращити мікробіом шкіри? 

Важливо забезпечити вашу шкіру постійними і збалансованими основними 
поживними речовинами. 
 

8. Чому я тільки зараз чую про свій мікробіом? 

 Мікроорганізми залишалися невидимими для очей, але завдяки мікроскопам, вчені 
зробили невидиме - видимим. І технологічні досягнення в області секвенування 
генів дозволили дізнатися більше про їх види. 

 

https://youtu.be/vORx1rzPv4Q

