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Kakao poprawia wygląd i funkcje skóry
Kakao - w postaci masła kakaowego - od dawna stosuje się zewnętrznie na skórę, by zapewnić jej
ochronę przed promieniami UV. "Nasze najnowsze badania wskazują, że kakao może nawet bardziej
korzystnie działać na skórę od wewnątrz pod warunkiem, że jest bogate w związki z grupy
flawonoidów" - komentują autorzy badań.

Flawonoidy zawarte w kakao są znane przede wszystkim ze swojego korzystnego wpływu na układ
krążenia i serce. Aby sprawdzić działanie tych związków na skórę, amerykańsko-niemiecki zespół
badaczy z Uniwersytetu Witten-Herdecke w Witten zaprosił do testów 24 zdrowe kobiety (od 18 do
65 roku życia). Połowa z nich przez okres 12 tygodni codziennie piła napój kakaowy bogaty we
flawonoidy, a połowa - napój ubogi w te związki.
Na trzech różnych etapach badań sprawdzono stan ich skóry - m.in. nawilżenie, odporność na
promienie UV, ukrwienie i strukturę.
Okazało się, że regularne picie kakao bogatego we flawonoidy wyraźnie poprawiało wygląd
i strukturę skóry - podnosiło jej nawilżenie, obniżało szorstkość i minimalizowało łuszczenie. Po raz
pierwszy zaobserwowano też, że flawonoidy z kakao poprawiały zdolności skóry do obrony przed
promieniami UV. Po naświetlaniu UV pacjentki regularnie pijące kakao bogate we flawonoidy miały
mniej zaczerwienień na skórze niż pacjentki z drugiej grupy.
Może to być bezpośredni efekt tego, iż pod wpływem flawonoidów poprawia się przepływ krwi
w naczyniach krwionośnych skóry.
PAP
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z

rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

24-09-2021

Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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