DERMATOLOGICKÉ SYMPÓZIUM SA ZAOBERALO
VPLYVOM ZNEČISTENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA PLEŤ
Na sympóziu sponzorovanom spoločnosťou Mary Kay Inc. vedci predstavili
presvedčivé dôkazy o vplyve znečistenia životného prostredia na zdravie pleti
Bratislava 19. mája 2018 V dňoch 16. až 19. mája 2018 sa v meste Orlando na Floride
uskutočnilo sympózium Mary Kay v rámci prestížneho Medzinárodného stretnutia pre
investigatívnu dermatológiu. Stretnutie, na ktorom sa predstavujú najnovšie špičkové
vedecké poznatky v odbore dermatológie, sa koná každých päť rokov a schádzajú sa na
ňom vedci z celého sveta.
Na sympóziu sponzorovanom značkou Mary Kay vystúpili štyria svetoví odborníci vrátane
Dr. Liang Liu, ktorý je odborným asistentom pre dermatológiu na Columbia University,
profesora a vedúceho katedry environmentálnej medicíny na lekárskej fakulte New York
University doktora Maxa Costu, vedúceho katedry environmentálnej medicíny na lekárskej
fakulte Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfe a riaditeľa Leibnitzovho výskumného
inštitútu pre environmentálnu medicínu v Düsseldorfe doktora Jeana Krutmanna, ako aj
mimoriadnej členky Stanfordskej univerzity a zakladateľky oddelenia dermatopatológie v
zdravotnom centre Loma Linda University Medical Center v Kalifornii doktorky Wendy
Roberts.
Títo vedci a rečníci patria medzi popredných predstaviteľov odborov, ako sú okrem iného
environmentálna dermatológia, generačná a etnická dermatológia a epidemiologická
dermatológia. Spoločným menovateľom sympózia bol dosah vonkajších vplyvov životného
prostredia na pleť a otázka, ako môžu antioxidanty pomáhať pri zmierňovaní škodlivých
vplyvov znečistenia životného prostredia.
Značka Mary Kay, ako popredný inovátor v odbore starostlivosti o pleť, a tím jej vedcov a
výskumníkov vedený doktorkou Lucy Gildea, výkonnou riaditeľkou pre vedu, tvorí
neoddeliteľnú súčasť vedeckej komunity, ktorá sa schádza na medzinárodných
stretnutiach pre investigatívnu dermatológiu. Vedeckovýskumný tím značky Mary Kay
predstavil koncept, na ktorom ilustroval, že špecifický komplex antioxidantov znižuje
škodlivý vplyv častíc z výfukových plynov dieselových motorov (DEP) na bunky ľudskej
pleti. Táto prelomová zmes antioxidantov predstavuje kľúčovú technológiu použitú
v najnovšom rade prípravkov starostlivosti o pleť značky Mary Kay – TimeWise® Zázračná
kolekcia 3D™.

Doktor Liu spolupracuje so značkou Mary Kay a skúma vplyv antioxidantov na
zmierňovanie účinkov znečistenia polyaromatickými uhľovodíkmi (PAH). „Som veľmi rád, že
značka Mary Kay financuje tento dôležitý výskum,“ uviedol doktor Liu. „Veľmi nám pomôže
pochopiť dosah znečistenia na zdravie pleti a zároveň vyvinúť produkty starostlivosti o pleť
novej generácie využívajúce objavený mechanizmus predchádzania poškodeniu pleti v
dôsledku znečistenia životného prostredia.“
Značka Mary Kay zostáva verná svojmu záväzku, že bude prispievať k rozvíjaniu
špičkového výskumu v odbore dermatológie a to aj prostredníctvom sponzorovania
sympózia s názvom Znečistenie životného prostredia a zdravie pleti: Nové perspektívy a
intervenčné stratégie. Sympózium bolo najnovším podujatím v rámci partnerstva
s vedeckým a akademickým svetom, ktoré poskytuje prostriedky na výskum a vývoj
prípravkov pre zdravú pleť. Podporilo vnímanie značky Mary Kay ako jedného
z popredných svetových inovátorov v odbore kozmetiky a starostlivosti o pleť. Spoločnosť
Mary Kay každý rok vedecky otestuje tisíce produktov i jednotlivých zložiek, keďže má
záujem o to, aby jej prípravky spĺňali najvyššie štandardy bezpečnosti, kvality a účinnosti.
Vo svojom celosvetovom portfóliu vlastní viac než 1 400 patentov na produkty,
technológie a dizajn obalov.
O značke Mary Kay
Úspech značky Mary Kay® spočíva v neodolateľných prípravkoch, jedinečných
príležitostiach a pozitívnom vplyve na spoločnosť. Značka Mary Kay® už 55 rokov inšpiruje
ženy takmer v 40 krajinách sveta, aby úspešne podnikali. Ide o spoločnosť v hodnote
miliárd dolárov, ktorá ponúka najnovšie špičkové prípravky starostlivosti o pleť, pestrú
dekoratívnu kozmetiku a vône. Pozrite si ďalšie dôvody, pre ktoré si môžete zamilovať
kozmetiku Mary Kay na www.marykay.sk
O Medzinárodnom stretnutí pre investigatívnu dermatológiu
Medzinárodné stretnutie pre investigatívnu dermatológiu každých päť rokov spoločne
organizujú popredné svetové inštitúcie, ktoré sa zaoberajú výskumom zdravia pleti. Sú
medzi nimi zástupcovia z Európy (Európska spoločnosť pre dermatologický výskum), Ázie
(Japonská spoločnosť pre investigatívnu dermatológiu) a severnej Ameriky (Spoločnosť pre
investigatívnu dermatológiu). Na jednom mieste sa tak schádzajú najlepší lekári, vedci a
výskumníci z odboru biológie, dermatológie a súvisiacich vedeckých disciplín.

