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NUTRITIONAL SKIN CARE

Kulit manusia secara 
kontinyu terekspos 
pengaruh internal dan 
eksternal sehingga dapat 
mengubah kondisi dan 
fungsi kulit.

Perkembangan Ilmu gizi 
modern   Hubungan 
antara intake makanan dan 
kesehatan dan dampaknya 
terhadap kondisi kulit yang 
optimal

Fungsi kulit dan kulit yang 
cantik sangat tergantung 
dengan asupan gizi.
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Zat gizi : Vitamin, mineral, karotenoid, Lemak Tak 
Jenuh Ganda (omega 3)

Kulit adalah bagian 
yang paling esensial 
dari imun sistem.



NUTRITIONAL SKIN CARE
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Kulit adalah bagian 
yang paling esensial 
dari imun sistem.

1. Kulit manusia 
sebagai barrier 
antara lingkungan 
internal dan 
eksternal. 

2. Melindungi tubuh 
dari kerusakan 
mekanik

3. Melindungi dari 
substansi berbahaya

4. Melindungi dari 
invasi 
mikroorganisme

5. Melindungi dari 
radiasi

 Kulit berperan penting dalam mengatur 
homeostasis tubuh dengan mengatur cairan dalam 
tubuh dan mengatur suhu tubuh.

 Selain itu kulit juga berhubungan dengan kerja 
pembuluh darah (bereaksi merasakan sakit) dan 
temperatur.



NUTRITIONAL SKIN CARE
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NUTRITIONAL SKIN CARE
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Konsumsi sayuran 
tertentu dan minyak 
ikan diketahui dapat 
mengatur 
keseimbangan lipids 
inflammatory 
mediators

Zat gizi mampu 
melindungi kulit dari 
sinar ultraviolet, 
antisipasi penebalan 
epidermis, mengurangi 
pembentukan melanin 
(melanogenesis).

Berperan melindungi terhadap sinar ultraviolet.
Dengan suplementasi zat gizi tertentu : 
Memperlambat respon hipersensitivitas kulit, 
terutama untuk usia lanjut dan menaikkan cell-
mediated immunity.

Zat gizi : Vitamin (A, C, E, karotenoid), mineral (Se, 
Copper sulfate), Lemak Tak Jenuh Ganda

Zat gizi : antioksidan alami bagi tubuh



VITAMIN YANG ESENSIAL UNTUK FUNGSI KULIT
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Beberapa vitamin yang esensial untuk fungsi
normal kulit adalah vitamin A, C, E dan beberapa
kelompok dari vitamin B. Vitamin A (retinol) sangat
esensial untuk fungsi kulit, kekurangan vitamin A
menjadikan proses keratinisasi menjadi abnormal,
dan kulit kering. Vitamin A membantu pertumbuhan
jaringan epitel dan digunakan untuk pengobatan
kelainan kulit seperti acne.

Vitamin C merupakan antioksidan yang
berperan dalam maturasi dan perbaikan konektivitas
jaringan misal perbaikan lapisan dermal pada kulit.
Efek yang paling signifikan pada defisiensi vitamin C
adalah terjadinya scurvy.



VITAMIN YANG ESENSIAL UNTUK FUNGSI KULIT
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Vitamin B (B2, B3 (niasin) dan B6) sangat
penting peranannya dalam mempertahankan
kesehatan kulit melalui efek pembaharuan sel,
sintesis DNA dan mencegah oksidasi pada komponen
sel.

Vitamin E juga sangat penting peranannya
dalam kesehatan kulit melalui fungsinya sebagai
antioksidan (antiaging) dan termasuk sebagai krim
kulit. Vitamin E berperan dalam mencegah oksidasi
asam lemak. Defisiensi vitamin E akan meningkatkan
peroksidasi lipid pada kulit, yang merupakan kunci
mediator pada kerusakan oksidatif dikulit.

Vitamin E berkonjungsi
dengan vitamin C,
glutathione Se dan
vitamin B3.



VITAMIN YANG ESENSIAL UNTUK FUNGSI KULIT
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Penelitian cross sectional pada 4025 sampel, intake
vitamin C dan asam linoleat yang tinggi, dan
rendahnya intake KH dan lemak diasosiasikan dengan
kesehatan kulit, menurunnya angka penuaan dini
(antioksidan). Penelitian lain menunjukkan dengan
vitamin c dosis tinggi akan mencegah penuaan dini.

Sintesis kolagen ( berperan dlm penyembuhan luka, 
patah tulang, perdarahan dibawah kulit, dan gusi).

Dosis vitamin C
Laki-laki : 90 mg dan perempuan : 75 mg
Dosis 200 mg /hr  jika asupan inadekuat

Dosis 500 mg oral twice daily ( untuk penyakit kronik, 
antiaging dan pilek). 500 mg vitamin C 
diambil/diperlukan  setiap 12 jam untuk mengurangi 
penyebab utama dari penyakit kronis, penuaan dan 
pilek.



VITAMIN, MINERAL DAN OMEGA 3

Beberapa vitamin (seperti C dan E), karotenoid, mineral 
dan omega 3 memiliki kemampuan untuk mencegah 
absorpsi sinar UV oleh kulit, memproteksi molekul 
target dimana bertindak sebagai antioksidan, 
menstimulasi perbaikan sistem sel atau menekan 
respon sel seperti respon inflamasi. 
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VITAMIN, MINERAL DAN OMEGA 3

Omega 3 seperti bersumber pada minyak ikan memiliki
kualitas yang tinggi untuk meningkatkan kesehatan
kulit dengan meregulasi fungsi sel, menjaga elastisitas
kulit, meningkatkan kelembutan kulit dan menurunkan
kejadian inflamasi.

Zn merupakan mineral yang penting untuk kesehatan
kulit. Zn memperbaiki kerusakan jaringan, dan
membantu penyembuhan luka. Jika tubuh kekurangan
zn, maka kemampuan tubuh untuk memperbaiki
kerusakan sel akan terganggu. Defisiensi Zn juga
berefek pada menurunnya kontrol sistem imun untuk
memelihara kesehatan kulit
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TIPS FOR HEALTHY SKIN
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1. You are what you eat, So eat well a healthy.
2. Be active
3. Management Stress

4. Jaga kebersihan kulit
5. Support youself with supplements
6. Good dietary habits



SUMBER BAHAN MAKANAN

Retinol :Hati, ginjal, lemak, mentega, 
susu, kuning telur, margarin di 
fortifikasi, minyak hati ikan.

Beta-karoten : sayuran daun hijau tua, 
sayuran dan buah berwarna kuning, 
minyak kelapa sawit.

SUMBER 
VITAMIN A
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SUMBER BAHAN MAKANAN

SUMBER 
VITAMIN C

SUMBER 
VITAMIN E

Minyak nabati, 
kecambah, sayuran 
hijau, lemak susu, 

kuning telur, 
kacang-kacangan, 
dan minyak sayur.

1. Sayur dan buah 
terutama yg 
asam, sep jeruk, 
nanas, rambutan, 
pepaya, gandaria, 
dan tomat.

2.Terdapat dlm 
sayuran daun2an 
dan jenis kol
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SUMBER 
VITAMIN B6

SUMBER 
VITAMIN B2

Sumber : paling 
banyak terdapat dlm 
khamir, kecambah 
gandum, hati, ginjal, 
serealia tumbuk, 
kcg2an, kentang, dan 
pisang. 

Sumber :
susu dan hasil 
olahnya, hati, daging 
dan sayuran hijau. 
Serealia tumbuk dan 
fortifikasi, telur

SUMBER BAHAN MAKANAN
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SUMBER 
VITAMIN Zn

SUMBER 
VITAMIN B3

Daging
Hati
Kerang
Telur
Serealia tumbuk
Kacang-kacangan

Sumber : Hati, ginjal, 
ikan daging, ayam, 
dan kacang tanah. 
Susu dan telur, 
mengandung sedikit 
niasin, tetapi kaya 
triptofan.

SUMBER BAHAN MAKANAN
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Minyak sayur (minyak
jagung, minyak kacang, 
kedelai) dan alpukat

SUMBER AS. 
LINOLEAT

SUMBER 
SELENIUM

Makanan laut
Hati
Ginjal
Daging
Unggas

SUMBER BAHAN MAKANAN
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DOSIS SUPLEMEN
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Penelitian yang dilakukan 
dengan memberikan: 
1. Campuran zat gizi (200 

µg Se, 16 mg copper 
sulfate, 14 mg α-
tocoperol dan 2700 µg 
retinol)

2. Hanya vitamin (14 mg α-
tocoperol dan 2700 µg 
retinol )

3. Hanya mineral (200 µg 
Se dan 16 mg copper 
sulfate)

4. Placebo
5. Selama 3 minggu

Berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa 
bahan-bahan aktif tersebut (no. 1, 2, 3) mampu 
melindungi kulit  dari sinar matahari dibanding 
dengan grup yang diberikan  placebo.



ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN (AKG)
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ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN (AKG)
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Maintenace your healthy skin

Eat well a heallthy


