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Szanowni Paƒstwo,

Bardzo si´ ciesz´, ˝e mog´ zaprosiç do lektury 
pierwszego numeru Eksperta.

Idea powstania magazynu spotka∏a si´ z du˝ym,
pozytywnym oddêwi´kiem lekarzy, którzy pracujà 
lub prowadzà w∏asne gabinety dermatologii i medy-
cyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness 
i beauty spa.

Zauwa˝yliÊmy, i˝ nasi pacjenci w poczekalniach
gabinetów ch´tniej ni˝ broszury i ulotki dla pacjen-
tów czytajà Derma News – periodyk, który
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
wydaje dla lekarzy. Dlatego te˝ powsta∏ magazyn
przeznaczony specjalnie dla klientów naszych 
gabinetów, w którym artyku∏y b´dà pisaç wy∏àcznie
eksperci.

B´dziemy przedstawiaç Paƒstwu najnowsze 
osiàgni´cia Êwiatowej dermatologii i medycyny 
estetycznej, b´dziemy prezentowaç i rekomendowaç
najbardziej skuteczne i bezpieczne zabiegi oraz
preparaty.

Ekspert b´dzie pe∏ni∏ rol´ przewodnika i doradcy.
Mam nadziej´, ˝e Magazyn zyska przychylnoÊç
Paƒstwa – naszych pacjentów.

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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Z∏ó˝ zamówienie na comiesi´cznà
dostaw´ Magazynu do Twojego

gabinetu!

Magazyn jest bezp∏atny 
– pokrywasz tylko koszty 

op∏aty pocztowej!

Jakà rol´ pe∏ni Ekspert w Twoim gabinecie?

Comiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝ 
ulotki reklamowe) êród∏em informacji dla klientów
Twojego gabinetu. Ekspert b´dzie pe∏ni∏ rol´ przewodnika 
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia.
Jest te˝ doskona∏ym prezentem dla sta∏ych klientów 
Twojego gabinetu.

Jak zamówiç wi´kszà iloÊç Magazynów Ekspert?

Zamówienie mo˝esz z∏o˝yç telefonicznie, przys∏aç
pocztà, e-mailem lub faxem na podany poni˝ej
adres.

Pami´taj aby podaç nazw´ i adres, telefon, fax, e-mail
oraz nazwisko w∏aÊciciela gabinetu, który zamawia
Eksperta! 

IloÊç zamówionych co miesiàc magazynów musi byç
sta∏a a zamówienie min. na pó∏ roku. Magazyn Ekspert
ma w 2006 r. – 9 wydaƒ (od lutego do grudnia 2006 
w tym nr czerwiec – sierpieƒ ∏àczony). Mo˝esz wybraç
nast´pujàcà iloÊç przysy∏anych co miesiàc sztuk
Eksperta: 1, 10, 25, 50, 100, wi´cej – podaj iloÊç
egzemplarzy. 

Po z∏o˝eniu zamówienia otrzymasz faktur´ na op∏ace-
nie zrycza∏towanej op∏aty pocztowej (sam Magazyn
jest bezp∏atny). Po dokonaniu przelewu, b´dziesz
otrzymywa∏ co miesiàc paczk´ z zamówionà iloÊcià
Magazynu Ekspert. 

Magazyn ukazuje si´ w po∏owie ka˝dego miesiàca
(nast´pny numer 15 marca).

Redakcja Derma News i Ekspert:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Alter Ego
00-759 Warszawa, ul. Parkowa 13/17, lok.125
Tel: (22) 49 83 530, fax: (22) 4997443, 
tel. kom: 0-60733 88 27, 0-60133 20 33
e-mail: alterego@alterego.pl
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Chirurgia plastyczna: komputerowa symulacja przed zabiegiem

WARTO POZNAå :
• Dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

luty 2006 (nr 1)

Marzec 2006 (nr 2)



Konsultacja: dr Ma∏gorzata Bag∏aj 
Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Derma Puls 
www.derma-puls.com.pl

dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala
Sieç gabinetów Dermatologii Estetycznej Juwena
www.juwena.pl

Mezolift to metoda stosowana w medycynie este-
tycznej do poprawy wyglàdu zwiotcza∏ej skóry 
na twarzy, brzuchu, wewn´trznej stronie ramion i ud.
Jest ona obecnie ró˝nie nazywana w Stanach 
i w Europie. Zabiegi stymulujàce regeneracj´ skóry 
– znane powszechnie w Europie i w Polsce jako mezo-
lift, w USA znane sà jako mezoglow. Nazwa zabiegu
mezoglow – pochodzi od angielskiego s∏owa „glow”
oznaczajàcego b∏yszczeç, lÊniç. W odniesieniu do
skóry termin ten oznacza nadanie jej blasku poprzez
poprawienie jej trofiki (od˝ywienia). Efekt taki
mo˝na uzyskaç dzi´ki wprowadzeniu do skóry za
pomocà zastrzyków podskórnych ró˝nych substancji
wp∏ywajàcych na lepsze nawil˝enie i od˝ywienie
skóry, jej rozjaÊnienie, popraw´ mikrokrà˝enia oraz
wzrostu j´drnoÊci skóry poprzez stymulacj´ kolagenu.
Substancje u˝ywane do zabiegu mezoglow (nazy-
wanego potocznie mezolift) to kwas hialuronowy,
krzemionka organiczna, oligoelementy, witaminy,
kwas glikolowy, retinol i antyoksydanty.

Zabiegi mezoliftu z u˝yciem 
kwasu hialuronowego

Niestabilizowany kwas hialuronowy, pochodzenia 
niezwierz´cego, jest najcz´Êciej wykorzystywany do
mezoliftu skóry twarzy, szyi, dekoltu oraz ràk. Powoduje
wzmocnienie sieci czàsteczkowej skóry i w zwiàzku z tym
wzmacnia jej zdolnoÊç utrzymywania wody oraz barier´
ochronnà wobec wolnych rodników, odpowiedzialnych 
za powstawanie uszkodzeƒ. Zabiegi przewa˝nie wykony-
wane sà na: twarz, szyj´, dekolt, wierzchnià cz´Êç d∏oni.
Ostatnio coraz bardziej popularne jest ostrzykiwanie
skóry ∏okci i kolan, która jest sucha i nie∏adna. Prepa-
ratem nowej generacji wykorzystywanym do tego typu
zabiegów jest Surgilift. 

Kwas hialuronowy wstrzykuje si´ w po∏àczenie skórno-
-naskórkowe lub w powierzchownà warstw´ skóry w∏aÊ-
ciwej, technikà p∏ytkich nak∏uç seryjnych na g∏´bokoÊç 
1 lub 2 mm co oko∏o 0,5 cm. Wykonywane jest to

r´cznie lub za pomocà specjalnego pistoletu. Przebieg
terapii jest uzale˝niony od wieku, stanu skóry i oczeki-
waƒ pacjenta. Czasami trzeba wykonaç kilka sesji, aby
uzyskaç zamierzony rezultat. Pomi´dzy sesjami zale-
cana jest przerwa trwajàca oko∏o 2 tygodni. Zabiegom
z kwasem hialuronowym mogà poddaç si´ wszyscy,
którzy chcà szybko poprawiç wyglàd i kondycj´ skóry. 

Zabiegi poleca si´ szczególnie osobom:
• palàcym papierosy • ze zm´czonà skórà • po z∏usz-
czaniu naskórka (dermabrazji, peelingach medycznych)
• nara˝onym na dzia∏anie s∏oƒca lub mrozu przez
d∏u˝sze okresy • po porodzie.
Zabiegi mo˝na wykonywaç o ka˝dej porze roku.

NiedogodnoÊci, które mogà wystàpiç w trakcie zabiegów:
•ból podczas wstrzykni´ç – mo˝na go jednak 

wyeliminowaç poprzez wczeÊniejsze zastosowanie 
Êrodka znieczulajàcego (np. kremu EMLA); 

•rumieƒ, obrz´k – wyst´puje bezpoÊrednio po zabie-
gu, jest to reakcja skóry na nak∏uwanie;

•bardzo rzadkie stany alergiczne objawiajàce si´ 
rumieniem, ust´pujàce samoistnie po kilku minu-
tach lub godzinach; 

•siniaki, krwiaki – ryzyko zmian wzrasta w przypad-
ku stosowania bezpoÊrednio przed zabiegiem leków 
wp∏ywajàcych na proces krzepni´cia krwi (np. aspiryny).

Uwaga: W przypadku tendencji do powstawania
krwiaków warto zarezerwowaç sobie 2-3 dni na
doprowadzenie skóry do formy.

Przeciwwskazania do mezoliftu:
• alergia • cià˝a, okres karmienia piersià • cukrzyca 
• stany zapalne na skórze • opryszczka • skóra êle
tolerujàca iniekcje (skóra naczynkowa, ryzyko pow-
stawania zw∏óknieƒ) • choroba nowotworowa • sto-
sowanie leków przeciwkrzepliwych • przebyte choroby
takie jak: sk∏onnoÊci do nadmiernego powi´kszania si´
blizn, choroby uk∏adu immunologicznego, choroby
wywo∏ane przez paciorkowce, immunoterapia.  �

Estetyczny zabieg:
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Mimo ogromnego post´pu w badaniach
nad czynnikami wp∏ywajàcymi na wzrost 
i kondycj´ w∏osów, naukowcy wcià˝ szu-
kajà skutecznych sposobów na roz-
wiàzanie problemów zwiàzanych z nad-
miernym wypadaniem w∏osów.

W∏osy powstajà w bardzo z∏o˝onych pod
wzgl´dem budowy i funkcji strukturach,
zwanych mieszkami w∏osowymi. Wyst´-
pujà one prawie na ca∏ej skórze cia∏a
(wyjàtkiem sà wargi, d∏onie i podeszwy
stóp, okolice ujÊç narzàdów moczowych,
p∏ciowych i odbytu).

Ca∏kowita liczba mieszków w∏osowych –
ok. 5 ml (w tym ok. 100-150 tys. na
skórze ow∏osionej g∏owy) – ustala si´ 
ju˝ mi´dzy 9. a 22. tygodniem ˝ycia
p∏odowego i pozostaje niezmieniona do
koƒca ˝ycia. SzybkoÊç wzrostu w∏osa 
(ok. 1 cm na miesiàc na skórze g∏owy)
wykazuje znaczne ró˝nice w zale˝noÊci od
typu mieszka, okolicy cia∏a, p∏ci, wieku,
zabiegów higienicznych pobudzajàcych
faz´ wzrostu (np. depilacja) oraz pór roku.
Ârednica ∏odygi w∏osa d∏ugiego (czyli
ostatecznego) na skórze ow∏osionej g∏owy
wynosi Êrednio ok. 0,08 mm, a w∏osa
mieszkowego o po∏ow´ mniej, i mo˝e
wahaç si´ w zale˝noÊci od p∏ci i wieku.

Jak zbudowane sà w∏osy?
W∏osy wyrastajà z korzenia usadowionego

wewnàtrz mieszka w∏osowego. Korzeƒ ma kolbowate
rozszerzenie, zwane potocznie cebulkà w∏osowà, w której
znajdujà si´ bardzo aktywne komórki macierzy w∏osa.
Komórki te to nasza osobista wytwórnia w∏osów
odpowiedzialna za ich codzienny wzrost. Intensywnie
si´ dzielà, podlegajà ró˝nicowaniu, zmieniajàc swà
budow´ – tj. wyd∏u˝ajà si´, sp∏aszczajà oraz rogowa-
ciejà. Dzi´ki temu powstaje widoczna d∏uga cz´Êç
w∏osa zwana jego ∏odygà. Jest ona zbudowana z trzech
warstw zrogowacia∏ych komórek. 

Pierwsza to rdzeƒ w∏osa. Druga jest tzw. warstwà
korowà, która stanowi trzon konstrukcyjny ∏odygi. 
Ta warstwa w∏osa najbardziej wp∏ywa na jego elastycz-
noÊç i wytrzyma∏oÊç. Sk∏ada si´ z wyd∏u˝onych
komórek zbudowanych z keratyny. Ka˝da z nich 
zawiera ziarna pigmentu – melaniny – barwnika decy-
dujàcego o kolorze w∏osów, a tak˝e niewielkie iloÊci

EKSPERT Anti Aging6
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wody. Trzecià cz´Êcià ∏odygi, najbardziej zewn´trznà,
jest tzw. os∏onka w∏osa. W jej sk∏ad wchodzà warstwy
cienkich, sp∏aszczonych komórek pouk∏adanych jak
rybie ∏uski i chroniàcych w∏osy przed czynnikami
zewn´trznymi.

Od˝ywianiu „cebulki” w∏osa s∏u˝y tzw. brodawka,
na której jest osadzona. W brodawce w∏osa znajdujà
si´ naczynia krwionoÊne, z których, jak z „portu
dostawczego” – komórki macierzy czerpià substancje
od˝ywcze i budulcowe do swoich podzia∏ów. Komórki
te nale˝à do najszybciej namna˝ajàcych si´ w orga-
nizmie cz∏owieka, co objawia si´ widocznym dla oczu
przyrostem w∏osów.

Informacje dodatkowe:
Wzrost w∏osa jest mo˝liwy dzi´ki prawid∏owej

wspó∏pracy pomi´dzy dwiema najwa˝niejszymi struk-
turami mieszka: komórkami macierzystymi, które na
poczàtku okresu wzrostu dajà nowà generacj´
komórek potomnych przekszta∏cajàcych si´ w macierz
oraz fibroblastami brodawki w∏osa, które instruujà
komórki macierzy do produkcji w∏osa i jego pochewki.

W ka˝dym mieszku nast´pujà kolejno po sobie
trzy okresy, które pojawiajà si´ naprzemiennie 
i zosta∏y nazwane cyklem w∏osowym :
• faza anagenu, czyli wzrostu w∏osa; 
• katagenu (tzw. inwolucji mieszka, czyli zamiera

nia) – gdy mieszek przestaje rosnàç, a jego dolna 
cz´Êç zanika;

• telogenu, czyli spoczynku – gdy w∏os jest ledwo 
zaczepiony na mieszku i wypada z b∏ahego 
powodu, np. przy myciu lub czesaniu. 
Uwa˝a si´, ̋ e w ciàgu ̋ ycia cz∏owieka mieszek mo˝e

przechodziç cykl w∏osowy Êrednio 20-30 razy. D∏ugoÊç
trwania poszczególnych faz jest zmienna dla ró˝nych
typów mieszków, ró˝ni si´ w zale˝noÊci od p∏ci i okoli-
cy cia∏a. Przyjmuje si´, ˝e dla w∏osów ostatecznych
anagen wynosi 2-7 lat (Êrednio 3-4 lata), katagen –
kilka tygodni (ok. 2) i telogen – kilka miesi´cy (2-4).

Cykl w∏osowy podlega z∏o˝onemu procesowi 
regulacji. Wydaje si´, ˝e najwa˝niejszà rol´ odgrywa-
jà te same mechanizmy regulacyjne, które prowadzà
do powstania mieszka w∏osowego w ˝yciu p∏odowym.
Naukowcy przeÊcigajà si´ w ustaleniu, jakie geny 
sà odpowiedzialne za faz´ wzrostu w∏osa. Istniejà
teorie, ˝e wa˝nà rol´ mo˝e odgrywaç np. bia∏ko WNT
i zwiàzane z nim inne drogi przekazywania sygna∏u 
w komórkach (m.in. sonic hegdehog). Na regulacj´
cyklu w∏osowego znaczàco mogà wp∏ywaç tak˝e hor-
mony, cytokiny, czynniki wzrostowe (m.in. VEGF –
czynnik wzrostu Êródb∏onka, odpowiadajàcy za zaopa-
trzenie brodawki w∏osa w substancje od˝ywcze) i inne.

Czy wiesz, ˝e:
• Wi´kszoÊç z nas ma ok. 100-120 tys. w∏osów. 

Ka˝dy w∏os co trzy dni wyd∏u˝a si´ o 1 mm, czyli 
oko∏o 12-15 centymetrów rocznie. 

• W∏os ˝yje przeci´tnie trzy do czterech lat. 
Nast´pnie przestaje rosnàç, po czym wypada i jest 
to zupe∏nie naturalne. Ka˝dego dnia tracimy 
ok. 60-100 w∏osów. U kobiet zwykle w∏osy ˝yjà 
nieco d∏u˝ej ni˝ u m´˝czyzn.

• IloÊç i jakoÊç w∏osów zale˝à od wielu czynników 
– wieku, p∏ci, piel´gnacji, sposobu od˝ywiania
i trybu ˝ycia. Niezwykle istotne znaczenie majà 
tak˝e wzgl´dy etniczne, np. Murzyni majà grube
i kr´cone w∏osy, Azjaci sztywne i trudne do uk∏adania, 
a Europejczycy – najcieƒsze i najbardziej deli-
katne, przy tym najbardziej zró˝nicowane pod 
wzgl´dem koloru i rodzaju. 

• Statystycznie najwi´cej w∏osów majà naturalne 
blondynki, jednak ich w∏osy sà najcieƒsze. W∏osy 
rude sà najgrubsze, ale jest ich mniej ni˝ innych, 
bo Êrednio ok. 90 tys. W∏osy bràzowe sà Êrednio 
grube i Êrednio g´ste. 

• Kolor w∏osów okreÊla pigment zwany melaninà, 
który wyst´puje w dwóch postaciach – pigmentu 
w kolorze bràzowo-czarnym oraz w kolorze 
pomaraƒczowo-czerwonym. Od iloÊci ka˝dego 
z tych barwników oraz od ich proporcji zale˝y 
oryginalny kolor w∏osów. Na przyk∏ad w∏osy 
blondynek zawierajà znacznie mniej bràzowo-
czarnej melaniny ni˝ w∏osy brunetek. W∏osy rude 
majà zdecydowanà przewag´ pigmentu poma-
raƒczowo-czerwonego nad czarnym.

• Pigment wp∏ywa na kondycj´ w∏osów. ObfitoÊç 
melaniny, zw∏aszcza bràzowo-czarnej zapewnia 
nie tylko wyrazisty kolor w∏osów, ale spe∏nia 
równie˝ rol´ ochronnà. Pigment poch∏ania 
promieniowanie ultrafioletowe i neutralizuje 
wolne rodniki – os∏aniajàc tym w∏osy przed 
szkodliwym dzia∏aniem s∏oƒca czy lamp w sola-
rium. Stàd u ludów ˝yjàcych w tropikach, gdzie 
nas∏onecznienie jest bardzo silne, spotykamy 
(dzi´ki przystosowaniu si´) kruczo czarne w∏osy 
z bardzo du˝à iloÊcià pigmentu. W∏osy jasne czy 
rozjaÊniane, które majà ma∏o melaniny, sà 
bardziej podatne na uszkodzenia wskutek 
promieniowania ultrafioletowego. Dlatego nie 
zaleca si´ rozjaÊniania w∏osów kobietom, które 
lubià si´ opalaç. Wskazana jest te˝ ostro˝noÊç 
z ekspozycjà na s∏oƒce u naturalnych blondynek, 
z jasnà karnacjà. �
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Zdrowie i wyglàd naszych w∏osów zale˝à
od wielu czynników. Jednym z najwa˝-
niejszych elementów w staraniach 
o ich dobrà kondycj´, jest dostarczanie
organizmowi odpowiedniej iloÊci sk∏ad-
ników od˝ywczych.

Od tego, czy organizm otrzyma w codziennej diecie
odpowiednià iloÊç sk∏adników pokarmowych zale˝y
nasze zdrowie. Jednym z warunków ∏adnego wyglàdu
w∏osów jest  szybka odnowa tkanek. Proces ten powodu-
je wzmo˝one zapotrzebowanie na rozmaite sk∏adniki
od˝ywcze, które nie zawsze sà dostarczane z krwià w
wystarczajàcych iloÊciach. Dla kondycji w∏osów wa˝ne
sà aminokwasy siarkowe – ich g∏ówny budulec.
Niezwykle istotne sà te˝ wzmacniajàce mikroelementy:
˝elazo (likwiduje ∏amliwoÊç), miedê (zapewnia ˝ywy,
naturalny kolor) i cynk (dodaje w∏osom elastycznoÊci). 

Wp∏yw na wzrost i wyglàd w∏osów majà te˝ wita-
miny, szczególnie z grupy B. Wszystkie te elementy
powinny ka˝dego dnia znaleêç si´ w sk∏adnikach
naszego po˝ywienia. Poniewa˝ niewiele osób przestrze-
ga prawid∏owej diety dostarczajàcej organizmowi sub-
stancji koniecznych do funkcjonowania, chcàc zapewniç
w∏osom i paznokciom zdrowie i urod´, lekarze derma-
tolodzy zalecajà u˝ywanie odpowiednio dobranych kos-
metyków piel´gnacyjnych oraz suplementacj´ doustnà.

Suplementacja, czyli wzbogacanie, to dostarczanie
organizmowi tych sk∏adników, które z ró˝nych powodów
nie wyst´pujà w naszej diecie. W przypadku widocznego
os∏abienia w∏osów  codzienna suplementacja zapewnia-
jàca sta∏y dop∏yw witamin, minera∏ów i mikroelemen-
tów, jest idealnym Êrodkiem wspomagajàcym, a niekiedy
wr´cz warunkiem powrotu do ich prawid∏owej kondycji.
Znaczenie sk∏adników mineralnych dla organizmu jest
bardzo wa˝ne tak˝e z powodu ich niezwyk∏ej zdolnoÊci
chelatowania, czyli tworzenia zwiàzków z innymi sub-
stancjami. Zwiàzki te sà dwufunkcyjnymi substancjami
chemicznymi. Ich dwufunkcyjnoÊç polega na mo˝liwoÊci
przy∏àczania do siebie i dostarczania organizmowi
wartoÊciowych substancji, oraz – po przy∏àczeniu do
siebie – zabierania z powrotem substancji zb´dnych lub
toksycznych. Dzi´ki chelatacji dany sk∏adnik lub
preparat wch∏ania si´ w 80%, podczas gdy zwyk∏e 
produkty w 1-60%. 

Chelatacja (z grec. chele – szpon, szczypce
kraba) to proces wiàzania pierwiastków metal-
icznych (jonów metali ci´˝kich, co najmniej dwu-
wartoÊciowych) przez kwasy organiczne, tj. sub-
stancje chelatujàce. Zwiàzek organiczny otacza
jony metalu jak „szczypce” i przyjmuje wolne pary
elektronów danego jonu. Wzorcowymi chelatorami
przekszta∏cajàcymi pierwiastki w substancje ∏atwo

Wp∏yw witamin
i pierwiastków Êladowych 
na kondycj´ w∏osów

DOSSIER: W∏osy
Autor: Ewa Dawidowicz, lekarz dermatolog
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm
www.viva-derm.pl

Maria Noszczyk, dr n. med.
Instytut Kometyki Lekarskiej i Piel´gnacyjnej Melitus
www.melitus.pl
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przyswajalne sà aminokwasy.
Naturalnym zwiàzkiem chelatowym jest np.

hemoglobina posiadajàca chelatujàcy jon ˝elaza.
Pierwiastki sà pobierane z chelatów stosownie 
do zapotrzebowania i kierowane do procesów 
metabolicznych. Potencjalnie szkodliwy nadmiar
wraz z nieaktywnym chelatem opuszcza organizm.
Dzi´ki temu chelatowanie zabezpiecza tak˝e przed
toksycznoÊcià. 

Proces chelatacji umo˝liwia tak˝e cyrkulacj´
biopierwiastków (mikro- i makroelementów), czyli
ich wch∏anianie, transport oraz magazynowanie, 
w trakcie którego sk∏adniki mineralne przyjmujà
najbardziej przyswajalnà postaç. Ich biodost´pnoÊç
jest wówczas do 10 razy wi´ksza ni˝ w innych 
formach. Minera∏y w formach chelatowych sà 
ponadto odporne na dzia∏anie substancji ogranicza-
jàcych ich przyswajanie przez organizm.

JAK OD˚YWIAå W¸OSY?
Najwa˝niejsze pytania i odpowiedzi:

1. Co sprawia, ˝e w∏osy sà mocne?
Ludzki w∏os jest d∏ugi i cienki, wi´c aby si´ nie

z∏amaç i jednoczeÊnie os∏oniç przed czynnikami
atmosferycznymi, powinien byç spr´˝ysty i silny.
Wa˝nà rol´ wzmacniajàcà odgrywa siarka, która
jest organizmowi dostarczana g∏ównie w postaci
przyswajalnych bia∏ek. Najbardziej wartoÊciowe sà
bia∏ka zawierajàce w swoim sk∏adzie dwa niezb´dne
cz∏owiekowi aminokwasy siarkowe – cystyn´ 
i metionin´. Podstawà konstrukcji w∏osa jest cystyna
– stanowiàca zwykle 17% jego sk∏adu i metionina 
– 0,5% sk∏adu w∏osa. Dzi´ki tym aminokwasom
mo˝liwe jest powstanie „wiàzaƒ dwusiarczkowych”,
które sà w∏àczane w keratynowà konstrukcj´ w∏osa 
i pe∏nià w niej rol´ wzmocnieƒ oraz nadajà mu pra-
wid∏owà budow´ przestrzennà. Majà te˝ wp∏yw na
wyglàd naszych w∏osów, „decydujà”, czy sà one proste,
czy skr´cone, cienkie albo grube.

Umiarkowane iloÊci obu aminokwasów mo˝na
znaleêç w pokarmach zawierajàcych du˝o bia∏ka, np.
w mi´sie i jego przetworach, jajach, rybach.
Znaczàce iloÊci cystyny zawierajà tak˝e produkty
zbo˝owe i roÊliny stràczkowe, np. zarodki pszenne,
soja, p∏atki owsiane, otr´by pszenne, itp. 

Warto wiedzieç, ˝e te aminokwasy nie mogà byç 
magazynowane „na zapas” i dlatego ich niedobór
odbija si´ szybko na kondycji w∏osów.

2. Jakie substancje wp∏ywajà 
na kondycj´ i wyglàd w∏osów?

Na zdrowie i ∏adny wyglàd naszych w∏osów
du˝y wp∏yw majà biopierwiastki: ˝elazo,
cynk, miedê, jod oraz liczne witaminy.

• Jony ˝elaza sà nierozerwalnie zwiàzane z tzw.
oddychaniem komórkowym dostarczajàcym energii
komórkom macierzy (dzi´ki ich podzia∏om i ró˝nicowa-
niu si´ powstaje w∏os). Sà te˝ niezb´dne do dzia∏ania
enzymu wp∏ywajàcego poÊrednio na prawid∏owoÊç 
i cz´stoÊç podzia∏ów komórek macierzy, co decyduje 
o prawid∏owej budowie i tempie wzrostu w∏osów.
Szczególnie zagro˝one deficytem ˝elaza sà kobiety.
Obfite krwawienia miesiàczkowe, okres cià˝y i „ubo-
go˝elazowa” dieta mogà u nich doÊç szybko doprowa-
dziç do niedoboru tego mikroelementu. Wskutek braku
˝elaza w∏osy stajà si´ cienkie, ∏amliwe i ulegajà 
przerzedzeniu.  

• Cynk uaktywnia enzymy kontrolujàce metabolizm
bia∏ek zawierajàcych wiàzania dwusiarczkowe potrzeb-
ne do budowy w∏osa. Wp∏ywa te˝ na gospodark´ wita-
minà A, a przecie˝ ta witamina ma znaczàcy wp∏yw 
na proces keratynizacji naskórka, jak te˝ na stan
w∏osów i paznokci. Jej d∏ugotrwa∏y niedobór powoduje
poczàtkowo zahamowanie wzrostu, póêniej prze-
rzedzanie si´ w∏osów, zaÊ w skrajnych przypadkach
mo˝e doprowadziç do ca∏kowitego wy∏ysienia. 

• Miedê wzmacnia w∏osy. Od jej obecnoÊci zale˝y
wzrost prawid∏owej struktury rogowej w∏osa.
Niedostatek miedzi skutkuje np. zbyt ma∏à liczbà
„mostków dwusiarczkowych”, które, jak ju˝ wiemy,
wzmacniajà si∏´ i spr´˝ystoÊç w∏osów. W konsekwencji
w∏osy stajà si´ s∏abe i poskr´cane. Co wi´cej, w przy-
padku niedoboru miedzi w organizmie dochodzi do
zaburzeƒ w gospodarce ˝elazem. Mo˝e to jeszcze
bardziej niekorzystnie odbiç si´ na stanie naszych
w∏osów. 

ObfitoÊç ∏atwo przyswajalnego ˝elaza mo˝emy
znaleêç w czerwonym mi´sie, wàtrobie, jajach i pod-
robach. W tych samych potrawach znajdziemy równie˝
du˝o cynku i miedzi. Trzeba jednak uwa˝aç, gdy˝ mi´so,
zw∏aszcza podroby, zawierajà znaczne iloÊci t∏uszczów
zwierz´cych, w tym cholesterolu zagra˝ajàcego
mia˝d˝ycà. Tote˝ dla wielu osób dobrym sposobem
omini´cia tej pu∏apki dietetycznej b´dzie wysokiej
jakoÊci preparat od˝ywczy zapewniajàcy w∏osom i paz-
nokciom niezb´dnà im iloÊç ˝elaza, cynku oraz miedzi.
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3. Jakie witaminy sà wa˝ne dla zdrowia 
i urody naszych w∏osów?

Szczególnie wa˝ne dla w∏osów sà witaminy 
z grupy B, które wspomagajà wzrost w∏osów,
chronià je przed chorobami oraz niekorzystnym
oddzia∏ywaniem czynników atmosferycznych 
i Êrodowiskowych. 

Witaminy B1 i B6 u∏atwiajà wch∏anianie amino-
kwasów w uk∏adzie pokarmowym. Witaminy te (wraz
z witaminà A) wspomagajà od˝ywianie komórek
macierzy w∏osa oraz sà jednym z kilku najwa˝-
niejszych czynników pobudzajàcych wzrost i warun-
kujàcych poprawnà budow´ w∏osów. Witaminy z
grupy B zapobiegajà ∏ojotokowi i zwiàzanym z tym
zmianom zapalnym skóry, os∏abiajàcym w∏osy. Warto
wiedzieç, ˝e przet∏uszczanie si´ w∏osów mo˝e byç
spowodowane brakiem tych witamin w diecie. 

Du˝e znaczenie w dbaniu o zdrowie naszych
w∏osów ma prowitamina B5 - kwas pantotenowy.
Odgrywa ona podstawowà rol´ podczas podzia∏ów
komórek w mieszku w∏osowym, dlatego jej obecnoÊç
jest niezb´dna do prawid∏owego wzrostu w∏osów.
Witamina ta jest ponadto jednym z naturalnych
sk∏adników elementów budulcowych w∏osa odpo-
wiedzialnych za jego w∏asnoÊci mechaniczne (np. si∏´
i spr´˝ystoÊç). Jest te˝ wa˝nym sk∏adnikiem spoiwa
wype∏niajàcego przestrzenie mi´dzykomórkowe 
i utrzymujàcym odpowiednià wilgotnoÊç w∏osów.

Witamina B5, czyli kwas pantotenowy, wyst´puje
w naturze najcz´Êciej w postaci zwiàzanej z innymi
substancjami, jako koenzym A. Najwi´cej koenzymu
A mo˝emy znaleêç w wàtrobie, mleku, ˝ó∏tkach jaj,
dro˝d˝ach, otr´bach ry˝owych, preparatach pszcze-
lich. Aby zapewniç sobie obfitoÊç koenzymu, trzeba
w∏àczyç do diety znaczne iloÊci tych produktów, co 
nie zawsze jest realne. Dlatego cennym uzupe∏nieniem
mo˝e byç przyjmowanie preparatów zawierajàcych
prekursor witaminy B5 – Depantenol lub pochodne
kwasu pantetonowego, np. pantotenian wapnia.

Jakà rol´ spe∏nia os∏onka w∏osa?
Jak ju˝ wiemy, w sk∏ad os∏onki w∏osa wchodzà

pojedyncze warstwy cienkich komórek. Warstw jest
od 5 do 10. Sk∏adajà si´ one ze sp∏aszczonych 
i pouk∏adanych jak rybie ∏uski zrogowacia∏ych
komórek, które sà zakonserwowane i posklejane 
ze sobà specjalnymi substancjami t∏uszczowymi,
tworzàcymi spoiwo mi´dzykomórkowe. Przyk∏adem
takiej substancji sà m.in. odkryte stosunkowo

niedawno ceramidy, które stanowià najwa˝niejszy
sk∏adnik tego spoiwa. Uzyskana dzi´ki temu szczelna
os∏ona zapewnia w∏osom skutecznà ochron´ przed
czynnikami zewn´trznymi – promieniowaniem s∏oƒca,
kurzem, wiatrem, itp.

JeÊli spoiwo mi´dzykomórkowe nie jest uszkodzone,
pó∏przezroczyste komórki os∏onki sà p∏asko pouk∏adane
i dobrze przylegajà do siebie, tworzàc g∏adkà
powierzchni´ w∏osa. Dzi´ki temu silnie odbijajà Êwiat∏o,
co nadaje w∏osom pi´kny po∏ysk i dobrze uwidacznia
˝ywy kolor pigmentu. Kiedy ∏uskowate komórki os∏onki
sà pozbawiane substancji spajajàcych – np. wskutek
cz´stych kàpieli s∏onecznych lub morskich, cz´stego
mycia z∏ej jakoÊci szamponami czy chemicznego
rozjaÊniania – dochodzi do zachwiania równowagi
wodno-t∏uszczowej w∏osów. Os∏onka staje si´ nieszczel-
na, a w∏osy – przesuszone, szorstkie, matowe, trudne do
rozczesywania i u∏o˝enia. Przed∏u˝anie si´ z∏ego stanu
os∏onki nara˝a na zniszczenie keratyn´ warstwy
korowej, co jest równoznaczne z uszkodzeniem kon-
strukcji noÊnej w∏osów. Objawami tego typu uszkodzenia
jest rozczepianie si´ w∏osów i ich ∏amliwoÊç.

Jak zapobiec nadmiernemu wysuszeniu
w∏osów przez mikroklimat naszych
mieszkaƒ, s∏oƒce i zbyt cz´ste kàpiele?

W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y unikaç wp∏ywu tych
szkodliwych czynników. Gdy jednak jesteÊmy na nie
nara˝eni, nale˝y si´ ratowaç nienasyconymi kwasami
t∏uszczowymi. Obfitujà w nie oleje roÊlinne, np. olej 
z ciesio∏ka, ogórecznika, lnu itp. T∏uszcze te s∏u˝à orga-
nizmowi do wytworzenia ceramidów warstwy rogowej
naskórka oraz spoiwa mi´dzykomórkowego os∏onki
w∏osa, które pe∏nià rol´ bariery ochronnej. Warstwa
ochronna nadaje w∏osom pi´kny blask i wyglàd. Chroni
te˝ skór´ i w∏osy przed nadmiernym wysuszeniem.

Jak wzmocniç 
nadmiernie przesuszone w∏osy?

Pomocne dla os∏abionych i wysuszonych s∏oƒcem
w∏osów sà witaminy A i E. Witamina A przyspiesza cykl
odnowy komórkowej i wp∏ywa na poprawnà budow´ 
keratyny, z której zbudowane sà w∏osy.

Witamina E jest silnym antyoksydantem zwalczajà-
cym wolne rodniki, co chroni naczynia w∏osowate,
zaopatrujàce w∏osy w sk∏adniki od˝ywcze, przed
uszkodzeniem. Co wi´cej, witamina ta rozszerza cienkie
naczynia w∏osowate, dzi´ki temu ∏atwiej mo˝na dostar-
czyç im niezb´dnych sk∏adników przez krew. Obie wita-
miny – A i E – przeciwdzia∏ajà te˝ starzeniu si´ skóry. 
�
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Nasze w∏osy nieustannie nara˝one sà na
dzia∏anie wielu, cz´sto niekorzystnych,
czynników. Kondycj´ w∏osów i paznokci
os∏abiajà mi´dzy innymi: stres, z∏a dieta,
zaburzenia hormonalne czy przyjmowanie
niektórych leków, ale tak˝e zbyt cz´ste
przeprowadzanie zabiegów upi´kszajàcych.

W∏osy przesuszone i ∏amliwe:
W∏osy stajà si´ matowe, pozbawione spr´˝ystoÊci 

i ∏amliwe najcz´Êciej w wyniku mechanicznego
uszkodzenia w∏osów przez czynniki zewn´trzne, min:
stosowanie du˝ej iloÊci produktów kosmetycznych, np.
preparatów do stylizacji w∏osów, zbyt ciasnych spinek,
lokówek, a nawet nieodpowiedniego grzebienia.

Najcz´stsze przyczyny przesuszania
i ∏amliwoÊci w∏osów to:
• Niew∏aÊciwe (np. zbyt cz´ste) mycie w∏osów, 

szczególnie przy u˝yciu zbyt agresywnie dzia∏ajàcych 
preparatów, mo˝e powodowaç ∏amliwoÊç i suchoÊç 
w∏osów.

• Cz´ste u˝ywanie farb do koloryzacji w∏osów. Farby  
ciemne – zmieniajàce barw´ w∏osów w trwa∏y sposób 
mogà naruszaç ich struktur´, natomiast preparaty 
rozjaÊniajàce, takie jak woda utleniona, os∏abiajà 
w∏os utleniajàc melanin´. 

• Zbyt d∏ugie i cz´ste opalanie powoduje, ˝e w∏osy 
jaÊniejà, tracà swój naturalny ochronny barwnik 
– melanin´. Nadmierna ekspozycja na dzia∏anie 
promieniowania s∏onecznego powoduje uszkodzenie 
substancji t∏uszczowych os∏onek w∏osów oraz 

wzmacniajàcych „mostków dwusiarczkowych”, 
powodujàc ∏amliwoÊç i utrat´ elastycznoÊci w∏osów.

• W∏osy rozjaÊniane, pozbawione melaniny, sà bardziej 
podatne na uszkodzenia pod wp∏ywem promieniowa-
nia ultrafioletowego.

• Zbyt d∏ugie dzia∏anie p∏ynów do trwa∏ej ondulacji 
bàdê za wysokie ich st´˝enie mogà spowodowaç 
uszkodzenie struktury w∏osów, powodujàc ich 
∏amliwoÊç.

• U˝ywanie suszarki, lokówek czy ciasne splatanie 
warkocza równie˝ mogà byç przyczynà ∏amliwoÊci 
i wypadania w∏osów.

W∏osy przet∏uszczajàce si´
Przet∏uszczajàce si´ w∏osy sà trudne do piel´-

gnacji. ¸ojotok, czyli przet∏uszczajàca si´ skóra, jest
wynikiem nadmiernej pracy gruczo∏ów ∏ojowych.
Dotyczy to zarówno skóry twarzy – g∏ównie czo∏a,
okolic nosa i brody oraz ow∏osionej skóry g∏owy. 

Wa˝nà rol´ w regulacji tego procesu odgrywajà 
hormony. Androgeny pobudzajà wydzielanie ∏oju, 
a estrogeny hamujà. Najwa˝niejszym jednak czyn-
nikiem determinujàcym nasilenie ∏ojotoku jest
predyspozycja genetyczna. Jest to problem, z którym
borykamy si´ niestety ca∏e ˝ycie, chocia˝ u osób
starszych ∏ojotok ma tendencj´ do zmniejszania si´.

¸ojotok sprawia sporo k∏opotów latem, zw∏aszcza 
˝e cz´sto idzie w parze z nadmiernym poceniem. Zimà
natomiast zwi´ksza sk∏onnoÊç do przet∏uszczania
w∏osów, gdy˝ w niskiej temperaturze otoczenia
nast´puje skurcz malutkich mi´Êni skóry, który
powoduje opró˝nienie gruczo∏ów ∏ojowych.

Przet∏uszczaniu skóry ow∏osionej g∏owy cz´sto
towarzyszy ∏upie˝, czyli ˝ó∏te, t∏uste, nawarstwione

Najcz´stsze problemy

z w∏osami

DOSSIER: W∏osy
Autor: dr Dorota Prandecka 
Lasermed – Centrum Dermatologii 
Laserowej i Przeszczepiania W∏osów
www.lasermed.pl
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∏uski a czasem nawet strupy. Do tego cz´sto do∏àcza si´
stan zapalny – zaczerwienienie i sw´dzenie. Wzmo˝ona
wydzielina ∏ojowa jest dobrà po˝ywkà dla wielu bakterii 
i grzybów. W cz´Êci przypadków przet∏uszczania skóry
ow∏osionej g∏owy dochodzi do wypadania w∏osów, tzw.
∏ysienia ∏ojotokowego.

¸ojotok predysponuje do wielu chorób skóry, mi´dzy
innymi do ∏ojotokowego zapalenia skóry. Leczenie
ogólne przeciw∏ojotokowe powinno byç przeprowa-
dzone pod kierunkiem lekarza. Zalecane jest przyj-
mowanie w du˝ych dawkach przez wiele miesi´cy
witamin PP, B2, C oraz cynku.

Do mycia g∏owy – jeÊli istnieje taka potrzeba nawet
codziennie – poleca si´ specjalne szampony, które 
zawierajà substancje przeciw∏ojotokowe: siark´, selen,
kwas salicylowy, ichtilol, dziegcie i przeciwdro˝-
d˝akowe – Pityronian cynku, ketokonazol, oktopirox.
Szampony takie sà dost´pne w aptekach.

¸upie˝
¸upie˝ to dosyç powszechnie wyst´pujàca
choroba skóry g∏owy charakteryzujàca
si´ otr´biastym ∏uszczeniem naskórka.
Wyró˝niamy dwa rodzaje ∏upie˝u, dajàce
ró˝ne objawy i wymagajàce nieco innego
sposobu post´powania leczniczego.
• ¸upie˝ zwyk∏y

Skóra g∏owy jest sucha, mo˝e wyst´powaç Êwiàd,
któremu nie towarzyszy stan zapalny. Ze skóry g∏owy
odrywajà si´ bia∏e lub szare drobne ∏uski widoczne na
ubraniu. Do wyst´powania tego typu ∏upie˝u mogà przy-
czyniaç si´: zbyt cz´ste mycie g∏owy, suszenie suszarkà 
i cz´ste zabiegi upi´kszajàce (trwa∏a, farbowanie, 
kosmetyki do stylizacji). Zaostrzenie choroby zwykle
nast´puje jesienià i zimà, gdy przebywamy w zbyt
suchych, ogrzewanych pomieszczeniach a na zewnàtrz
nosimy czapki. W leczeniu tego typu ∏upie˝u wystarczy
zastosowaç odpowiedni szampon leczniczy, czasem poma-
ga ograniczenie cz´stoÊci mycia g∏owy oraz nat∏uszczanie
g∏owy olejkami.

• ¸upie˝ t∏usty
Wyst´puje silny ∏ojotok skóry g∏owy, któremu

towarzyszy Êwiàd, sypiàce si´ ze skóry g∏owy ∏uski majà
kolor ˝ó∏tawy.

Uwa˝a si´, ˝e przyczynà powstawania ∏upie˝u
t∏ustego mo˝e byç zaka˝enie grzybami Pitorysporium
ovale rozwijajàce si´ na pod∏o˝u ∏ojotokowego zapalenia
skóry. Zaleca si´ stosowanie specjalnych preparatów
leczniczych ograniczajàcych rozwój tych szkodliwych
drobnoustrojów. W przypadku ∏upie˝u t∏ustego
wskazane jest cz´ste mycie g∏owy specjalnymi szam-
ponami przeciw∏ojotokowymi, z∏uszczajàcymi i przeciw-
grzybiczymi.

Uwaga!
W aptekach jest obecnie du˝y wybór Êrodków
leczniczych i piel´gnacyjnych, które mo˝na kupiç bez
recepty. W przypadku uporczywego ∏upie˝u warto jednak
udaç si´ po porad´ do dermatologa, który po rozpozna-
niu typu ∏upie˝u zaleci odpowiednie preparaty.

Nadmierne wypadanie w∏osów
Za norm´ uwa˝a si´ wypadanie ok.100 w∏osów 

dziennie i jest to zwiàzane z naturalnym cyklem ˝ycia
w∏osów. O zwi´kszonym wypadaniu w∏osów mo˝emy
mówiç w przypadku zaburzenia równowagi pomi´dzy
wypadaniem i odrastaniem w∏osów, kiedy go∏ym okiem
widzimy, ˝e w∏osów jest wyraênie mniej. W takim 
przypadku warto zwróciç si´ do dermatologa o zdiagno-
zowanie przyczyny i wyboru dzia∏ania terapeutycznego,
gdy˝ nie leczone wypadanie w∏osów mo˝e doprowadziç
do ∏ysienia.

¸ysienie
Wyst´puje na ograniczonej powierzchni
lub obejmuje ca∏à ow∏osionà skór´ g∏owy.
¸ysienie mo˝e mieç charakter:
1. przejÊciowy, tzn. ust´puje po usuni´ciu przyczyny
wywo∏ujàcej je, np. niedokrwistoÊç, leki przeciwnowot-
worowe, przeciwkrzepliwe, przeciwtarczycowe, grzybica
2. trwa∏y – po urazie, po oparzeniu, po naÊwietlaniu
promieniami rtg, po g∏´bokim zaka˝eniu czy ∏ysienie
typu m´skiego.

Odr´bnym typem ∏ysienia, o nieprzewidywalnym
przebiegu, jest ∏ysienie plackowate. Nieznana jest
jego przyczyna. Cz´sto dotyczy osób m∏odych.
Polega na powstawaniu ognisk zupe∏nie pozba-
wionych w∏osów zwykle w kszta∏cie okràg∏ym – stàd
nazwa. Istnieje jego odmiana polegajàca na ca∏ko-
witym wypadni´ciu wszystkich w∏osów z ca∏ego cia∏a.
Leczenie ∏ysienia plackowatego jest bardzo trudne,
zwykle bezskuteczne.

Najcz´stszym typem ∏ysienia, bo dotyczàcym ok. 
90% wszystkich jego przypadków, jest ∏ysienie typu
androgenowego Przyczynà tego ∏ysienia zwykle nie sà
zaburzenia hormonalne, ale genetycznie uwarunkowana
wra˝liwoÊç cebulek w∏osowych na prawid∏owà iloÊç 
hormonów m´skich – androgenów u m´˝czyzn i kobiet.
Androgeny u tych osób dzia∏ajà destrukcyjnie na cebul-
ki w∏osowe i powodujà wypadanie w∏osów. Dobre efekty 
w przypadku ∏ysienia androgenowego dajà zabiegi
mezoterapii. Bardzo trudne jest leczenie ∏ysienia
typu m´skiego. Jedynà skutecznà metodà u m´˝-
czyzn sà leki antyandrogenowe – blokujàce wp∏yw
hormonów na cebulki oraz przeszczepy w∏osów.
Kobiety majàce problem z ∏ysieniem powinny sko-
rzystaç z porady endokrynologa.  �
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Mezoterapia to cz´sto stosowana w derma-
tologii estetycznej metoda poprawiajàca
wyglàd skóry. Jest wykorzystywana w
leczeniu cellulitu, rozst´pów.  Dobre efekty
przynosi w terapii profilaktycznej ∏ysienia.
Mezoterapia polega na wstrzykiwaniu w
odpowiedni fragment skóry specjalnie przy-
gotowanej, odpowiednio dobranej do potrzeb
pacjenta, mieszanki sk∏adników od˝ywczych
(tzw. koktajli). Mieszanka wstrzykiwana jest
w okolice mieszka w∏osowego za pomocà
strzykawki z bardzo cienkà ig∏à lub przy
u˝yciu specjalnego aparatu, który aplikuje
preparat pojedynczymi lub seryjnymi wk∏u-
ciami. Daje to mo˝liwoÊç precyzyjnego,
miejscowego podania niewielkiej iloÊci leku,
co zwi´ksza jego dzia∏anie terapeutyczne.

Leczenie wypadania w∏osów to proces d∏ugotrwa∏y 
i trudny. Na efekt zahamowania wypadania w∏osów
trzeba czekaç kilka tygodni lub miesi´cy, a na zwi´ksze-
nie iloÊci w∏osów oraz poprawienie ich struktury 
– jeszcze d∏u˝ej. 

Mezoterapi´ w leczeniu wypadania w∏osów cz´sto
stosuje si´ jako metod´ komplementarnà do terapii
doustnej i/lub leczenia zewn´trznego. Efekt leczenia
zale˝y tak˝e od przyczyny wypadania w∏osów i rodzaju
∏ysienia. Aby zminimalizowaç odczucie bólu zwiàzanego
z iniekcjami, podczas zabiegu stosuje si´ kremy, ˝ele lub
aerozole znieczulajàce. Równie˝ wykonanie mezoterapii
z wykorzystaniem pistoletów minimalizuje odczucie
bólu oraz pozwala na szybkie i precyzyjne wykonanie

zabiegu, nawet jeÊli ostrzykiwana powierzchnia jest
doÊç du˝a. Do zabiegu u˝ywa si´ gotowych mieszanin
substancji w tzw. ampu∏kach regenerujàcych w∏osy. 
W niektórych gabinetach przygotowuje si´ specjalne
mieszanki koktajli.

Efektem ka˝dego zabiegu mezoterapii jest regene-
racja tkanek oraz poprawienie ich ukrwienia.
Natomiast w zale˝noÊci od rodzaju substancji u˝ytej do
mezoterapii mo˝na osiàgnàç troch´ inne efekty
dodatkowe. W koktajlach leczniczych wykorzystuje si´
witaminy (w przypadku ∏ysienia szczególnie witaminy 
z grupy B spe∏niajàce funkcj´ koenzymów), koenzymy
b´dàce antyoksydantami, pierwiastki Êladowe (tu
uwa˝a si´, ˝e kluczowà rol´ odgrywa cynk) oraz inne
substancje przyspieszajàce odnow´ komórkowà, np.
pirogronian sodu, krzemionk´ organicznà, polinukleo-
tydy, minoksidil, leki poprawiajàce krà˝enie oraz 
sterydy majàce dzia∏anie immunomodulujàce, wyko-
rzystywane w leczeniu ∏ysienia plackowatego. 

Wskazania do mezoterapii
• wypadanie w∏osów na skutek ubogiej diety, s∏abego 

krà˝enia, zmian hormonalnych w okresie cià˝y, 
laktacji;  

• ∏ysienie androgenowe; 
• ∏ysienie plackowate; 
• s∏abe i wymagajàce silnego od˝ywienia w∏osy. 

Cz´stotliwoÊç zabiegów:
Cz´stotliwoÊç zabiegów ustala si´ w zale˝noÊci od inten-
sywnoÊci wypadania w∏osów oraz od rodzaju u˝ytych
substancji leczniczych:
• faza uderzeniowa kuracji: 1 zabieg na tydzieƒ przez 

okres 2 miesi´cy; 
• faza piel´gnacyjna: 1 zabieg na miesiàc przez okres 

3-6 miesi´cy.  �

Zastosowanie techniki
mezoterapii w leczeniu
wypadania w∏osów

DOSSIER: W∏osy
Autor: dr Ma∏gorzata Bag∏aj
Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Derma Puls
www.derma-puls.com.pl

Dr Bag∏aj 
za pomocà 
pistoletu do 
mezeterapii 
wykonuje 
zabieg 
na skórze 
ow∏osionej 
g∏owy.
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Problem ∏ysienia dotyczy w przybli˝eniu 
20% dwudziestolatków, 30% trzydziesto-
latków, a wraz z wiekiem wzrasta i w dzie-
wiàtej dekadzie ˝ycia dotyka 90% osób. Inne
êród∏a donoszà, ˝e 7 na 10 m´˝czyzn i 1 na 5
kobiet traci intensywnie w∏osy.

Najcz´Êciej spotykanà postacià ∏ysienia jest tzw. ∏ysienie
androgenowe (wi´cej o tym typie ∏ysienia w artykule 

dr Prandeckiej pt.: Najcz´stsze problemy z w∏osami).
Sk∏onnoÊç do utraty w∏osów typu m´skiego jest

uwarunkowana genetycznie i rozpoczyna si´ po uzyskaniu
dojrza∏oÊci. Pierwszà obserwowanà zmianà jest tzw. 
wysoka skroƒ – spotykana u ok. 96% dojrza∏ych m´˝czyzn
(dotyczy to równie˝ tych, którzy w póêniejszym okresie 
nie b´dà ∏ysieç). Potem zwykle proces ∏ysienia zaczyna 
obejmowaç szczyt g∏owy i stopniowo rozszerza si´ we
wszystkich kierunkach. 

Aby zlikwidowaç ∏ysin´, stosuje si´ ró˝ne metody
zabiegowe, np. wyci´cie skóry pozbawionej w∏osów (scalp
reduction), przesuni´cie p∏atów skóry z w∏osami, plastyk´
z wykorzystaniem ekspanderów. Pacjenci ch´tniej jednak
decydujà si´ na zabiegi mniej inwazyjne, a jednoczeÊnie
bardzo skuteczne, tj. przeszczep w∏osów. 

Metoda ta ma wiele zalet: bardzo szybko nast´puje 
gojenie, ryzyko powik∏aƒ jest zminimalizowane, blizna
jest praktycznie niewidoczna i wyst´puje wy∏àcznie w miej-
scu pobrania przeszczepów. Poza tym, chirur-
gia odtwórcza w∏osów daje szans´ na trwa∏e
rozwiàzanie problemu, poniewa˝ przeszcze-
pione w∏osy po odroÊni´ciu ju˝ nie wypadnà.

Przeszczepianie w∏osów oparte jest na
prostej zasadzie. W∏osy okolicy potylicy

nie podlegajà praktycznie wp∏ywowi hormo-
nu m´skiego (androgenu), przez co sà trwa∏e.
Mogà zatem byç u˝yte jako przeszczepy 
i zostaç chirurgicznie przeniesione w miejsce
pozbawione w∏osów. 

Przeszczepione pojedyncze mieszki w∏osowe nadajà fry-
zurze naturalny wyglàd, niezale˝nie od tego, czy w∏osy sà
suche, czy mokre. Mo˝na je normalnie uk∏adaç, strzyc,
farbowaç. Nie wymagajà równie˝ specjalnej piel´gnacji
ani przyjmowania na sta∏e leków. W odró˝nieniu od
starszych metod przeszczep nie daje efektu tzw. „w∏osów
lalki”, gdzie w∏osy wyrasta∏y k´pkami i nadawa∏y fryzurze
nieco groteskowy wyglàd (sporo m´˝czyzn zg∏asza si´
teraz do lekarza w∏aÊnie z takim problemem i wymaga
wtórnej korekcji).   

OczywiÊcie im wi´ksza ∏ysina, tym mniej w∏osów 
mo˝liwych do pobrania, dlatego nie ka˝dy jest dobrym
kandydatem do tego typu zabiegu. Lekarz powinien
oceniç, jak daleko b´dzie post´powa∏o ∏ysienie, aby w kilka
lat po przeszczepieniu w∏osów nie uzyskaç nienaturalnej,
sterczàcej fryzury. 

Metoda przeszczepiania pojedynczych mieszków
w∏osowych, tzw. micrografting, polega na przenie-

sieniu ma∏ych fragmentów skóry zawierajàcych 1-3 w∏osy
(mikroprzeszczepów) w miejsce pozbawione w∏osów. 

Zabieg odbywa si´ w znieczuleniu miejscowym. Najpierw
zostaje pobrany pasek skóry wraz z „permanentnymi” w∏osami,
a miejsce pobrania zszywa si´. Pasek skóry zostaje poci´ty
pod du˝ym powi´kszeniem w taki sposób, aby uzyskaç poje-
dyncze przeszczepy sk∏adajàce si´ z 1-3 w∏osów. Mini-
przeszczepy zawierajàce 4-6 w∏osów czasem zostajà u˝yte
do zag´szczenia fryzury, jednak te stosuje si´ z dala od linii
brzegowej w∏osów. Liczba przeszczepów jest uzale˝niona

od wielkoÊci powierzchni pozbawionej w∏osów
oraz od tego, jak bardzo chcemy je zag´Êciç.
Zwykle jest to 500-1500 przeszczepów wyko-
nanych podczas jednego zabiegu. Wi´kszoÊç
pacjentów dla uzyskania dobrego efektu
wymaga 2-3 zabiegów. Po 24 godzinach 
od zabiegu na ka˝dym z przeszczepów tworzy
si´ ma∏y strupek, a po 7-10 dniach w∏oski
wypadajà. Odrost trwa∏ych w∏osów nast´puje
po ok. 3 miesiàcach. Odrastajàce w∏osy przy-
bierajà ok. 1 cm d∏ugoÊci na miesiàc.  �

Metody stosowane 
w chirurgii odtwórczej w∏osów

DOSSIER: W∏osy
Autor: dr Piotr Osuch 
Chirurg, cz∏onek i wspó∏za∏o˝yciel 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej W∏osów
www.lasermed.pl

przed zabiegiem

po zabiegu



Zdrowa skóra zawiera w swoich zewn´trznych warstwach (czyli naskórku) t∏uszcze,
które sà produkowane przez gruczo∏y ∏ojowe, i stanowià wa˝nà cz´Êç tzw. p∏aszcza lipi-
dowego skóry. Lipidy na powierzchni naskórka pe∏nià wa˝ne funkcje ochronne m.in: zabez-
pieczajà jà przed nadmiernym wysuszeniem, przed szkodliwym dzia∏aniem substancji
dra˝niàcych, chronià przed infekcjami dro˝d˝akowymi i bakteryjnymi. Biorà tak˝e udzia∏ 
w gospodarce wodnej naskórka i hamujà parowanie wody poÊrednio utrzymujàc jej 
prawid∏owà elastycznoÊç oraz nadajàc jej g∏adki wyglàd. 

Sucha skóra nie produkuje w prawid∏owy sposób t∏uszczu lub jest go pozbawiona pod
wp∏ywem dzia∏ania czynników zewn´trznych, takich jak: detergenty, suche powietrze, mróz,
ale te˝ i d∏ugotrwa∏y lub zbyt cz´sty kontakt z wodà – zw∏aszcza chlorowanà, która leci 
z naszych kranów podczas brania prysznica lub kàpieli. Skóra sucha na ogó∏ jest szorstka 
i zaczerwieniona. Je˝eli problemy nasilajà si´, zaczyna si´ ∏uszczyç, rozwarstwiaç, sw´dzi 
i ∏atwo jà podra˝niç. 

Autor: dr Joanna Czuwara 
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm
www.viva-derm.pl
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Najwa˝niejsze przyczyny powstania
suchej skóry:
• skóra mo˝e ulec wysuszeniu w wyniku dzia∏ania 

zewn´trznych czynników fizycznych (np. wysokiej 
i niskiej temperatury, s∏oƒca) i chemicznych (np. deter-
gentów, spirytusu salicylowego, rozpuszczalników 
organicznych);

• skóra staje si´ bardziej sucha w okresie jesienno-
-zimowym, kiedy w pomieszczeniach jest ciep∏o 
i sucho, cz´Êciej korzysta si´ z goràcych i d∏ugich
kàpieli, a dodatkowo skóra jest nara˝ona na ciàg∏e 
pocieranie odzie˝à i pokonywanie du˝ych ró˝nic 
temperatur;

• silnie wysusza i podra˝nia skór´ kàpiel w chlo-
rowanej wodzie na basenie;

• równie˝ z wiekiem skóra staje si´ bardziej sucha, 
maleje w niej zawartoÊç wody i zmniejsza si´ 
aktywnoÊç gruczo∏ów ∏ojowych, które jà nat∏usz-
czajà. Problem suchej skóry dotyczy a˝ 75% po-
pulacji osób po 64. roku ˝ycia.

Jak dbaç o suchà skór´?
Problemy suchej skóry mo˝emy rozwiàzaç przede

wszystkim poprzez jej prawid∏owà piel´gnacj´. 
Do codziennej kosmetyki suchej skóry zaleca si´

(zale˝nie od stopnia jej wysuszenia) stosowanie nat∏usz-
czajàcych kremów, maÊci lub emulsji nawil˝ajàcych
zawierajàcych ceramidy i tzw. emolienty (wazelin´,
euceryn´, parafin´, lanolin´), które przywracajà skórze
prawid∏owà warstw´ ochronnà. Warto te˝ u˝ywaç
preparatów o ni˝szym pH (ok. 6) korespondujàcym 
z naturalnym pH skóry. T∏uste maÊci, kremy 
i balsamy zapobiegajà parowaniu wody ze skóry i zatrzy-
mujà wilgoç. Stosowane w wielu kremach do suchej
skóry ceramidy i nanosomy pe∏nià rol´ noÊnika pozwala-
jàcego na lepszà penetracj´ w g∏àb skóry i dostarczenie
tam substancji aktywnie czynnych: retinoidów, 
estrogenów, witamin rozpuszczalnych w t∏uszczach

(witaminy E) lub hydrofilnych, np. witaminy C. Bardzo
dobry efekt wyg∏adzenia, zmi´kczenia i g∏´bokiego
nawil˝enia skóry daje zastosowanie preparatów zawiera-
jàcych kwas mlekowy (alfa hydroksykwas o silnie
nawil˝ajàcych w∏aÊciwoÊciach). Skór´ powinniÊmy 
smarowaç po ka˝dej kàpieli oraz dodatkowo w ciàgu
dnia, tak cz´sto, jak to jest konieczne. 

Uwaga: Je˝eli nasilajà si´ objawy towarzyszàce suchej
skórze, np. Êwiàd, p´kanie skóry, nadka˝enia 
bakteryjne i stany zapalne, trzeba koniecznie zasi´gnàç
opinii lekarza, gdy˝ mogà to byç objawy chorób der-
matologicznych wymagajàcych d∏ugotrwa∏ego leczenia
(atopowe zapalenie skóry, ∏uszczyca, wyprysk kontak-
towy, wyprysk alergiczny, wyprysk podudzi). W przy-
padku tych chorób stosowanie Êrodków myjàcych,
odka˝ajàcych i cz´sty kontakt z wodà dodatkowo
nasilajà objawy suchej skóry i Êwiàdu. W takich 
przypadkach lekarz – po postawieniu diagnozy –
zaleca odpowiednie post´powanie dotyczàce
piel´gnacji skóry i przepisze preparaty przeciwzapalne
i przeciwÊwiàdowe i przeciwhistaminowe.

Zabiegi w gabinecie
Istnieje wiele zabiegów kosmetycznych i dermato-

logicznych opracowanych specjalnie z myÊlà o popra-
wieniu kondycji suchej skóry. Rodzaj wykonywanych
zabiegów i cz´stotliwoÊç kuracji najlepiej dobierze nam
specjalista 

Warto np. zaczàç od masa˝u wykonanego z u˝yciem
substancji nat∏uszczajàco-regenerujacych, podczas
którego wprowadza si´ do skóry substancje aktywne
poprawiajàce jej nawil˝enie. Odpowiednio dobrany 
peeling wyg∏adza szorstkà skór´ i sprawia, 
˝e lepiej wch∏ania ona aktywne sk∏adniki nawil˝ajàce.
Innym polecanym przez dermatologów zabiegiem jest
mezoterapia, w trakcie której poprzez powierzchowne
iniekcje wprowadza si´ w obr´b skóry kwas hialuronowy 
– substancj´, która ma silne w∏aÊciwoÊci wiàzania wody,
przywraca skórze prawid∏owe napi´cie i wyg∏adza jà.  �

suchej skóry
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J
Ilona Felicjaƒska to jedna z najpi´kniejszych 
i najbardziej znanych polskich modelek. Polki
masowo polubi∏y jà, kiedy wraz z Mariuszem
Szczyg∏em prowadzi∏a w Polsacie program
„Na ka˝dy temat”. Jednak dla wi´kszoÊci
kobiet sta∏a si´ wzorem wówczas, kiedy po
urodzeniu dwóch synów, odzyska∏a figur´ i 
– znowu w Êwietnej formie – króluje na wybie-
gach dla modelek, konkurujàc z powodzeniem
z m∏odszymi kole˝ankami. Teraz uwa˝a si´ 
za kobiet´ spe∏nionà, która znakomicie godzi
aktywnà prac´ zawodowà z ̋ yciem rodzinnym.

E: Jak dbasz o swój wyglàd na co dzieƒ?
IF: Wydaje mi si´, ˝e nie przesadzam,
jednak pilnuj´ kilku zasad mojej domo-
wej kosmetyki. Twarz przemywam toni-
kiem, nak∏adam inny krem na dzieƒ i inny
na noc, zawsze stosuj´ te˝ oddzielny
krem pod oczy. Nie zapominam o szyi 
i ustach. Obserwuj´ swojà twarz i je˝eli
widz´, ˝e tego potrzebuj´, nak∏adam
dodatkowo maseczk´ lub stosuj´ serum.

E: Czy korzystasz z us∏ug gabinetów
kosmetycznych i dermatologii este-
tycznej?
IF: OczywiÊcie. Mam delikatnà skór´, 
a do tego mój zawód bardzo eksploatu-
je twarz. Tak, odwiedzam gabinety 
i pomagam mojej skórze „b∏yszczeç”.

E: Co sàdzisz o tak modnej na Êwiecie
tendencji do poprawiania urody (zw∏aszcza w twoim
Êrodowisku)? Czy zdecydowa∏abyÊ si´ na jakiÊ zabieg 
w przysz∏oÊci?
IF: Uwa˝am, ˝e wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba znaç
umiar. Tego typu zabiegi majà upí kszaç, przesadzone – przy-
noszà odwrotny efekt. Kobieta chce sí  czuç pí kna, atrakcyj-
na. JeÊli mo˝e sobie delikatnie w tym pomóc... dlaczego nie?

E: Czy jest jakiÊ kosmetyk, produkt lub zabieg kosme-
tyczny, który ci´ ostatnio zachwyci∏?

IF: Kwas hialuronowy. Pani dermatolog zaproponowa∏a mi
zabieg Surgilift, który polega na wstrzykiwaniu bezpoÊre-
dnio w skór´ kwasu hialuronowego. Daje to natychmias-
towy, niesamowity efekt nawil˝enia i odÊwie˝enia skóry
twarzy, która dos∏ownie nabiera blasku. Âwietny zabieg
przed „wa˝nym wyjÊciem”.

E: Czy masz jakiÊ sposób na stres?
IF: Zawsze pomagajà mi zabiegi w gabinecie. A dodat-
kowo? Spacery na Êwie˝ym powietrzu, s∏oƒce, spotkanie 
z przyjació∏mi, dobre jedzenie, czarna czekolada...

E: Czy znajdujesz czas na çwiczenia i aktywnoÊç fizycznà?
Jak uda∏o ci sí  odzyskaç i utrzymaç tak Êwietnà figur´?

IF: Chcieç to móc. W cià˝y przyty∏am
ok. 20 kg. Ale wiedzia∏am, ˝e aby byç
szcz´Êliwà, musz´ schudnàç. Ograniczy-
∏am jedzenie, troch´ çwiczy∏am, zw∏asz-
cza brzuszki, nie podjada∏am, du˝o 
chodzi∏am. Nie od razu, ale si´ uda∏o! 
I teraz jestem naprawd´ szcz´Êliwa.
Mam cudownà rodzin´, realizuj´ si´
zawodowo, jestem szczup∏a i czuj´ si´
m∏odo. Moja kosmetolog-dermatolog
dba o mojà twarz!

E: Czy masz rad´ dla innych m∏odych
mam, jak pogodziç prac´ zawodowà,
obowiàzki domowe z dbaniem o siebie?
Wiele kobiet po urodzeniu dzieci
zaniedbuje si´, t∏umaczàc si´ nad-
miarem obowiàzków.
IF: Wszystko zale˝y od nas samych,
naszego optymizmu i wiary, ˝e ˝ycie jest

pi´kne i tak wiele zale˝y od nas samych. PoproÊmy 
o pomoc, zadbajmy o siebie, bo jeÊli b´dziemy zadowolone
z siebie, wszyscy na tym zyskajà, zw∏aszcza nasze
pociechy, które chcà mieç szcz´Êliwà mam´. JeÊli praca
jest dla nas wa˝na, pracujmy, ale z umiarem. Naszym
dzieciom jesteÊmy potrzebne zadowolone. Nawet jeÊli 
mama nie mo˝e byç z nimi ca∏y czas, to lepsze – ni˝ ciàgle
obecna w domu, ale sfrustrowana i nieszcz´Êliwa.

ROZMAWIA¸A: BRYGIDA REKOWSKA

Jak dbam o siebie:

W tej rubryce znane osoby zdradzajà nam swoje
sekrety zwiàzane z dbaniem o zdrowie, atrakcyjny
wyglàd i dobrà kondycj´.

Ilona Felicjaƒska
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Per∏y
Dermatologii Estetycznej 2005

I. Kategoria: NowoÊç roku!

Preparat do modelowania ust:

SurgiLips
SurgiLips to preparat do
powi´kszania ust oparty
na stabilizowanym kwasie
hialuronowym. Wchodzi
on w sk∏ad serii SurgiDerm wykorzystujàcej kwas
hialuronowy nowej generacji, który pozwala uzyskaç
optymalny i d∏ugo utrzymujàcy si´ efekt zabiegów
powi´kszania ust, wype∏niania zmarszczek i modelowa-
nia rysów twarzy.
Producent: Laboratorium Corn¯al, Francja
Dystrybutor: L.E.A. Futur
Cena zabiegu w zale˝noÊci od iloÊci podania preparatu: 800-1400 z∏

II. Kategoria: Najlepsze preparaty 
do zabiegu w dermatologii estetycznej!

Najlepszy preparat do korekty zmarszczek:

Botox
BOTOX® jest jednym z naj-
cz´Êciej stosowanych zabiegów
odm∏adzajàcych. Doskonale
radzi sobie ze zmarszczkami
poprzecznymi na czole, piono-
wymi pomi´dzy brwiami i tzw.
„kurzymi ∏apkami”. Coraz
powszechniej stosowany jest równie˝ w wyg∏adzaniu
zmarszczek nosowo-wargowych, tzw. „zmarszczek

palacza” oraz linii szyi. BOTOX® to kompleks prote-
inowy uzyskiwany z toksyny botulinowej typu A. Jego
dzia∏anie polega na blokowaniu przechodzenia bodêców
z nerwów do mi´Êni i zapobieganiu ich skurczowi, w kon-
sekwencji czego zmarszczki stajà si´ mniej widoczne.
Poniewa˝ BOTOX® dzia∏a jedynie w obr´bie mi´Êni, 
do których zosta∏ wstrzykni´ty, twarz zachowuje natural-
noÊç, jest bardziej wypocz´ta, m∏odsza. Efekt dzia∏ania
BOTOX®-u pojawia si´ ju˝ po oko∏o 7 dniach od
wstrzykni´cia i utrzymuje si´ przez 4-6 miesi´cy. Zabieg
wykonuje lekarz w gabinecie dermatologii i medycyny
estetycznej lub chirurgii plastycznej. 

Cena zabiegu to 500-1500 z∏ w zale˝noÊci od tego, jakie
zmarszczki chcemy wyg∏adziç (czyli od iloÊci podanego
preparatu).

Producent: Allergan, USA 
Dystrybutor: ICN Polfa Rzeszów S.A.

III.Kategoria:
Najcz´Êciej polecany nutrikosmetyk!

Preparat poprawiajàcy g´stoÊç w∏osów: 

Inneov G´stoÊç W∏osów
Nutrikosmetyki Inneov to owoc wspó∏-
pracy L’Oreal (eksperta w dziedzinie 
znajomoÊci skóry i w∏osów) i Nestle
(ekspert w dziedzinie ˝ywienia).
Laboratoria Inneov proponujà
kompleksowe podejÊcie do
problemu: od zidentyfikowania
potrzeb skóry czy w∏osów,
poprzez wybór bezpiecznych 

Prezentujemy preparaty i zabiegi nagrodzone w konkursie Per∏y Dermatologii Estetycznej 2005.
Laureaci zostali wybrani przez dermatologów w ogólnopolskim plebiscycie og∏oszonym przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych w 2005 roku. Produkty, które wygra∏y 
w swoich kategoriach, zosta∏y uznane przez lekarzy za godne rekomendacji jako najbardziej
skuteczne i bezpieczne dla pacjentów.

Derm
atolo

gii Estety
cznej
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i doskonale przyswajalnych sk∏adników, a˝ po obiektyw-
nà metod´ pomiaru skutecznoÊci dzia∏ania preparatu.
Inneov G´stoÊç W∏osów – laureat Per∏y Dermatologii
Estetycznej to pierwszy doustny kosmetyk, ∏àczàcy tau-
ryn´, katechiny i glukonian cynku. Preparat zosta∏
opracowany, ˝eby dzia∏aç we wn´trzu cebulki i pobu-
dzaç proces wytwarzania grubych, mocnych w∏osów.
Producent: Inneov Nutricosmetics
Cena: ok. 90 z∏

IV. Kategoria:
Najcz´Êciej polecany dermokosmetyk!

1. Najcz´Êciej polecany preparat przeciws∏oneczny: 

Anthelios XL
Anthelios La Roche-Posay to gama
najbardziej popularnych preparatów 
do ochrony przeciws∏onecznej dost´pnych
w aptece i zarazem najcz´Êciej zale-
canych przez dermatologów. 
Anthelios XL Fluid jest pierwszym prepa-
ratem, w którym zawarto wysokà ochron´
przed niekorzystnymi skutkami dzia∏ania
s∏oƒca w lekkiej, p∏ynnej konsystencji 
fluidu. System filtrujàcy Antheliosa XL
Fluid zawierajàcy Mexoryl XL® zapew-
nia maksymalnà i fotostabilnà ochron´
anty-UVA przy wartoÊci SPF=60, dlatego jest skuteczny
w: zapobieganiu reakcjom nietolerancji na s∏oƒce,
ochronie w silnym nas∏onecznieniu, prewencji nowot-
worów skóry i opóênianiu efektów starzenia. 
Preparat dedykowany jest wszystkim, którzy stosujà wysokà
ochron  ́przeciws∏onecznà na co dzieƒ – kobietom ze skórà
t∏ustà i mieszanà, ale tak˝e m´˝czyznom preferujàcym
wygod  ́stosowania szybko wch∏aniajàcej si´ emulsji. Lekka,
nie klejàca si´ i nie powodujàca powstania zaskórników
konsystencja, umo˝liwia jednoczeÊnie na∏o˝enie trwa∏ego
makija˝u, co jest szczególnie doceniane przez panie. 

Producent: La Roche-Posay
Cena: ok. 70 z∏

2. Najcz´Êciej polecany preparat 
przeciwtràdzikowy:

Avene Diacneal 
krem wyg∏adzajàcy 
i regulujàcy do skóry 
tràdzikowej

Diacneal skutecznie zmniejsza ju˝ istniejàce zmiany
tràdzikowe skóry: zarówno zapalne jak i niezapalne (krosty
i zaskórniki) oraz zapobiega powstawaniu nowych. Krem
równie˝ delikatnie z∏uszcza i wyg∏adza blizny potrà-
dzikowe. Nale˝y go stosowaç raz dziennie, wieczorem, 
w obr´bie zmian.
Producent: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Cena: ok. 48 z∏

3. Najcz´Êciej polecany preparat 
do skóry wra˝liwej: 

Physiogel Cleanser
Physiogel Cleanser to delikatny ˝el
myjàcy. Swoje w∏aÊciwoÊci zawdzi´cza
kompleksowi myjàco-buforujàco nawil-
˝ajàcemu, w sk∏ad którego wchodzi
kokoil isotionian sodu. Zwiàzek ten
pochodzàcy z oleju kokosowego ma
szczególnie korzystne w∏aÊciwoÊci
oczyszczajàce. Physiogel Cleanser nie tylko myje, ale te˝
zapobiega wysuszeniu skóry i nie zaburza naturalnego pH
dlatego szczególnie polecany jest dla:
• skóry wra˝liwej i alergicznej 
• skóry po zabiegach dermatologicznych
• skóry z tràdzikiem.
Przy regularnym stosowaniu Physiogel Cleanser skóra
staje si´ mi´kka, g∏adka i naturalnie pi´kna.
Producent: Stiefel
Cena: ok. 26-29 z∏

4. Najcz´Êciej polecany preparat regeneracyjny: 

Avene Cicalfate 
antybakteryjny krem gojàcy

Krem wykazuje bardzo skuteczne dzia∏anie 
antybakteryjnie i przyspiesza gojenie usz-
kodzonej skóry. Jest polecany do stosowa-
nia w stanach zapalnych skóry i po zabie-
gach chirurgicznych. Nie zawiera konser-
wantów ani substancji zapachowych.
Producent: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Cena: ok. 40 z∏

V. Kategoria: Najwi´ksze odkrycie 
w dermatologii estetycznej!

Botox
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Zgodnie z zasadà wyznawanà ju˝ przez 
staro˝ytnych Greków i Rzymian – zdrowe,
pi´kne i spr´˝yste cia∏o powinno ∏àczyç si´ 
z dobrym samopoczuciem i wewn´trznà 
harmonià. Dla tych, którym çwiczenia gim-
nastyczne w si∏owni kojarzà si´ raczej 
z nieprzyjemnà „fabrykà potu” – alternaty-
wà jest skorzystanie z ekskluzywnych, ale
zarazem niezwykle skutecznych, zabiegów
na cia∏o proponowanych przez dobre gabi-
nety medycyny estetycznej, kosmetyki, well-
ness i beauty spa. Zabiegi te sà cz´Êcià
holistycznego programu, który oprócz efek-
tów kosmetycznych, daje odpr´˝enie 
i przyp∏yw wewn´trznej energii. Zabiegi
dobierajà i wykonujà profesjonaliÊci,
towarzyszy im zwykle ∏agodna muzyka,
rozproszone Êwiat∏o, zapalone Êwiece i kom-
fortowa pokojowa temperatura. Gama pro-
ponowanych przez gabinety zabiegów jest
bardzo szeroka. Poni˝ej prezentujemy
wybrane zabiegi dla cia∏a i dla zmys∏ów. 

Latte Macchiato
Wskazaniem do zabiegu jest nadmiar tkanki t∏usz-

czowej i zmiany cellulitowe. Zabieg jest bardzo aro-
matyczny: wykonuje si´ m.in. masa˝  cia∏a na bazie olej-
ku waniliowo-cynamonowego, a energizujàcy zapach
kawy Latte zapewnia dodatkowà przyjemnoÊç naszym
zmys∏om. Po∏àczenie bodêców odpr´˝ajàcych i relaksu-
jàcych wp∏ywa na odstresowanie i wzmocnienie odpor-
noÊci immunologicznej skóry.

Podstawà tak doskona∏ego dzia∏ania jest kompozyc-
ja kofeiny, alginatu i ziemi okrzemkowej. Kofeina sty-
muluje krà˝enie oraz metabolizm tkanki t∏uszczowej,

wp∏ywajàc tym samym na redukcj´ komórek t∏uszcz-
owych. Dzi´ki dzia∏aniu alginatu skóra zostaje idealnie
nawil˝ona. Ziemia okrzemkowa reguluje metabolizm
oraz stymuluje remineralizacj´ tkanek. 

Zabieg wykazuje dzia∏anie detoksykujàce, reguluje za-
burzenia tkanki t∏uszczowej, nawil˝a i uelastycznia skór´.
Czas trwania zabiegu, ok. 45-60 min. Cena: 120 -180 z∏

Shea Butter
Sucha, szara, zm´czona, wymagajàca natychmias-

towej rewitalizacji skóra z pewnoÊcià znajdzie ukojenie 
i stanie si´ przyjemnie mi´kka po zabiegu Shea Butter.

G∏´bokie nawil˝enie skóry zabezpieczy jà przed 
nadmiernym wysuszeniem na s∏oƒcu, opóêniajàc tym
samym proces fotostarzenia. Do zabiegu wykorzystuje
si´ mase∏ko Shea oraz niepowtarzalnà kompozycj´ esen-
cjonalnych olejków. Olejek z wiciokrzewu zapewni
wyciszenie i g∏´boki relaks w trakcie zabiegu, pot´gujàc
dzia∏anie pozosta∏ych substancji czynnych. Zadaniem
esencji z geranium jest wyszczuplenie i poprawa meta-
bolizmu komórkowego. Olejek z rozmarynu pobudza
naczynia w∏osowate, poprawia ukrwienie i zapewnia 
lepsze od˝ywienie tkanek. Wchodzàcy w sk∏ad koktajlu
olejek z azulenem ∏agodzi podra˝nienia i dzia∏a uspoka-
jajàco. D∏ugotrwa∏y efekt napinajàcy zapewni olejek 
z bia∏ego pi˝ma.

Kompozycja esencjonalnych olejków utrzymuje
w∏aÊciwy poziom nawil˝enia skóry poprzez wzmocnienie
bariery wodno-lipidowej, pobudza odnow´ kolagenu, 
likwiduje wolne rodniki i stymuluje mechanizmy obronne 
w procesie fotostarzenia.
Czas trwania zabiegu, ok. 45-60 min. Cena: 120-180 z∏

Zabieg czekoladowy
Czekolada, znana od wieków ze swych wspania∏ych

w∏aÊciwoÊci odpr´˝ajàcych i antystresowych, znalaz∏a
znakomite zastosowanie do niezwykle przyjemnych 
a zarazem bardzo skutecznych zabiegów wykonywanych
na ca∏e cia∏o. Ciep∏a czekolada wzbogacona olejem mig-
da∏owym i esencjami aromatycznymi nanoszona na cia∏o
podczas masa˝u – daje odczucie g∏´bokiego relaksu 

Dla cia∏a i dla zmys∏ów

Konsultacja: Sylwia Kijas, fizjoterapeutka  
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm
www.viva-derm.pl

Agnieszka Bieƒkowska, kosmetolog
trenerka firmy Bioline



i odpr´˝enia. Szczególnà cz´Êcià zbiegu jest masa˝
twarzy – ten etap koƒcowy powoduje pog∏´bienie efektu
relaksacji i pozwala ca∏emu organizmowi ch∏onàç aro-
mat i sk∏adniki aktywne, które oferuje nam ten zabieg.

Czekoladowy zabieg proponowany jest przede wszys-
tkim dla skóry wymagajàcej nawil˝enia, stymulacji 
i rewitalizacji. Dzi´ki bogactwu takich sk∏adników, jak:
caobromina, teobromina i kofeina, które wspomagajà
spalanie tkanki t∏uszczowej, zabieg jest skuteczny 
w kuracjach wyszczuplajàcych i antycellulitowych.
ZawartoÊç polifenoli o silnym dzia∏aniu przeciwutlenia-
jàcym oraz flawonoidów i kwasów fenolowych zapewni
dzia∏anie ochronne na mikrokrà˝enie, wzmocni
komórki, co z kolei opóêni pojawienie si´ zmarszczek.
Proteiny kakao silnie nawil˝ajà i zatrzymujà wod´.
Sk∏adniki mas∏a kakaowego stymulujà fibroblasty do
syntezy w∏ókien kolagenu i elastyny, które zapewniajà
skórze elastycznoÊç i j´drnoÊç.

Efektem zabiegu jest jedwabista, spr´˝ysta i nawil˝ona
skóra. Nast´puje poprawa mikrokrà˝enia, dotlenienie
komórek i spowolnienie procesu starzenia.  Zapewnia on
g∏´boki relaks i ma dzia∏anie antydepresyjne.
Czas trwania zabiegu, ok. 45-80 min. Cena: 150-220 z∏

Lipo Easy
Doskonale nawil˝a i od˝ywia skór´, daje efekt wyg∏a-

dzenia i odm∏odzenia skóry, ma równie˝ dzia∏anie anty-
celullitowe. Jest bardzo przyjemny ze wzgl´du na pi´kne,
waniliowo-kakaowe zapachy i jedwabiste konsystencje
preparatów. Do zabiegu u˝ywa si´ 3 produktów: serum
redukujàcego, mas∏a redukujàcego oraz emulsji liftingujàcej. 
Czas trwania zabiegu, ok. 1 godz. Cena: ok. 180 z∏

Ocean Force
Oczyszcza skór´ z toksyn, ma dzia∏anie od˝ywcze

(dostarcza wielu cennych minera∏ów), energizujàce 
i antycellulitowe.

W zabiegu wykorzystuje si´ preparaty zawiera-
jàce bogate w oligoelementy wyciàgi glonowe, sole
mineralne oraz naturalne esencje aromatyczne o Êwie-
˝ym, cytrusowym zapachu. Glony zachowujà wszys-
tkie sk∏adniki aktywne, gdy˝ zbierane sà w sposób
ograniczajàcy dost´p tlenu, a sole mineralne u˝yte 
do zabiegów zawierajà ponad 90 ró˝nych minera∏ów.

Sam zabieg jest bardzo przyjemny. Polega na pokry-
ciu ca∏ego cia∏a ciep∏à borowinà z pomini´ciem okolic,
gdzie dochodzi do zatrzymywania wody. Na miejsca te
jest nak∏adany specjalny koncentrat solny. Aby borowina
mia∏a prawid∏owe i skuteczne dzia∏anie dodaje si´ do niej
roztwór soli morskiej.

Zabieg pozostawia skór  ́ g∏adkà, mí kkà i elastycznà,

redukuje zastoje p∏ynów w organizmie, zapewnia wzmocnie-
nie tkanki ∏àcznej oraz redukuje tkank  ́cellulitowà. Zabieg
Ocean Force przeznaczony jest na ca∏e cia∏o i mo˝e byç
∏àczony z innymi zabiegami modelujàcymi sylwetk´.
Czas trwania zabiegu, ok. 1-1,5 godz. Cena: 180-220 z∏

Jato Benessere
Zabiegi Benessere to po∏àczenie wschodnich technik

masa˝u, naturalnych preparatów, goràcych d∏oni osoby
wykonujàcej zabieg, wspania∏ej muzyki oraz atmosfery
ciep∏a i relaksu.

Klient sam mo˝e zadecydowaç, jaka linia najbardziej
odpowiada aktualnym potrzebom „jego cia∏a i duszy”.
Do zabiegu stosuje si´ preparaty przygotowujàce cia∏o
(peeling do cia∏a i p∏yn do hydromasa˝u), preparaty 
do masa˝u (w zale˝noÊci od linii jest to krem bàdê
olej), aktywnie dzia∏ajàce koncentraty oraz ok∏ady
na cia∏o w formie maski.
Pe∏en zabieg trwa do 3 godz. Cena zabiegu, ok. 300 z∏

W sk∏ad zabiegu wchodzà nast´pujàce linie:
• Obudzi ci´ pi´kno

Zabieg wykorzystuje po∏àczenie korzystnych w∏aÊ-
ciwoÊci winogron, kwasów owocowych i witaminy C.
Naturalne ekstrakty majà w∏aÊciwoÊci regenerujàce 
i oczyszczajàce skór´, jednoczeÊnie dostarczajà jej
naturalnych witamin i soli mineralnych oraz d∏ugotr-
wale nawil˝ajà. 
• Alpejska harmonia

W tym aromatycznym zabiegu  wykorzystuje si´ 
naturalny koncentrat siana i kwiatów alpejskich. Zabieg
ma dzia∏anie odtruwajàce i stymulujàce, wzmacnia,
wyg∏adza i zmi´kcza skór´. Przywraca równowag´
hydro-mineralnà, oczyszcza z toksyn i pomaga zwal-
czyç cellulit.
• Poranna rosa

O˝ywczy zabieg regulujàcy gospodark´ hydro-lipi-
dowà skóry. Mo˝e byç stosowany nawet u osób 
z wra˝liwà skórà. Piel´gnuje, nawil˝a i ∏agodzi
podra˝nienia skóry. Doskona∏y dla osób ze sk∏onnoÊcià
do obrz´ków, ze sk∏onnoÊcià do cellulitu i rozsze-
rzonych naczyƒ krwionoÊnych. Do zabiegu wykorzysty-
wany jest m.in. koncentrat z owoców leÊnych.

• Energia ˝ycia
Polecany szczególnie dla skóry suchej, zwiotcza∏ej,

ze sk∏onnoÊcià do rozst´pów. U˝ywane do zabiegu
sk∏adniki aktywne: miód wielokwiatowy oraz naturalne
wyciàgi z górskich jab∏ek i moreli tworzà synergicznà,
niezwykle rewitalizujàcà mieszank´, która od˝ywia,
zmi´kcza i uelastycznia skór´. �fo
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Revalid
– kompleksowe rozwiàzanie 
w piel´gnacji w∏osów i paznokci

• Zgodnie z najnowszymi trendami w medycynie estetycznej, 
aby uzyskaç najlepsze efekty, warto piel´gnowaç w∏osy 
i paznokcie zarówno na zewnàtrz jak i od wewnàtrz.
Szwajcarska marka Revalid – znana ju˝ na polskim rynku 
z kapsu∏ek wzmacniajàcych w∏osy i paznokcie – wprowadzi∏a
nowà lini´ kosmetyków do piel´gnacji w∏osów. Sk∏adniki 
kosmetyków i kapsu∏ek Revalid sà tak dobrane, aby wzajem-
nie uzupe∏niaç swoje dzia∏anie – czyli szybko i skutecznie
odbudowywaç zdrowie i pi´kno w∏osów oraz paznokci.

W sk∏ad linii wchodzà:

Revalid kapsu∏ki wzmacniajàce w∏osy i paznokcie
Opakowanie Revalidu zawiera 30 kapsu∏ek w cenie: ok. 19 z∏
lub 90 kapsu∏ek w cenie: ok. 44 z∏

Revalid szampon
Szampon do codziennej piel´gnacji, przeznaczony szczególnie
do w∏osów suchych i zniszczonych. 
Opakowanie 250 ml, cena: ok.19 z∏

Revalid balsam 
Balsam do od˝ywiania i regeneracji
w∏osów suchych i zniszczonych
przeznaczony do stosowania
wraz z szamponem. 
Opakowanie 250 ml, 
cena: ok. 22 z∏

Revalid krem
Krem Revalid do g∏´bokiej 
regeneracji i od˝ywienia w∏osów
os∏abionych, zniszczonych i wy-
padajàcych. Polecany jako kilku-
nastodniowa kuracja uzupe∏niajàca.
Opakowanie 150 ml, cena: ok. 28  z∏

Revalid tonik
Nowoczesny produkt zawierajàcy kofein´, polecany jako
kuracja zapobiegajàca przedwczesnemu wypadaniu w∏osów.
Opakowanie zawiera 20 ampu∏ek po 5 ml, cena: ok. 66 z∏.

Preparaty z linii Revalid dost´pne sà w aptekach i wybra-
nych gabinetach dermatologii estetycznej. 

Wi´cej informacji: www.revalid.pl

W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy dobre i sprawdzone NOWOÂCI rynkowe:

Hylexin
– na cienie pod oczami

• Hylexin to pierwszy produkt stworzony do walki z cieniami
pod oczami – nie tymi delikatnymi, które pojawiajà si´ rano 
i znikajà po Êniadaniu, ale takimi, które sà powa˝nym proble-
mem kosmetycznym dla wielu osób. Ciemne cienie pod oczami
postarzajà i sprawiajà, ˝e twarz wyglàda na
wiecznie zm´czonà. Hylexin zawiera specjalnie
opracowane sk∏adniki poprawiajàce wyglàd
tkanek wokó∏ oka, zmniejszajàce opuchlizn´ 
i przebarwienia pod oczami. Ma te˝ dzia∏anie
przeciwzmarszczkowe i ∏agodzàce podra˝nienia
delikatnej skóry wokó∏ oczu.

Przeprowadzone testy kliniczne wykaza∏y,
˝e stosowanie preparatu przez 56 dni minima-
lizuje opuchlizn´, pomaga przywróciç odpo-
wiedni odcieƒ skóry wokó∏ oczu poprzez
redukcj´ iloÊci pigmentów odpowiedzialnych
za cienie. Poprawia tak˝e j´drnoÊç i likwiduje
miejscowe podra˝nienia skóry. 

Cena : 390 z∏.
Dost´pne w perfumeriach Sephora.

LipFusion
– rewolucyjny b∏yszczyk powi´kszajàcy usta 

• B∏yszczyk LipFusion zawiera aktywny, kapsu∏kowany kola-
gen pochodzenia morskiego. Zastosowana w LipFusion opaten-
towana technologia zapewnia mikroiniekcj´ kolagenu, który
zosta∏ odwodniony, dzi´ki czemu jest wch∏aniany przez tkank´
warg i pod wp∏ywem znajdujàcych si´ w nich naturalnych
zasobów wody uwydatnia usta.

Dzia∏a natychmiast, dajàc efekt pi´knych, 
m∏odych, pe∏nych ust. Dost´pny w szeÊciu przej-
rzystych, b∏yszczàcych odcieniach. Ta sama opa-
tentowana technologia zosta∏a zastosowana 
w konturówce do ust LipFusion.

Cena b∏yszczyku LipFusion: 190 z∏
Cena konturówki LipFusion: 100 z∏
Dost´pne w perfumeriach Sephora.
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Ecla-Cell duo 
dwufazowy preparat redukujàcy cellulit

• NowoÊç LABORATORIUM AURIGA to oryginalna 
kompozycja dwóch preparatów: emulsji drenujàcej i kremu
wyszczuplajàcego. Bogata receptura opiera si´ na 
zastosowaniu sk∏adników dzia∏ajàcych bezpoÊrednio na
komórki t∏uszczowe, wspomagajàcych drena˝, poprawiajà-
cych mikrokrà˝enie i przep∏yw w naczyniach.

KolejnoÊç stosowania:

1. Rano – drena˝. Efekt pobudzajàcy mikrokrà˝enie osià-
gniemy stosujàc emulsj´ w sprayu Ecla-Cell Micro
Emulsion. Poprawia krà˝enie w miejscu stosowania (uda,
biodra) i pomaga eliminowaç zatrzymywane p∏yny.

2. Wieczór – efekt wyszczuplajàcy osiàgniemy stosujàc krem
Ecla-Cell Slimming and Toning Cream. Krem wspomaga
eliminacj´ komórek t∏uszczowych, p∏ynów oraz tonizuje skór´.

Efektem stosowania jest poprawa napi´cia skóry i zapo-
czàtkowanie efektu wyszczuplajàcego.
Producent przeprowadzi∏  badania naukowe w których udowod-
niono, ˝e po kilku tygodniach stosowania wyst´puje widoczna
redukcja efektu tzw. „pomaraƒczowej skórki”, obserwujemy
lepsze napi´cie i wyg∏adzenie skóry oraz wyszczuplenie partii
cia∏a poddanych terapii Ecla-Cell duo.

Opakowanie: emulsja w sprayu – 100 ml, krem – 100 ml.
Cena: ok. 95 z∏ 
Dost´pne w aptekach.
www.auriga.net.pl

LIPIDEA
Kosmetyki do cery suchej i bardzo suchej, 
∏uszczàcej si´. Z fizjologicznie aktywnà witaminà B3.

• to nowa seria specjalistycznych kosmetyków Dermiki 
opracowana specjalnie do piel´gnacji suchej skóry w ka˝dym
wieku, spowodowanej niedoborem zarówno lipidów, jak i wody.
Kosmetyki z serii Lipidea ∏agodzà takie objawy jak:
- uczucie Êciàgania i suchoÊci,
- szorstkoÊç,
- nadmierne ∏uszczenie si´ naskórka,
- odwodnienie,
- przyspieszone starzenie si´ i wiotczenie,
- zwi´kszona podatnoÊç na podra˝nienia,
- niezdrowy, szary koloryt.

Ceny kosmetyków w serii: 20 -50 z∏
Dost´pne w dobrych sklepach kosmetycznych.
www.dermika.pl

Derma Delivery System – skuteczne rozwiàzanie, które nawil˝a I od˝ywia skór´

• NatraGel to unikatowy system hydro˝elowy, który ∏agodzi, ch∏odzi, koi, nawil˝a i od˝ywia skór´. NatraGel jest innowacyjnym
produktem, którego dzia∏anie polega na dostarczaniu i zatrzymywaniu w skórze przez 24 godziny aktywnych sk∏adników
od˝ywczych, nawil˝ajàcych i ∏agodzàcych. Ta zaawansowana medycznie technologia zosta∏a specjalnie opracowana do nawil˝ania,
kojenia i odbudowy struktury skóry po inwazyjnych zabiegach dermatologicznych, kosmetycznych i w chirurgii plastycznej, takich
jak: wype∏niacze • botox • mikrodermabrazja • peelingi chemiczne • laser • IPL • depilacja.

Unikatowy system NatraGel posiada nast´pujàce zalety:
- zwi´ksza poziom nawil˝enia skóry o 67% w ciàgu 20 minut;
- zatrzymuje substancje od˝ywcze przez 24 godziny;
- zmniejsza temperatur´ skóry o 10 % w mniej ni˝ jednà minut´; 
- zapewnia ulg´ przy drobnych oparzeniach;
- wyg∏adza drobne linie i znmarszczki. 

Produkty NatraGel dost´pne sà równie˝ we wzbogaconej 
formule z zielonà herbatà, witaminà E i aloe vera. 

Dost´pne w gabinetach dermatologii i medycyny estetycznej.
www.leafutur.pl



Warto Poznaç: 

dr n. med.Maria Noszczyk
Dr Maria Noszczyk jest lekarzem dermatologiem. Jej zainteresowanie kosmetologià i medycynà estety-
cznà rozpocz´∏o si´ ju˝ podczas studiów w Akademii Medycznej w Warszawie. W 1995 roku dr Noszczyk
obroni∏a doktorat w Polskiej Akademii Nauk na temat starzenia si´ skóry i temu zagadnieniu pozostaje
ca∏y czas wierna. Jest wyk∏adowcà w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Ochrony Zdrowia. 
Jest cz∏onkiem za∏o˝ycielem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i cz∏onkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej (ESCAD). Systematycznie jako
ekspert uczestniczy w mi´dzynarodowych kongresach i szkoleniach, na których prezentowane sà
najnowsze osiàgni´cia i metody dermatologii estetycznej. Cz´sto wyst´puje w programach telewizyjnych
i w prasie kobiecej. Dr Maria Noszczyk wraz z bratem dr hab.n. med. Bart∏omiejem Noszczykiem 
– chirurgiem plastykiem – napisa∏a ksià˝k´ pt: Medycyna Pi´knoÊci, a z Katarzynà Bosackà – dzien-
nikarkà Wysokich Obcasów – ksià˝k´ pt: Cena Urody.

W roku 2002 dr Maria Noszczyk otworzy∏a w War-
szawie nowoczesny Instytut Kosmetyki Lekarskiej 
i Piel´gnacyjnej Melitus, który zatrudnia fachowà
kadr´ (m.in. szeÊciu dermatologów, chirurga plas-
tycznego i chirurga naczyniowego). Jest on wyposa-
˝ony w najnowszy sprz´t medyczny i laserowy.
Melitus nazwà nawiàzuje do gabinetu za∏o˝onego 
w roku 1922 przez dziadka Marii Noszczyk, chirurga
– Henryka Noszczyka. Tata Marii – prof. Wojciech
Noszczyk jest znanym chirurgiem a brat Bart∏omiej
prowadzi Gabinet Chirurgii Plastycznej – Melilot.

Artystycznego ducha w tej zdominowanej przez
lekarzy rodzinie wprowadza mama dr Marii – Gra˝yna
Staniszewska-Noszczyk, aktorka znana m.in. jako
pami´tna DanuÊka z Krzy˝aków, po której córka
niewàtpliwie odziedziczy∏a urod´.

Praca dla Marii Noszczyk jest jednoczeÊnie jej
hobby i poÊwi´ca jej nierzadko kilkanaÊcie godzin
dziennie. W wolnym czasie ch´tnie odwiedza kluby
fitness, lubi jazd´ konnà, a zimà jazd´ na nartach. 

www.melitus.pl

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy i najlepsze gabinety dermatologii i medycyny
estetycznej, wellness i beauty spa.
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