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Przedstawiciel Laboratorium Corneal w Polsce: 
Laboratorium Estetyki L.E.A.Futur Sp. z o.o.                           
ul. Wodzis∏awska 6A, 44 – 240 ˚ory 
tel.: 0 32 469 95 57, fax: 0 32 469 63 26 
www.leafutur.pl

10 lat doÊwiadczenia w produkcji kwasu hialuronowego
wykorzystywanego w dziedzinie:

• okulistyki
• reumatologii
• estetyki

Dla przzywrócenia 
obj´toÊci twarzzy
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Po wakacjach wi´kszoÊci z nas zosta∏y ju˝ tylko mi∏e
wspomnienia i – niestety – niemi∏e Êlady na skórze.

Niektórzy z Paƒstwa, jesienià, gdy opalenizna nieco 
przyblad∏a, zapewne zauwa˝yli, ˝e skóra potrzebuje
pomocy – jest upstrzona plamami i c´tkami wywo∏anymi
nadmiernym oddzia∏ywaniem promieniowania UV. 
Dermatologia estetyczna dysponuje wieloma metodami,
które skutecznie rozjaÊnià, a nawet zlikwidujà ca∏kowicie
przebarwienia powsta∏e po pla˝owaniu. Podpowiadamy, 
z jakich zabiegów warto teraz skorzystaç, by poprawiç
stan skóry. Jesieƒ to najlepszy czas na tego typu zabiegi,
s∏oƒce nie operuje ju˝ zbyt mocno, a jednoczeÊnie nasza
skóra nie jest nara˝ona na zbyt niskie temperatury.

W tym numerze du˝o uwagi poÊwi´camy problemowi
fotostarzenia si´ skóry, wyjaÊniamy, co to jest 
photoageing, jakie sà skutki d∏ugotrwa∏ego dzia∏ania
promieni UVA i UVB. Nie mogliÊmy tak˝e pominàç
wa˝nego tematu zwiàzanego z najgroêniejszymi
uszkodzeniami skóry, b´dàcymi efektem nadmiernego
korzystania ze s∏oƒca i solarium – nowotworów skóry. 
Aby si´ przed nimi uchroniç, stawiajmy na màdrà pro-
filaktyk´! Namawiam Paƒstwa do korzystania z derma-
toskopii. W przypadku jakichkolwiek niepokojàcych zmian
tylko wczesna diagnoza daje szans´ na ca∏kowite wyleczenie. 

Razem z moimi kolegami – dermatologami 
ze Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
– ju˝ po raz drugi wybraliÊmy Per∏y Dermatologii
Estetycznej, czyli sprawdzone, skuteczne oraz bezpieczne 
produkty i zabiegi rekomendowane przez lekarzy!  
W tym numerze znajdziecie Paƒstwo prezentacj´
tegorocznych laureatów.

Mi∏ej lektury!                            

dr Marcin Ambroziak
Cz∏onek Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych
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Z∏ó˝ zamówienie na wysy∏k´
Magazynu Ekspert Anti-Aging 

do Twojego gabinetu!

Magazyn jest bezp∏atny – pokrywasz tylko
koszty op∏aty pocztowej!

Jakà rol´ pe∏ni Ekspert w Twoim gabinecie?
Dwumiesi´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 Magazyn Ekspert?
Zamówienie mo˝esz z∏o˝yç e-mailem lub faxem 
na podany poni˝ej adres.
Pami´taj, aby podaç NIP, pe∏nà nazw´ i adres gabine-
tu, telefon, fax, e-mail oraz nazwisko w∏aÊciciela gabi-
netu, który zamawia Eksperta! 
Po z∏o˝eniu zamówienia otrzymasz faktur´ na op∏acenie
zrycza∏towanej op∏aty pocztowej (sam Magazyn jest
bezp∏atny). Po dokonaniu przelewu b´dziesz otrzymywa∏
co dwa miesiàce paczk´ z zamówionà iloÊcià Magazynu
Ekspert. Nast´pny numer: listopad/grudzieƒ 2006.

Redakcja Derma News i Ekspert:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Alter Ego
03-922 Warszawa, ul. Mi´dzynarodowa 50A, lok. 85 
tel. (0 22) 498 35 30, fax: (0 22) 408 91 54 
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412
e-mail: alterego@alterego.pl

W NAST¢PNYM NUMERZE m.in.:

DOSSIER: Jak sobie radziç ze zmarszczkami?

• Zabiegi i preparaty przeciwzmarszczkowe 

• Nowe sk∏adniki aktywne w kremach

• Wszystko o odm∏adzaniu skóry szyi i dekoltu

Chirurgia plastyczna: Komputerowa symulacja przed zabiegiem
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zdj´cie na ok∏adce: 
serwis prasowy marki



Czym jest wolumetria?
Wolumetryczne odm∏adzanie twarzy polega na przy-
wracaniu utraconej obj´toÊci i poprawianiu konturów
twarzy oraz szyi. 
Pozwala odzyskaç naturalnà obj´toÊç w tych okolicach,
w których nast´puje zmniejszenie iloÊci tkanki t∏uszczo-
wej. Przy czym warto dodaç, ˝e niektóre miejsca sà
bardziej nara˝one na straty ni˝ inne. Utrata obj´toÊci
dotyczy przede wszystkim obszaru Êródtwarzowego
(okolicy koÊci policzkowych, policzków, fa∏dów nosowo-
wargowych oraz kàcików ust), w nast´pnej kolejnoÊci
˝uchwy i podbródka, i najrzadziej – szyi i skroni.
Najmniej nara˝one sà te okolice, w których t∏uszcz
prawie nie wyst´puje – wokó∏ oczu i ust. 

Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e zanik tkanki podskórnej
(t∏uszczu) jest najbardziej rzucajàcym si´ w oczy
objawem up∏ywu czasu. Ale to wcale nie konkretne 
– mniejsze czy wi´ksze – zmarszczki na twarzy Êwiadczà
o wieku jej w∏aÊcicielki. Najbardziej dokuczajà naszym
pacjentkom zapadni´te policzki i tzw. „chomiki”, czyli
fa∏dy w okolicy kàcików ust. Z kolei wydatne koÊci
policzkowe po˝àdane przez wi´kszoÊç modelek, sà jednà
z przyczyn atrakcyjnoÊci polskich kobiet. 

Wi´kszoÊç wype∏niaczy stosowanych przez dermatologów
umo˝liwia skuteczne leczenie zmarszczek, fa∏dów i drob-
nych linii, lecz produkty te nie pozwalajà na zwi´kszenie
obj´toÊci tkanki podskórnej. W tym zakresie preferuje si´
stosowanie takich preparatów, które ulegajà rozk∏adowi
biologicznemu i pozwalajà uniknàç wystàpienia d∏ugoter-
minowych, a nawet trwa∏ych dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Naj-
nowsze techniki wype∏niania przy u˝yciu w∏asnego t∏uszczu
(lipofilling), w sposób „ekologiczny” powi´kszajà obj´toÊç
skóry, lecz wymagajà wykonania drobnego zabiegu chirur-
gicznego. To wià˝e si´ z nieco d∏u˝szym procesem gojenia.
Niewàtpliwà zaletà tej formy wolumetrii jest zerowy koszt
materia∏u, wadà zaÊ – krótki okres utrzymywania si´ efek-
tu po jednorazowym zabiegu.

Odm∏adzanie twarzy – o krok dalej
Âwiatowy rynek preparatów do wype∏nieƒ wzbogaci∏ si´
ostatnio o nowy produkt „zwi´kszajàcy obj´toÊç
tkanek”, mo˝liwy do stosowania w przypadku wskazaƒ
do wype∏niania t∏uszczowego. Jest to, dost´pna równie˝
od niedawna w Polsce, VOLUMA Corneal® produkcji
Laboratoire CORNEAL® Developpement. 

Starzenie si´ skóry jest procesem zwiàzanym m.in. z oddzia∏ywaniem czynników
zewn´trznych – w szczególnoÊci z ekspozycjà na s∏oƒce. Efektem tego sà widoczne 
na skórze zmiany w postaci przebarwieƒ, rozszerzonych naczynek, zmarszczek. 
Tym powierzchniowym uszkodzeniom zazwyczaj towarzyszy tak˝e zmniejszenie
skutecznoÊci dzia∏ania sieci w∏ókien spr´˝ystych oraz spadek obj´toÊci tkanki t∏usz-
czowej, który powoduje zmian´ rysów twarzy, utrat´ pe∏noÊci i j´drnoÊci skóry oraz
pojawianie si´ tzw. zmarszczek grawitacyjnych.

ESTETYCZNY ZABIEG:

nowe mo˝liwoÊci odm∏adzania 
i modelowania rysów twarzy
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Autor: dr Marcin Ambroziak
Centrum Dermatologii Estetycznej Estederm
www.estederm.pl 



Dzi´ki nowej technologii usieciowania powsta∏ ˝el na bazie
kwasu hialuronowego o jednorodnej konsystencji, ca∏ko-
wicie neutralny, tzn. w pe∏ni bezpieczny. ˚el ten charak-
teryzuje si´ d∏ugotrwa∏à odpornoÊcià na rozk∏ad enzymaty-
czny i oddzia∏ywanie ze strony wolnych rodników, co
pozwala na utrzymanie efektu powi´kszenia nawet do 2 lat.

Jak wyglàda zabieg z u˝yciem preparatu Voluma?
Jest stosunkowo prosty, szybki i bezpieczny. Gwarantuje
natychmiastowy efekt.
Preparat Voluma Corneal® jest wstrzykiwany za pomocà
ig∏y. Zastrzyki sà g∏´bokie i skierowane ku tkance pod-
skórnej, a w niektórych obszarach (˝uchwa lub podbródek)
muszà si´gaç okolicy koÊci. W trakcie zabiegu wyst´puje
niezbyt dokuczliwe uczucie „rozpierania” w warstwie
podskórnej, dlatego przed jego rozpocz´ciem lekarz decydu-
je (w konsultacji z pacjentem), czy zastosowaç znieczulenie
miejscowe. Produkt jest ∏atwy do wstrzykiwania i ma jed-
norodnà konsystencj´. Aby dok∏adnie go rozprowadziç,
dermatolog dodatkowo wykonuje masa˝. DoÊwiadczony
lekarz jest w stanie wykonaç powi´kszenie np. koÊci
policzkowych przez nie d∏u˝ej ni˝ 10 minut. 

Efekty zabiegu sà natychmiastowe i utrzymujà si´ co naj-
mniej 18 miesi´cy. BezpoÊrednio po zabiegu pacjent mo˝e
wróciç do normalnego ˝ycia. Czasami po zabiegu pojawia-
jà si´ niewielkie siniaki, ale da si´ je Êwietnie zamaskowaç
makija˝em korekcyjnym.

Komu jest polecany?
Zabieg mo˝na wykonywaç u pacjentów z nast´pujàcymi
wskazaniami:  
• powi´kszenie koÊci policzkowych,
• wype∏nienie zag∏´bieƒ w okolicach skroni,
• modelowanie podbródka,
• zmiana obrysu ust. 
Do wykonania zabiegu nie ma ograniczeƒ wiekowych. Tak
jak w przypadku powi´kszenia ust, z powodzeniem mo˝na
go wykonaç u 20-latków dla podkreÊlenia urody, jak
i 60-latków – w celu uzupe∏nienia zanikajàcej z czasem
tkanki podskórnej i „podciàgni´cia” zmarszczek grawi-
tacyjnych. Preparat Voluma mo˝e byç stosowany ∏àcznie 
z innymi formami kwasu hialuronowego, a czasami tak˝e
wraz z innymi technikami, np. toksynà botulinowà. O tym,
jakie techniki ∏àczone zastosowaç, decyduje lekarz na pod-
stawie indywidualnych potrzeb pacjenta.

Cena zabiegu: ok. 2000 z∏ w zale˝noÊci od obszaru, 
na jakim jest wykonywany i od iloÊci zu˝ytego materia∏u.fo
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Pacjentki 
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zabiegu z u˝yciem 
praparatu Voluma



Przebarwienia, czyli ciemne plamy na skórze, powstajà
w wyniku nadmiernej i nierównomiernej produkcji brà-
zowego barwnika – melaniny – przez komórki wytwa-
rzajàce ten barwnik, czyli melanocyty. Sà one u∏o˝one 
w dolnej warstwie naskórka, tzw. podstawnej.
Naturalnym czynnikiem, który pobudza melanocyty do
wytwarzania melaniny, jest promieniowanie ultrafiole-
towe. Dlatego po ekspozycji na s∏oƒce nasza skóra ciem-
nieje – broniàc si´ w ten sposób przed negatywnym
dzia∏aniem UV. 

Melanina pe∏ni wi´c funkcj´ filtra ochronnego, który
poch∏aniajàc promienie UV, nie pozwala przedostaç si´
im do g∏´bszych warstw skóry. Gdy komórki produkujàce
pigment pracujà nieprawid∏owo, np. wytwarzajà za du˝o
bràzowego barwnika lub rozk∏adajà si´ nierównomier-
nie na skórze, na jej powierzchni zaczynajà si´ pojawiaç
bràzowe plamy. Najcz´Êciej wyst´pujà na czole, po-
liczkach, nosie (rzadziej na ˝uchwie), a tak˝e na dekol-
cie i d∏oniach. W skrajnej postaci mo˝e dochodziç do
przebarwieƒ w formie pasów w Êrodkowej cz´Êci twarzy.  

Rodzaje przebarwieƒ
Plamki i c´tki mogà si´ od siebie znacznie ró˝niç:
kolorem, wielkoÊcià (od ma∏ych kropek, a˝ po rozleg∏e
ogniska) oraz g∏´bokoÊcià umiejscowienia w skórze.
Niektóre lokalizujà si´ p∏ytko, wy∏àcznie na poziomie
naskórka, inne – tkwià g∏´biej – w skórze w∏aÊciwej 
(czasami przebarwienia wyst´pujà w obu miejscach 

jednoczeÊnie). Aby to zbadaç, u˝ywa si´ specjalnego
urzàdzenia diagnostycznego, tzw. lampy Wooda – zmia-
ny naskórkowe, które mo˝na w ten sposób zaobser-
wowaç, sà znaczne ciemniejsze. Badanie to pozwala der-
matologowi ustaliç, jaki sposób leczenia powinien zasto-
sowaç w konkretnym przypadku. 

Do najcz´Êciej spotykanych w praktyce dermatolo-
gicznej przebarwieƒ nale˝à: ostuda (melasma), piegi,
plamy starcze (pos∏oneczne), przebarwienia pozapalne,
które powstajà po ustàpieniu stanu zapalnego skóry, np.
po tràdziku. Niekiedy przyczynà przebarwieƒ mogà byç
tak˝e leki fototoksyczne (uwra˝liwiajàce na Êwiat∏o) lub
niektóre kosmetyki.

Ostuda (melasma). To ciemne plamy zlokalizowane na
twarzy – g∏ównie na policzkach, na czole i na skroniach.
Mogà byç jasno-, albo ciemnobràzowe. Sà zwykle bardzo
wyraênie odgraniczone od skóry zdrowej. Poczàtkowo
niewielkie i nieregularne, z czasem zaczynajà wykazy-
waç sk∏onnoÊç do ciemnienia, powi´kszania si´ i zlewa-
nia w wi´ksze skupiska. Wyst´pujà przewa˝nie u kobiet. 

Na ich rozwój majà wp∏yw trzy g∏ówne czynniki:
Êwiat∏o s∏oneczne (pod wp∏ywem ekspozycji na s∏oƒce
dolegliwoÊci nasilajà si´), predyspozycje genetyczne oraz 
hormony ˝eƒskie. Dlatego ten rodzaj przebarwienia
cz´sto wyst´puje u kobiet z zaburzeniami hormonalnymi
oraz u tych, które przyjmujà leki hormonalne i antykon-
cepcyjne. Na ostud´ nara˝one sà tak˝e kobiety w cià˝y. 

Autor: dr Dorota Prandecka 
Lasermed – Centrum Dermatologii Laserowej i Przeszczepiania W∏osów
www.lasermed.pl 

dr Ewa Kaniowska      
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Derma Puls 
www.derma-puls.com.pl

Ciemne plamki i kropki, które czasami pojawiajà si´ na skórze po lecie, postarzajà nas
i szpecà. To efekt zbyt cz´stego przebywania na s∏oƒcu, ale tak˝e skutek zaburzeƒ 
hormonalnych lub spuÊcizna po tràdziku. Podobny problem ma oko∏o 30 procent kobiet
po 30. roku ˝ycia. W starszym wieku tego typu zmiany dotyczà oko∏o 90 procent osób. 
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Przebarwienia skóry 
- dlaczego powstajà?

DOSSIER: Jesienne porzàdki ze skórà
foto: serwis prasowy VICHY



Plamy starcze – pos∏oneczne. Cz´sto nazywane przez
pacjentów wàtrobowymi, choç nie majà nic wspólnego
z chorobami wàtroby. Zwykle wyst´pujà u osób w starszym
wieku. Powstajà na skutek wieloletniego wystawiania cia∏a
na s∏oƒce. Ich przyczynà sà tak˝e zaburzenia w pracy
melanocytów zwiàzane ze starzeniem si´ skóry w miar´
up∏ywu lat. Plamy starcze wyst´pujà zwykle w miejscach
ods∏oni´tych, na twarzy, na grzbietach ràk, na dekolcie. Sà
wi´ksze od piegów. Mogà przybieraç ró˝ne odcienie bràzu.

Piegi. Te charakterystyczne ˝ó∏tobràzowe plamki zwykle
wyst´pujà u osób z jasnà karnacjà. Lubià gromadziç si´ 
na twarzy, ale mogà znajdowaç si´ tak˝e na koƒczynach
górnych lub na górnej cz´Êci pleców. Niektórzy majà je 
na ca∏ym ciele. Piegi powstajà ju˝ w dzieciƒstwie, a z bie-
giem czasu stajà si´ ciemniejsze. To sk∏onnoÊç dziedziczna.
Nie wynika z nadmiaru melaniny w skórze, lecz z niepra-
wid∏owego rozmieszczenia w niej barwnika.  

Przebarwienia pozapalne. Stanowià du˝à grup´ prze-
barwieƒ, które powstajà na skutek stanu zapalnego skóry
w przebiegu ró˝nych chorób skóry. Cz´sto dolegliwoÊci
tego typu pojawiajà si´ po ustàpieniu aktywnych zmian
tràdzikowych lub np. na skutek tendencji do wrastania
w∏osów. Wokó∏ miejsc po zapalnych krostkach czy grud-
kach tworzà si´ wtedy bràzowe plamy ró˝nej wielkoÊci.   

Jakie sà przyczyny?
Niekiedy przebarwienia tworzà si´ pod wp∏ywem czyn-
ników zewn´trznych. Co je mo˝e wywo∏aç?
a) Ró˝ne urazy mechaniczne – przebarwienie pojawia si´

w miejscu rany. 
b) Czynniki cieplne – np. przebarwienie po oparzeniu 

˝elazkiem czy goràcà substancjà.
c) Ekspozycja na s∏oƒce – mo˝e przyczyniç si´ do powsta-

nia zmiany zwanej poikilodernia Civatta, która cz´sto 
wyst´puje u kobiet w Êrednim i starszym wieku. 
Jest zlokalizowana na bocznych powierzchniach szyi 
(z wy∏àczeniem cz´Êci Êrodkowej, os∏oni´tej brodà) 
i ma kszta∏t litery V. Takiemu przebarwieniu 
towarzyszà rozszerzone naczynia krwionoÊne.

d) Niektóre kosmetyki – przebarwienia tego typu powstajà
w miejscach eksponowanych na s∏oƒce u osób stosujà-
cych kosmetyki zawierajàce substancje fotouczulajàce, 
np. olejek bergamotowy – sk∏adnik wielu perfum.

e) Leki – przyjmowane podczas ekspozycji na s∏oƒce mogà
powodowaç przebarwienia. Nale˝à do nich niektóre 
antybiotyki, np. tetracyklina lub doksycyklina, leki 
przeciwdepresyjne lub kardiologiczne.

f) Niektóre produkty spo˝ywcze, np. seler, dziurawiec, 
pietruszka. Sà fototoksyczne, dlatego osoba szczególnie
wra˝liwa na s∏oƒce, majàc z nimi kontakt na Êwie˝ym 
powietrzu, mo˝e zauwa˝yç na skórze brunatne plamy.  

Sposoby leczenia
Leczenie przebarwieƒ nie jest ∏atwe. Najpierw trzeba
spróbowaç znaleêç przyczyn´  ich powstawania, stopniowo
eliminujàc czynniki, które mog∏yby plamy wywo∏aç, np.
odstawiç leki fototoksyczne, zaprzestaç stosowania kosme-
tyków fotouczulajàcych, zmieniç metod´ antykoncepcji. 

Podstawowà zasadà w leczeniu przebarwieƒ jest
skuteczna ochrona przed UV w trakcie leczenia i po jego
zakoƒczeniu, bo przebarwienia majà charakter nawrotowy.
Nawet gdy ustàpià, skóra wystawiona na dzia∏anie UV
mo˝e ponownie stymulowaç produkcj´ barwnika. Dlatego
zawsze nale˝y stosowaç kremy z filtrami przeciws∏oneczny-
mi o wysokim wspó∏czynniku protekcji. Powinny zawieraç
filtry fizyczne i chemiczne. 

Kremy wybielajàce
W aptekach i sklepach kosmetycznych mo˝na tak˝e kupiç
specjalne kremy wybielajàce przebarwienia. Mechaniczne
dzia∏anie tych kremów polega na blokowaniu procesu
tworzenia si´ melaniny. Zawierajà one szereg aktywnych
substancji wybielajàcych, np. kwas glikolowy, kwas kojowy,
hydrochinon. Niestety w wi´kszoÊci przypadków sà ma∏o
skuteczne i nale˝y je traktowaç raczej profilaktycznie, by
zapobiec nasilaniu si´ przebarwieƒ. Ale je˝eli preparaty te
stosuje si´ jednoczeÊnie z innymi metodami, mogà je
skutecznie wspomagaç. Np. dobre rezultaty wybielania
uzyskamy, u˝ywajàc ich na co dzieƒ po przeprowadzonych
w gabinecie zabiegach (patrz: str. 9). Wtedy przez d∏u˝szy
czas podtrzymamy ich efekt. 
W preparatach tych znajdujà si´ nast´pujàce substancje depig-
mentacyjne: • hydrochinon • arbutyna • tretinoina • kwas
glikolowy •kwas azelainowy •kwas salicylowy i jego pochodne
• kwas kojowy • kwas fitowy • witamina C i jej pochodne.

Uwaga! W przypadku przebarwieƒ skóry bardzo istotna jest
profilaktyka. JeÊli nie b´dziemy skutecznie chroniç naszej
skóry przed s∏oƒcem, to mimo leczenia i stosowania ró˝nych
zabiegów czy kremów problem b´dzie powraca∏, a czas 
i pieniàdze poÊwi´cone na leczenie zostanà zmarnowane. 

Ekspert odpowiada  
Czy przebarwienia sà niebezpieczne dla zdrowia? 
Nie. Zazwyczaj ciemne plamki, które pojawiajà na skórze
po lecie, nie zagra˝ajà zdrowiu. Mo˝e si´ jednak zdarzyç,
˝e pomylimy je ze znamionami barwnikowymi, popularnie
nazywanymi pieprzykami. Majà one postaç plamek (od
bràzowych po czarne) lub guzków spowodowanych nagro-
madzeniem si´ w skórze melanocytów. Niektóre znamiona
bywajà niebezpieczne, mogà przekszta∏ciç si´ w groêny
nowotwór skóry – czerniaka! Je˝eli zatem jakaÊ zmiana na
skórze budzi nasz niepokój: krwawi, sw´dzi lub piecze,
konieczna jest wizyta u dermatologa! �
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Autor: dr Dorota Prandecka 
Lasermed – Centrum Dermatologii Laserowej i Przeszczepiania W∏osów
www.lasermed.pl 

dr Beata Kociemba    
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm
www.viva-derm.pl

Jak sí  pozbyç plam?
- zabiegi polecane przez dermatologów

Jesieƒ (a tak˝e wiosna) to znakomita pora, by poddaç si´
zabiegom rozjaÊniajàcym. Skóra nie jest wtedy nara˝ona
na silne dzia∏anie s∏oƒca ani mrozu. Decyzj´ o usuni´ciu
przebarwieƒ najlepiej podjàç w konsultacji z doÊwiadczo-
nym dermatologiem, który dok∏adnie zdiagnozuje zmiany 
i dobierze w∏aÊciwy zabieg. Weêmie pod uwag´ zarówno ro-
dzaj przebarwienia, jak i stan skóry pacjenta, oceni jej
wra˝liwoÊç, by nie dopuÊciç do powstania stanów zapalnych. 

Peelingi – jak dzia∏ajà na plamy?
Najcz´Êciej w leczeniu przebarwieƒ stosuje si´ peelingi
chemiczne, których dzia∏anie polega na penetracji do
poszczególnych warstw naskórka i ewentualnie do górnej
warstwy skóry w∏aÊciwej (w przypadku peelingów g∏´-
bokich). W efekcie nast´puje z∏uszczanie naskórka. 

Do tych zabiegów u˝ywa si´ ró˝nych substancji
chemicznych, np. kwasu migda∏owego, kwasu glikolowego,
salicylowego, pirogronowego lub trójchlorooctowego, albo
mieszanek kwasów z dodatkiem retinoidów, wyciàgów
roÊlinnych czy witamin. Peelingi kwasami o niskim st´˝e-
niu sà wykonywane w gabinetach kosmetycznych, te o sil-
niejszym dzia∏aniu – w dermatologicznych. Wybór sub-
stancji z∏uszczajàcej, st´˝enia kwasu i czasu aplikacji
nale˝y do lekarza i wymaga od niego du˝ego doÊwiad-
czenia. Zwykle w terapii przebarwieƒ przeprowadza si´
z∏uszczanie powierzchowne i Êredniog∏´bokie. Dobrze 
na zabieg z∏uszczania reagujà przebarwienia hormonalne

tzw. melasma, pos∏oneczne i potràdzikowe. Cz´sto daje si´
je usunàç, bàdê przynajmniej znacznie rozjaÊniç. Aby
osiàgnàç oczekiwany efekt, zazwyczaj trzeba wykonaç cykl
zabiegów. 

Peeling kwasem migda∏owym – kwas migda∏owy, znany
równie˝ jako fenoksyglikolowy, jest otrzymywany z eks-
traktu gorzkich migda∏ów, które majà w∏aÊciwoÊci bakte-
riobójcze oraz wybielajàce. Nie dzia∏a on zbyt g∏´boko,
z∏uszczajàc tylko naskórek. To zabieg ∏agodny i niewy-
wo∏ujàcy podra˝nieƒ. Trwa ok. 20 minut. Po zmyciu pre-
paratu zazwyczaj nak∏ada si´ na skór´ krem wspomaga-
jàcy leczenie przebarwieƒ. Przez 2 do 5 dni po zabiegu
skóra delikatnie si´ ∏uszczy. Pacjent mo˝e w tym czasie
prowadziç normalny tryb ˝ycia. Zabieg mo˝na wykony-
waç tak˝e latem, pami´tajàc o stosowaniu kremów z fil-
trem przeciws∏onecznym. Po wykonaniu serii zabiegów
mo˝emy si´ spodziewaç usuni´cia p∏ytkich przebarwieƒ.  
Ile zabiegów: 4-6, co 2-4 tygodnie. Cena: od 130-200 z∏

Glyko peel – do z∏uszczania naskórka u˝ywa si´ w tym
zabiegu kwasu glikolowego z dodatkiem kwasu kojowego
– o w∏aÊciwoÊciach wybielajàcych, oraz wyciàgów roÊlin-
nych. Przed ich zastosowaniem nak∏ada si´ na skór´ spec-
jalny preparat, tzw. prepeel, który z∏uszcza warstw´ rogo-
wà naskórka i wzmacnia dzia∏anie kwasów. Podczas za-
biegu z kwasami pacjent mo˝e odczuwaç lekkie pieczenie,
a po nim skóra jest czasami zaczerwieniona i obrz´kni´ta;

Skuteczne efekty w leczeniu przebarwieƒ przynoszà zabiegi wykonywane w gabi-
netach kosmetycznych i dermatologicznych. Wprawdzie bardzo trudno zlikwidowaç
plamy na skórze ca∏kowicie, ale mo˝na w du˝ym stopniu poprawiç ich wyglàd:
zmniejszyç je i rozjaÊniç, spowodowaç, ˝e b´dà prawie niewidoczne.     
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DOSSIER: Jesienne porzàdki ze skórà
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potrzebuje dnia, by dojÊç do siebie. Nazajutrz mo˝na ju˝
zrobiç makija˝. Pami´tajmy jednak, ˝e skóra delikatnie
∏uszczy si´ jeszcze przez oko∏o 5 dni. Efektem zabiegu jest
usuni´cie p∏ytkich przebarwieƒ i rozjaÊnienie mieszanych.
Wykonanie peelingu zajmuje oko∏o 20 minut.  
Ile zabiegów: 4-6, w odst´pach 1-4 tygodni. Cena: 120-180 z∏

Easy peel – jest peelingiem Êredniog∏´bokim. W porów-
naniu do wy˝ej opisanych zabiegów ten dociera do wars-
twy podnaskórkowej. Do peelingu wykorzystuje si´ kwas
trójchlorooctowy z domieszkà askorbinowego i cytryno-
wego. Zabieg przebiega w dwóch etapach: najpierw na
skór´ aplikuje si´ roztwór kwasu, a nast´pnie nak∏ada
specjalnà mask´ z u˝yciem aktywnych kremów, które
wspomagajà dzia∏anie kwasów i odnawiajà naskórek.
Pacjent odczuwa pieczenie, a potem wra˝enie Êciàgni´cia
skóry. Po zabiegu skóra jest napi´ta, lekko zaczerwie-
niona. Taka pozostaje przez dwa dni, a nast´pnie zaczyna
si´ z∏uszczaç. Z∏uszczanie jest drobnop∏atkowe. Na ogó∏
nie jest konieczne pozostanie w domu.
Ile zabiegów: 4 zabiegi (1 zabieg jest wykonywany co 
7-10 dni). Cena: 280-300 z∏

Yellow peel – to kolejny peeling Êredniog∏´boki.
Wykonuje si´ go przy u˝yciu preparatu, który jest
mieszankà kwasów: kojowego, azalainowego i fitowego 
– o w∏aÊciwoÊciach wybielajàcych – oraz salicylowego,
glikolowego i retinowego,  majàcych dzia∏anie z∏uszcza-
jàce i wybielajàce. I to stanowi pierwszy etap zabiegu,
drugim jest aplikacja specjalnej maski. W zale˝noÊci od
tego, jak g∏´bokie jest przebarwienie, lekarz nak∏ada
odpowiednià liczb´ warstw maski. Proces z∏uszczania
zaczyna si´ po 2-3 dniach i jest raczej niewielki, wi´c
osoby poddajàce si´ zabiegowi mogà prowadziç normalnà
aktywnoÊç zawodowà. W przypadku na∏o˝enia kilku
warstw kwasów, czasami konieczne jest pozostanie przez
kilka dni w domu. Yellow peel likwiduje p∏ytkie przebar-
wienia, rozjaÊnia g∏´bokie oraz mieszane. 
Ile zabiegów: 3-4 zabiegi, co miesiàc. Cena: 400-600 z∏

Cosmelan - Amelan – ten zabieg depigmentacyjny is-
tnieje w Polsce od oko∏o 2 lat. Jest wykonywany w gabi-
netach dermatologicznych. Polega na na∏o˝eniu przez
lekarza specjalnej maski nasàczonej ró˝nymi czynnikami
aktywnymi. Pacjent zmywa jà sam w domu po kilku godzi-
nach od zabiegu. Czas pozostawania maski na skórze
zale˝y od nasilenia przebarwieƒ i fototypu skóry pacjenta.
Dzia∏anie zabiegu wspomaga stosowanie przez rok aktyw-
nego kremu zaleconego przez lekarza. Powinien byç
u˝ywany pod kontrolà dermatologa! Maska i krem zawie-
rajà mieszanin´ ró˝nych substancji (kwas kojowy, fitowy,
askorbinowy, arbutyn´, retinol) blokujàcych proces
tworzenia si´ melaniny. Zabieg mo˝na przeprowadzaç
latem. Efekty zabiegu sà bardzo dobre, pojawiajà si´

zwykle oko∏o 10 dni po nim. Dzi´ki tej technice mo˝na
zlikwidowaç g∏´bokie przebarwienia. Cosmelan-Amelan
jest stosowany w leczeniu ostudy (melasmy). 
Ile zabiegów: wystarczy 1 zabieg! 
Cena: ok. 1500-1800 z∏

Inne sposoby usuwania przebarwieƒ
Peeling jest najbardziej powszechnà, ale niejedynà me-
todà stosowanà przez dermatologów w leczeniu przebar-
wieƒ skóry. Ten kosmetyczny defekt mo˝na tak˝e usunàç 
w sposób mechaniczny, poddajàc si´ zabiegowi mikroder-
mabrazji lub wystawiajàc skór´ na dzia∏anie lasera czy
tzw. IPL.  Metody te sà wskazane szczególnie w przypad-
ku przebarwieƒ starczych – pos∏onecznych. Laser daje
bardzo dobre efekty tak˝e w rozjaÊnianiu piegów.  

Mikrodermabrazja. To zabieg mechanicznego Êcierania
naskórka odbywajàcy si´ przy u˝yciu specjalnego
urzàdzenia wyposa˝onego w g∏owic´ Êcierajàcà, z której
pod ciÊnieniem sà uwalniane kryszta∏ki korundu (czasami
g∏owica jest zakoƒczona diamentowym ostrzem dzia∏ajà-
cym z podciÊnieniem). Lekarz, ustawiajàc odpowiednie
parametry urzàdzenia, mo˝e usunàç powierzchowne
warstwy naskórka,  np. na twarzy, szyi, dekolcie, r´kach.
Zabieg jest ca∏kowicie bezpieczny, bezbolesny i trwa
krótko. Mo˝e byç jednak doÊç nieprzyjemny dla osób 
z bardzo wra˝liwà skórà. Przez 1 do kilku dni po zabiegu
skóra jest lekko zaczerwieniona. Efektem mikroder-
mabrazji jest usuni´cie p∏ytkich przebarwieƒ. 
Ile zabiegów: ich liczba zale˝y od indywidualnych potrzeb
pacjenta i kondycji jego skóry. Cena: ok. 250 z∏ 

Lasery i IPL (Êwiat∏o podobne do Êwiat∏a lasera). 
W leczeniu przebarwieƒ najcz´Êciej stosuje si´ laser rubi-
nowy, aleksandrytowy, neodymowo-yagowy oraz IPL
(intensywne Êwiat∏o pulsacyjne). Mechanizm ich dzia∏ania
polega na tym, ˝e Êwiat∏o lasera lub IPL jest dobrane tak,
aby by∏o poch∏aniane przez melanin´. Po dojÊciu do niej
Êwiat∏o zmienia si´ w ciep∏o i niszczy barwnik na zasadzie
termicznej, bez uszkodzenia otaczajàcej skóry. 

Lekarz ustawia czas i nat´˝enie impulsu, dostosowujàc
je do rozleg∏oÊci i g∏´bokoÊci przebarwienia. Osobom
szczególnie wra˝liwym mo˝e zaproponowaç znieczulenie
miejscowe. Zazwyczaj po zabiegu pojawia si´ przez kilka
dni zaczerwienienie i obrz´k, a plamka ciemnieje. W tym
czasie nie ma potrzeby pozostawania w domu, ale skór´
trzeba chroniç przed s∏oƒcem kremami z filtrem. Po up∏y-
wie dwóch tygodni przebarwienia znikajà. Szczególnie
dobrze na te metody reagujà przebarwienia starcze 
– pos∏oneczne oraz piegi.
Ile zabiegów: jest to uzale˝nione od rodzaju zmian, ich
wielkoÊci i iloÊci, np. plamki pos∏oneczne mo˝na usunàç
ju˝ po jednym zabiegu.
Cena: ok. 500 z∏ �
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Co to jest fotostarzenie?
Skóra pod wp∏ywem promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez s∏oƒce 
(i w jeszcze wi´kszym stopniu przez solaria) starzeje si´ szybciej. Nadmierne lub zbyt
cz´ste ekspozycje s∏oneczne powodujà, ˝e twarz staje si´ z czasem ziemista, z widoczny-
mi bruzdami i zmarszczkami, co nadaje jej zm´czony wyglàd. Na ten proces „pracuje-
my” latami, gdy˝ z up∏ywem czasu nawet ma∏e dawki s∏oƒca kumulujà si´.  

Autor: dr n. med. Joanna Czuwara-¸adykowska 
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm,

www.viva-derm.pl

Starzenie skóry dzielimy na dwa typy: wewnàtrz-
pochodne (chronologiczne), które zale˝y od naszych
predyspozycji genetycznych i osobniczych oraz zew-
nàtrzpochodne – spowodowane czynnikami zewn´trzny-
mi, np. paleniem papierosów, ekstremalnymi temperatu-
rami czy promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 

Pod wp∏ywem nadmiernego oddzia∏ywania UV
dochodzi do przyspieszonego starzenia si´ skóry, nazy-
wanego fotostarzeniem (z j´zyka angielskiego: photo-
ageing), w wyniku którego uzyskuje ona charakterys-
tyczny wyglàd. Zmiany zachodzà zarówno w naskórku,
jak i w skórze w∏aÊciwej. Skóra staje si´ pogrubia∏a,
twarda i g∏´boko pomarszczona, mniej elastyczna 
i spr´˝ysta. Z czasem trwania procesu fotostarzenia
zaczyna byç coraz cieƒsza (nazywamy jà nawet skórà
pergaminowà), szorstka i nierówna na powierzchni.
Wynika to z zaburzeƒ rogowacenia i nieprawid∏owego
z∏uszczania si´ komórek naskórka. Oprócz wielu zmian
barwnikowych (przebarwieƒ i odbarwieƒ) w foto-
starzejàcej si´ skórze rozszerzeniu ulegajà naczynia
krwionoÊne. 

Jakie sà przyczyny?
G∏ównym powodem fotostarzenia  jest promieniowanie
s∏oneczne obejmujàce pasma ultrafioletu A (290-320
nm) oraz B (320-400 nm). Pod wp∏ywem s∏oƒca
wyzwala si´ wi´ksza iloÊç wolnych rodników (czyli
wysoce reaktywnych form tlenu o silnych w∏aÊciwoÊciach
utleniajàcych), które niszczà struktury komórkowe
(bia∏ka i t∏uszcze), wywo∏ujàc stany zapalne i ró˝ne 
procesy doprowadzajàce do degradacji i przebudowy
bia∏ek w skórze. 

Zniszczeniu ulegajà w∏ókna kolagenu (g∏ównego
bia∏ka budulcowego skóry), przez co pogrubia∏a
poczàtkowo skóra z czasem staje si´ cienka i wiotka.
Przestaje byç tak˝e spr´˝ysta, bo elastyna traci swoje

w∏aÊciwoÊci uj´drniajàce: po uj´ciu w fa∏d nie powraca
tak szybko do pozycji wyjÊciowej. Natomiast zmniejszo-
na iloÊç proteoglikanów (np. kwas hialuronowy) istotnie
pozbawia skór´ wody, oddzia∏ywujàc tak˝e na zmniej-
szenie syntezy w∏ókien kolagenowych przez komórki
zwane fibroblastami. Wszystkie te procesy majà ogrom-
ny wp∏yw na powstawanie licznych bruzd i zmarszczek.
Powodujà, ˝e skóra wiotczeje i zaczyna nie∏adnie obwisaç.
Poniewa˝ promienie UV, zw∏aszcza UVA, wnikajà bardzo
g∏´boko (a˝ do poziomu skóry w∏aÊciwej), nic dziwnego, ˝e
zmarszczki na fotopostarza∏ej skórze sà liczne i g∏´bokie.

Objawy tego procesu nasilajà tak˝e np. stres, dym
nikotynowy, substancje smoliste, ekstremalne tempe-
ratury i substancje chemiczne z grupy fenoli, amoniaku
lub detergentów. 

Pami´tajmy! Du˝y wp∏yw na fotostarzenie oraz chrono-
logiczne starzenie si´ skóry ma nadmierne korzystanie 
z solariów. Opalajà bardzo szybko, poniewa˝ w 90-95%
emitujà promieniowanie UVA, które penetruje w skór´
g∏´biej ni˝ UVB, dajàc tzw. natychmiastowà opalenizn´.
Tym samym nasilajà si´ niekorzystne procesy degradacji
bia∏ek skórnych i proces fotostarzenia. 

Co poprawi wyglàd skóry? 
W zapobieganiu i poprawie ju˝ istniejàcych na skórze
zmian wa˝ne jest pobudzanie jej naturalnych zdolnoÊci
do uruchamiania procesów naprawczych. Mo˝na
zapewniç jej prawid∏owe nawil˝enie, nat∏uszczenie 
i napi´cie przy u˝yciu ró˝nych preparatów, ale tak˝e
masa˝y i zabiegów estetycznych w gabinecie dermatolo-
ga. Dopiero w ostatecznych lub zaawansowanych przy-
padkach si´ga si´ po metody chirurgii plastycznej.
Leczenie ju˝ zaistnia∏ych zmian w fotostarzejàcej si´
skórze trzeba dostosowaç do stanu ich zaawansowania 
i wieku pacjenta. 

DOSSIER: Jesienne porzàdki ze skórà
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Zabiegi, które mogà pomóc: 
• jonoforeza (lub sonoforeza), 
• peelingi, 
• mikrodermabrazja,
• Cryolift,
• mezoterapia,
• wype∏nienia i ostrzykiwanie toksynà botulinowà. 
Z bardziej zaawansowanych i wysokospecjalistycznych
technik mo˝na wymieniç ablacyjne i nieablacyjne
odm∏adzanie skóry oraz fototerapi´ anty-aging, które 
w swoim dzia∏aniu wykorzystujà emitowane Êwiat∏o 
o ró˝nej d∏ugoÊci fali. 

WÊród urzàdzeƒ stosowanych w ablacyjnych i nie-
ablacyjnych metodach odm∏adzania znajdujà si´ lasery
(CO2, Er-YAG), intensywne pulsacyjne êród∏a Êwiat∏a
(tzw. IPL), urzàdzenia emitujàce cz´stotliwoÊç fal
radiowych (tzw. RF) i diody elektroluminescencyjne 
(tzw. LED).

Jonoforeza (lub sonoforeza) – polega na wprowadze-
niu w g∏àb skóry substancji leczniczych: np. witaminy C,
witaminy E, retinolu, alfa-hydroksykwasów, kwasu
hialuronowego, trójchlorooctowego lub substancji
nawil˝ajàco-nat∏uszczajàcych, przy wykorzystaniu pràdu
pulsacyjnego i ultradêwi´ków. 

Peelingi – dzi´ki z∏uszczaniu naskórka przy u˝yciu
ró˝nych kwasów uzyskujemy wyg∏adzenie skóry,
zmniejszenie ∏ojotoku w cerze tràdzikowej i ∏ojo-
tokowej, sp∏ycenie zmarszczek, obkurczenie rozsze-
rzonych porów i ujednolicenie kolorytu (wi´cej infor-
macji o peelingach znajduje si´ na stronie 9). 

Mikrodermabrazja – to Êcieranie zewn´trznych warstw
naskórka przy u˝yciu specjalnie skonstruowanego
urzàdzenia (wi´cej o tej metodzie na stronie 10)
dzia∏ajàcego z podciÊnieniem. Jak udowodni∏y prace
naukowe, podciÊnienie powoduje przebudow´ skóry, 
w wyniku której degradowany jest nieprawid∏owy,
uszkodzony kolagen i zast´powany prawid∏owym – no-
wo zsyntetyzowanym. 

Cryolift – w tym zabiegu wykorzystuje si´ w sposób
kontrolowany niskie temperatury (minus 10-15ºC), 
po to, by poprawiç ukrwienie i cyrkulacj´ krwi w po-
wierzchownych warstwach skóry. Poprzez lepsze 
ukrwienie uzyskuje si´ tak˝e lepszà penetracj´ sub-
stancji regenerujàcych lub od˝ywczych aplikowanych
miejscowo, np. substancji nawil˝ajàcych czy witamin.
Cryoliftu nie powinno si´ stosowaç w przypadku
naczyniowej, ∏atwo czerwieniàcej si´ skóry.

Mezoterapia, mezolifting – zabiegi te polegajà na
wstrzykiwaniu kwasu hialuronowego lub innych substancji
(np. witamin) tu˝ pod naskórek lub w powierzchowne
warstwy skóry w∏aÊciwej technikà p∏ytkich nak∏uç 
– r´cznie lub za pomocà specjalnego pistoletu. Stosuje si´
je, by wype∏niç g∏´bsze zmarszczki i bruzdy oraz uzyskaç
lepsze nawodnienie skóry i popraw´ jej napi´cia. 

Toksyna botulinowa – s∏u˝y do likwidacji lub korekcji
zmarszczek mimicznych i bruzd. Toksyn´ podaje si´
poprzez iniekcj´ w okreÊlone punkty. G∏´bsze linie i bruzdy
lub zanik∏à tkank´ podskórnà wype∏nia si´ bardziej sta-
bilnymi odmianami kwasu hialuronowego (opornymi 
na dzia∏anie enzymów degradujàcych), kolagenem. 

Uwaga! Odleg∏ym powik∏aniem przewlek∏ej i intensywnej
ekspozycji na UV jest transformacja nowotworowa ko-
mórek naskórka, w wyniku której powstajà raki skóry, np.
rak podstawno- i kolczystokomórkowy (patrz str.: 14). �

Jak uniknàç fotostarzenia?

1. Najwa˝niejsze jest unikanie nadmiernej ekspozycji 
na promieniowanie ultrafioletowe oraz u˝ywanie
kremów z filtrem podczas ekspozycji na s∏oƒce. 

2. Kilka miesi´cy przez wakacjami za˝ywajmy prepa-
raty z beta-karotenem, który kumulujàc si´ w naskórku,
chroni skór´ przed szkodliwym dzia∏aniem UV.   

3. Chroƒmy skór´ przed wolnymi rodnikami, dostarcza-
jàc jej antyutleniaczy, które rozk∏adajà ich zwiàzki.
Silnymi przeciwutleniaczami sà np. witamina C, E
i jej pochodne, koenzym Q, znajdujàce si´ w kremach
piel´gnacyjnych i regeneracyjnych. 

4. Antyoksydantami sà tak˝e m.in. selen i polifenole (np.
w zielonej herbacie) oraz flawonoidy (w soi). cz´Êç z
tych zwiàzków jest dost´pna w postaci tabletek.
Uwaga! Miejscowe lub ogólne stosowanie antyoksydan-
tów istotnie spowalnia starzenie si´ skóry i organizmu
oraz chroni przed powstawaniem raka!

5. PowinniÊmy u˝ywaç dermokosmetyków z witaminà A
i jej pochodnymi (retinaldehyd, retinoidy), bo regenerujà
skór´ (jest g∏adsza, bardziej napi´ta, sp∏ycajà si´ drobne
zmarszczki). Skuteczny jest tak˝e, stosowany miejscowo
kwas retinowy all-trans (jest sk∏adnikiem ró˝nych
preparatów aptecznych). Odtwarza on cz´Êciowo prawi-
d∏owy poziom kolagenu w skórze i poprawia jej wyglàd.
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Pytania do Eksperta:
Odpowiada: dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm 
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1 Czy zabiegi stosowane w gabinetach
dermatologii estetycznej pozwalajà
skutecznie usunàç przebarwienia ?
Niestety nie zawsze. Niektóre przebarwienia, „znika-
jàce” po zabiegach mogà nast´pnego lata powróciç.
Leczenie przebarwieƒ wymaga du˝ej cierpliwoÊci 
i systematycznoÊci. Dobre skutki mo˝na osiàgnàç
jedynie wtedy, gdy zastosuje si´ kilka metod równo-
czeÊnie: skorzysta z serii zabiegów w gabinecie i dla
podtrzymania ich efektu zastosuje kremy wybielajàce.
Poza tym wiele zale˝y od rodzaju przebarwienia, tj. 
od jego g∏´bokoÊci i lokalizacji. 

2 Czy to prawda, ˝e osoby o ciemnej
karnacji sà bardziej nara˝one na pow-
stawanie przebarwieƒ?
Tak. Wprawdzie mogà d∏u˝ej i cz´Êciej korzystaç ze s∏oƒca
ni˝ osoby z jasnà cerà, ale to g∏ównie ich dotyka problem
przebarwieƒ. Jest to spowodowane rodzajem melaniny. 
W przypadku jasnej karnacji istnieje z kolei wi´ksza podat-
noÊç na oparzenia s∏oneczne i pojawianie si´ piegów. 

3 Wielu osobom, i to nie tylko
starszym, zdarzajà si´ przebarwienia na
d∏oniach. W jaki sposób je zlikwidowaç?
Tym, którzy majà podobny problem zaleca∏abym 
skorzystanie z ró˝nych zabiegów w gabinecie derma-
tologa. W zasadzie zakres technik, którymi mo˝na si´
pozbyç tego defektu, jest taki sam, jak w przypadku
twarzy czy dekoltu. Na przebarwienia ràk dobrze
dzia∏ajà na przyk∏ad peelingi z kwasem trojchloro-
octowym (Easy peel), z kwasem migda∏owym lub
glikolowym. Mo˝na ju˝ stosowaç formu∏y z∏o˝one. 
Pod wp∏ywem kwasów dochodzi do z∏uszczana naskór-
ka, rozjaÊnienia przebarwienia oraz os∏abienia 
produkcji melaniny. Plamki na d∏oniach mo˝na usunàç
tak˝e za pomocà lasera lub IPL.  

4 Jakie sà przeciwwskazania 
do przeprowadzenia peelingów
chemicznych? 
Z∏uszczania nie zaleca si´, je˝eli skóra jest mocno
opalona albo podra˝niona, np. z widocznymi 

zadrapaniami, otwartymi ranami. Nale˝y ich unikaç
tak˝e u osób z czynnà opryszczkà, zmianami aler-
gicznymi (atopowym zapaleniem skóry). Peelingów 
nie powinno si´ równie˝ stosowaç w wypadku, gdy 
pacjent przyjmuje doustnie lub miejscowo retinoidy
(pochodne witaminy A). Leki te os∏abiajà mechanizm
gojenia si´ skóry i ∏atwiej wtedy o powik∏ania.
Planujàc wykonane peelingu, warto si´ wczeÊniej
przygotowaç: na tydzieƒ przed zabiegiem nie stosowaç
preparatów do depilacji ani gàbek Êcierajàcych, by nie
podra˝niaç skóry. Z kolei po zabiegu pacjent powinien
unikaç goràca, np. sauny oraz przebywania na s∏oƒcu 
– do 4 tygodni po zabiegu.

5 Cera pokryta plamkami to niejedyny
negatywny skutek letnich miesi´cy? 
Co powinnyÊmy zrobiç dla naszej skóry
jesienià, aby zminimalizowaç skutki
fotostarzenia?
O ile latem zazwyczaj jesteÊmy zadowoleni 
z wyglàdu cery, bo jest pi´knie opalona, wyg∏a-
dzona, o tyle jesienià, gdy zaczyna traciç swój 
koloryt, zaczynamy dostrzegaç na niej wp∏yw 
wakacyjnych miesi´cy. Sucha, szorstka skóra 
z drobnà siatkà zmarszczek to efekt wysokiej 
temperatury, niskiej wilgotnoÊci (z powodu ubytku
kwasu hialuronowego), które przyczyniajà si´ 
do niszczenia warstwy hydrolipidowej i powodujà
zmniejszenie nawil˝enia. Oprócz peelingów, które 
przywrócà skórze Êwie˝oÊç i blask, bardzo wa˝na
jest odpowiednia kuracja nawil˝ajàca. 
Mo˝na stosowaç kremy i maseczki, a tak˝e skorzys-
taç z zabiegu g∏´bokiego nawil˝ania w gabinetach 
kosmetycznych. Jesieƒ to dobry czas np. na mezote-
rapi´ z u˝yciem kwasu hialuronowego – wstrzykni´cie
pod skór´ sk∏adników dzia∏ajàcych nawil˝ajàco. 
Warto tak˝e od˝ywiç skór´ witaminami, które 
poprawià jej elastycznoÊç i z∏agodzà uszkodzenia 
spowodowane s∏oƒcem. By pobudziç komórki skóry 
do produkcji kolagenu, mo˝emy skorzystaç 
z tzw. fotoodm∏adzania za pomocà Êwiat∏a 
laserowego. Zabieg wyraênie poprawi napi´cie 
i elastycznoÊç skóry. �
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Przewlek∏e nas∏onecznienie wp∏ywa nie tylko na przedwczesne starzenie si´ skóry, ale
tak˝e na powstawanie stanów przenowotworowych, a póêniej nowotworów. Dlatego
wspó∏czesna dermatologia du˝o uwagi poÊwi´ca pos∏onecznym zmianom zwyrodnie-
niowym skóry oraz sposobom ich zapobiegania.   

Autorzy:
dr Marcin Ambroziak 

Centrum Dermatologii Estetycznej Estederm, www.estederm.pl

prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner 
Zespó∏ Naukowo-Kliniczny IWOLANG, Iwonicz Zdrój

Chocia˝ zakres promieniowania ultrafioletowego
stanowi tylko oko∏o 10 procent energii emitowanej przez
s∏oƒce, to ma najwi´kszy wp∏yw na zmiany zachodzàce 
w ludzkiej skórze. SpoÊród trzech typów fal: UVA, UVB
i UVC, o ró˝nej d∏ugoÊci (100-400 nm) i sile oddzia-
∏ywania, tylko to ostatnie ma marginalne znaczenie w fo-
todermatologii, poniewa˝ praktycznie w ca∏oÊci jest
absorbowane przez warstw´ ozonowà Ziemi. Pozosta∏e
mogà byç przyczynà wielu uszkodzeƒ skóry, na których
bazie mogà powstawaç nowotwory. 

UVB (290-320 nm) – to promieniowanie, które
dociera do powierzchni Ziemi. Jest odpowiedzialne za
tworzenie si´ odczynów rumieniowych natychmias-
towych, pojawiajàcych si´ po 12-24 godzinach od
ekspozycji na s∏oƒce oraz za pigmentacj´ skóry rozwija-
jàcà si´ od 48 do 72 godzin od wystawienia jej na Êwia-
t∏o. Ale UVB to tak˝e g∏ówna przyczyna ostrych i prze-
wlek∏ych odczynów pos∏onecznych, które sà bardzo 
niebezpieczne. Przewlek∏e uszkodzenie naskórka,
skóry w∏aÊciwej i naczyƒ krwionoÊnych wywo∏uje
bowiem zmiany w obr´bie DNA, co mo˝e mieç znacze-
nie w procesach powstawania nowotworów. 

UVA (320-400 nm) – dociera do powierzchni Ziemi.
Serwowane skórze w ograniczonych dawkach, nie
wywo∏uje zaczerwienienia i zmiany zabarwienia. Ale
wi´ksze dawki (zw∏aszcza w po∏àczeniu z naÊwietlaniem
UVB) mogà byç przyczynà natychmiastowych odczynów
rumieniowych oraz d∏ugo utrzymujàcej si´ hiperpigmen-
tacji. Ze wzgl´du na d∏ugoÊç fali, UVA penetruje skór´
znacznie g∏´biej ni˝ UVB. Poprzez naÊwietlanie
promieniami UVA zmniejsza si´ znacznie liczba

komórek, które biorà udzia∏ w prezentacji antygenów 
w skórze. Ma to wp∏yw nie tylko na miejscowe
zmniejszenie odpornoÊci, np. zaka˝enie wirusem oprysz-
czki po intensywnym nas∏onecznianiu, ale najprawdo-
podobniej jest tak˝e jednym z podstawowych czynników
przyczyniajàcych si´ do powstawania raków skóry. 

Przewlek∏e skutki zmian
pos∏onecznych 
Najcz´stszymi skutkami nadmiernego i d∏ugoletniego
oddzia∏ywania promieniowania ultrafioletowego na
skór´ sà m.in. pos∏oneczne starzenie si´ skóry 
i rogowacenie s∏oneczne. Pojawiajà si´ najcz´Êciej 
u osób starszych, ale i u m∏odych, wykonujàcych
zawody wymagajàce ciàg∏ego przebywania w s∏oƒcu
lub nadmiernie korzystajàcych z kàpieli s∏onecznych.
Zmiany zwiàzane z przewlek∏ym uszkodzeniem
s∏onecznym zachodzà i w naskórku, i w skórze
w∏aÊciwej. 
• Dochodzi do zmian w budowie keratynocytów 

(komórek naskórka), powstajà naprzemienne ogniska
zaniku i przerostu naskórka.

• RoÊnie liczba melanocytów i melanosomów oraz 
wzrasta produkcja melaniny. W naskórku pojawiajà 
si´ liczne i rozleg∏e przebarwienia, zwi´ksza si´ 
iloÊç piegów. 

• Tkanka spr´˝ysta skóry ulega zwyrodnieniu.
• Spada produkcja kwasu hialuronowego odpowiada-

jàcego za wiàzanie wody w skórze.
• Zmniejsza si´ liczba w∏ókien kolagenowych 

oraz zmienia si´ struktura samego kolagenu. 
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Niebezpieczne skutki
uszkodzeƒ pos∏onecznych skóry
i stany przednowotworowe
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• Nast´puje przerost gruczo∏ów ∏ojowych.
• Rozszerzajà si´ Êciany powierzchowne naczyƒ. 
• Pojawiajà si´ nacieki zapalne. 
Promieniowanie UV przyczynia si´ w efekcie do
uszkodzenia materia∏u genetycznego – DNA. Pod
wp∏ywem jego dzia∏ania nast´puje spadek aktywnoÊci
genów (p53) odpowiedzialnych za zapobieganie roz-
maitym zmianom przednowotworowym i rakom skóry.
Na skutek przewlek∏ej ekspozycji na Êwiat∏o dochodzi 
do upoÊledzenia procesów naprawczych DNA.
UV powoduje os∏abienie naszego uk∏adu odpornoÊ-
ciowego: przestajà dzia∏aç naturalne mechanizmy, które
powinny zabezpieczaç przed zmianami przednowot-
worowymi i zapobiegaç tworzeniu si´ raka skóry. 

Co to jest rogowacenie s∏oneczne?
To bardzo niebezpieczna, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç trans-
formacji nowotworowej, zmiana pos∏oneczna, która zda-
rza si´ niestety cz´sto. Objawia si´ plamami koloru ˝ó∏to-
brunatnego o nieregularnej, suchej powierzchni, le˝àcymi
na poziomie skóry lub nieco wynios∏ymi. Zmiany pojawia-
jà si´ przede wszystkim w miejscach ods∏oni´tych – na
czole, w okolicy skroniowej, na ma∏˝owinach usznych,
grzbietach ràk i skórze g∏owy u osób ∏ysych. Przy przy-
padkowym zadrapaniu czasami krwawià. Rogowacenie
s∏oneczne jest stanem przedrakowym, który mo˝e
rozwinàç si´ w nowotwór. Na rozpocz´cie tego procesu
wskazuje powi´kszenie si´ wymiarów w obr´bie zmian,
pojawienie si´ sk∏onnoÊci do nad˝erek na powierzchni
oraz tworzenie si´ nacieków u podstawy wykwitu. 

Pami´tajmy! Skóra z przewlek∏ymi zmianami
pos∏onecznymi stanowi pod∏o˝e, na którym mo˝e dojÊç
do procesów powstawania stanów przedrakowych oraz
rozwijania si´ w ich obr´bie nowotworów skóry: raka
podstawnokomórkowego, kolczystokomórkowego i czer-
niaka z∏oÊliwego (patrz: ramka). Nowotwory te wczeÊnie
wykryte, sà uleczalne! Dlatego tak wa˝na jest odpowied-
nia profilaktyka oraz leczenie w przypadku pojawienia
si´ pierwszych niepokojàcych zmian.

Najwa˝niejsza jest profilaktyka! 
Podstawowà zasadà, której nale˝y bezwgl´dnie
przestrzegaç, by nie dopuÊciç do  powa˝nych uszkodzeƒ
skóry i zapobiec nowotworom, jest regularne u˝ywanie
preparatów chroniàcych przed promieniowaniem UV. 

Ocenia si´, ˝e minimalnà racjonalnà ochron´ skóry
uszkodzonej przez Êwiat∏o dajà kosmetyki o wskaêniku
fotoprotekcji (SPF) równym 15. Rodzaj filtra powinien
byç dobrany indywidualnie do typu i stanu naszej skóry.  
Leczenie ju˝ istniejàcych objawów starzenia s∏onecznego
zale˝y od stanu zaawansowania samych zmian. Najlepsze
wyniki terapii uzyskuje si´, stosujàc kwas witaminy A 
– tretinoin w formie ˝elu lub kremów nawil˝ajàcych.

Nowoczesne preparaty z tej grupy zawierajà równie˝ 
filtry przeciws∏oneczne. Powinny byç stosowane co naj-
mniej 1 raz dziennie, na suchà skór´ ca∏ej twarzy z po-
mini´ciem okolic oczodo∏ów i czerwieni wargowej. 

Warto pami´taç, ˝e retinoidy majà w∏aÊciwoÊci
dra˝niàce, dlatego nale˝y je stosowaç umiarkowanie 
i w st´˝eniu starannie dobranym przez lekarza! Terapi´
mo˝na uzupe∏niç o zabiegi z∏uszczajàce w gabinecie der-
matologa (np. kwasem glikolowym lub trójchloooctowym).
W leczeniu rogowacenia s∏onecznego dobre rezultaty
przynosi stosowanie Êrodków zawierajàcych 5-fluorouracyl
– nak∏ada si´ je miejscowo na powierzchni´ zmian. Mo˝na
je skojarzyç z innymi metodami, np. krioterapià czy
podawaniem miejscowo retinoidów, które Êwietnie spraw-
dzajà si´ w likwidowaniu zmian na grzbietach ràk.

Inne metody likwidowania zmian
przednowotworowych
W przypadku zmian opornych na leczenie farmakolo-
giczne najbardziej skutecznymi i najszybciej dzia∏ajàcymi
metodami usuwania pojedynczych zmian przednowot-
worowych i raków skóry sà: krioterapia, laseroterapia 
i chirurgia plastyczna. Dwie pierwsze metody polegajà na
fizykalnym zniszczeniu tkanek dotkni´tych schorzeniem
poprzez dzia∏anie niskà temperaturà lub odparowaniu
tkanek Êwiat∏em emitowanym przez laser. Niestety, przy
zastosowaniu takich mechanizmów dzia∏ania doÊç
cz´stym problemem jest nie tylko d∏ugi czas gojenia si´
rany, ale równie˝ mo˝liwoÊç bliznowacenia w miejscu
wykonania zabiegu. 

Jednà z nowszych, a zarazem bezpieczniejszych
metod leczenia jest terapia fotodynamiczna (PDT) pole-
gajàca na aplikacji preparatów z ró˝nymi pochodnymi
kwasu gammaaminolewulinowego, które penetrujàc do
zmienionych tkanek, ∏àczà si´ z komórkami nowotworo-
wymi. Nast´pnie stosuje si´ naÊwietlania Êwiat∏em czer-
wonym, co powoduje zniszczenie komórek, które wczeÊ-
niej poch∏on´∏y preparat. �

Rak podstawnokomórkowy – to najcz´stszy rodzaj
nowotworu skóry, który niszczy miejscowo tkank´. Ma
powolny przebieg i zwykle nie powoduje przerzutów.
WczeÊnie wykryty, jest w 100 procentach uleczalny.  

Rak kolczystokomórkowy – wyst´puje rzadziej.
Charakteryzuje go szybszy wzrost i mo˝liwoÊç poja-
wienia si´ przerzutów. Powstaje g∏ównie na bazie zmian
zwiàzanych z rogowaceniem s∏onecznym.  

Czerniak z∏oÊliwy – najbardziej niebezpieczne schorzenie
skóry, poniewa  ̋ mo˝e dawaç przerzuty do narzàdów wew-
n´trznych. Pod∏o˝em do jego rozwoju sà najcz´Êciej znamiona
barwnikowe. Dopóki zmiana nie rozwinie sí  nadmiernie, czer-
niak jest schorzeniem ca∏kowicie uleczalnym! 



Jakie zmiany na skórze 
nale˝y usuwaç?
W zasadzie ka˝dà zmian´ mo˝na usunàç. Przede
wszystkim jednak zabiegi wykonywane sà ze wskazaƒ
czysto leczniczych. Do tej grupy zaliczamy nowotwory
∏agodne i z∏oÊliwe skóry oraz stany przedrakowe.
U niektórych pacjentów zmiany skórne usuwa si´ 
ze wzgl´dów profilaktycznych. Sà to g∏ównie znamiona
barwnikowe, które wykazujà cechy atypii, le˝à w miej-
scach dra˝nionych oraz sà nara˝one na dzia∏anie s∏oƒ-
ca. Znami´ atypowe jest wi´ksze ni˝ 5 mm, wynios∏e
ponad powierzchni´ skóry, ró˝nobarwne. Mówimy o tzw.
objawie sadzonego jajka. Okolice uwa˝ane za
najbardziej dra˝nione to – skóra ow∏osiona g∏owy, oko-
lice narzàdów p∏ciowych, d∏onie, stopy, tu∏ów. Zabieg
profilaktycznego usuni´cia zmian zapobiega ewentual-
nej przemianie w czerniaka z∏oÊliwego. To bardzo
wa˝ne, bo 70-90 procent czerniaków rozwija si´ z ist-
niejàcego ju˝ znamienia barwnikowego, dlatego tak
wa˝na jest obserwacja. Niepokojàcymi objawami sà:
powstanie obwódki zapalnej, Êwiàd, pieczenie, krwa-
wienie, nag∏y wzrost. Czerniak jest nowotworem poten-
cjalnie zagra˝ajàcym ˝yciu. O rokowaniu decyduje wczes-
ne rozpoznanie oraz radykalne wyci´cie chirurgiczne. 

W jaki sposób zbadaç przed
zabiegiem, jaki to rodzaj zmiany:
∏agodna czy z∏oÊliwa? 
Istnieje nowoczesna metoda oceny znamion barw-
nikowych – tzw. dermatoskopia (wi´cej: na stronie obok).
Daje ona ok. 95 procent szansy, ˝e ma∏y rozwijajàcy si´
czerniak zostanie wczeÊnie wykryty.

Czy mo˝na usuwaç zmiany, które
po prostu nam si´ nie podobajà?
OczywiÊcie. Wielu pacjentów zg∏asza si´ w∏aÊnie z tym
problemem. Jest to ta grupa chorych, która kieruje si´
wzgl´dami estetycznymi. Bez ryzyka mo˝na pozbyç si´

ka˝dej zmiany, która szpeci, przeszkadza albo po prostu
nie podoba si´. Ale zawsze przy podejmowaniu decyzji 
o usuni´ciu trzeba kierowaç si´ zdrowym rozsàdkiem.
Optymalnym sposobem post´powania jest dok∏adny
wywiad i wykonanie badania dermatologicznego, bada-
nia dermatoskopowego, wyci´cie chirurgiczne oraz
badanie histopatologiczne.

Cz´sto s∏yszy si´ zdanie: 
„Lepiej nie ruszaç”. 
Czy rzeczywiÊcie?
Ta obiegowa, niestety doÊç cz´sto powtarzana
opinia, jest ca∏kowicie b∏´dna. W wielu przypadkach
mo˝e przyczyniç si´ do  zbyt póênego rozpoznania
czerniaka, a co za tym idzie – zagra˝a ˝yciu chorego.
Pami´tajmy, im wi´ksza b´dzie wiedza na ten temat,
tym wi´ksza szansa na znaczne obni˝enie liczby
nowotworów. �

EKSPERT Anti Aging16

DOSSIER: Jesienne porzàdki ze skórà

czerniak szerzàcy si´ powierzchownie

Autor: dr Kinga NIcer i dr Arkadiusz Nicer
Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz Nicer, www.nicer.pl 

znami´ atypowe czerniak – postaç guzkowa

Kilka pytaƒ o...
znamiona. . . . . . . . .

foto: serwis zdj´ciowy Derm
atochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz N

icer



Ta wprowadzona w latach 90. nieinwazyjna technika diagnostyczna pozwala dermatolo-
gom dok∏adnie zbadaç zmiany barwnikowe pojawiajàce si´ na skórze. Ma du˝e znacze-
nie m.in. we wczesnym wykrywaniu – czerniaka, który w 70-90 procentach rozwija si´
na bazie ju˝ istniejàcych znamion barwnikowych.
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Dermatoskopia pozwala na pe∏nà ocen´ zmian skórnych:
odró˝nienie zmian barwnikowych od niebarwnikowych,
a w przypadku stwierdzenia tych pierwszych – na wczes-
ne wykrycie z∏oÊliwej transformacji. Metodà tà mo˝na
zbadaç tak˝e m.in. zmiany naczyniowe i w obr´bie
naczyƒ krwionoÊnych, brodawki ∏ojotokowe oraz rozpoz-
naç choroby paznokci. Gdy mamy wàtpliwoÊci dotyczàce
jakiejÊ zmiany na skórze, warto skonsultowaç si´ z der-
matologiem, który oceni, czy badanie jest konieczne.

Na czym polega ta metoda?
Lekarz obserwuje wybrane zmiany chorobowe skóry za
pomocà jednookularowego urzàdzenia optycznego (z oÊ-
wietleniem bocznym), które daje dziesi´ciokrotne powi´k-
szenie badanego miejsca. Dzi´ki temu, mo˝e zobaczyç nie
tylko powierzchni´ zmiany, ale tak˝e jej struktury
po∏o˝one g∏´biej. W miejscu przy∏o˝enia cylindra skór´
skrapia si´ cienkà warstwà olejku imersyjnego. Zapewnia
to Êcis∏e  przyleganie do niej przyrzàdu oraz zmniejsza
odbicia Êwiat∏a od powierzchni naskórka, dlatego ∏atwiej
oceniç struktury skóry niewidoczne go∏ym okiem.

Wskazania do dermatoskopii
Nale˝y jà przeprowadziç w przypadku ka˝dej zmiany
barwnikowej, która budzi niepokój:   
• w∏aÊnie si´ pojawi∏a;  
• ∏uszczy si´, sw´dzi, krwawi; 
• ma nieregularne brzegi; 
• ma niejednolity kolor; 
• szybko si´ zmienia.

Co to jest wideodermatoskopia? 
To dermatoskopia komputerowa – metoda oparta na tej
samej zasadzie co wy˝ej opisana, ale bardziej precyzyj-
na: powi´ksza zmian´ nawet 100 razy! Najwi´kszà
zaletà wideodermatoskopii jest to, ˝e obraz zmian
skórnych zostaje zapisany w formie elektronicznej, wi´c
przy kolejnym badaniu mo˝na sprawdziç, czy znami´ nie
uleg∏o zmianie. JeÊli tak, lekarz mo˝e podjàç decyzj´ 
o jego profilaktycznym usuni´ciu. U osób, które zosta∏y
zakwalifikowane do obserwacji (np. te z licznymi zna-
mionami) fotografuje si´ wszystkie podejrzane znamiona
i porównuje je co 6 miesi´cy. 

Dla kogo dermatoskopia?
• Badaniu powinny si´ poddawaç 1-2 razy w roku osoby 

z grupy podwy˝szonego ryzyka:  
• o jasnej karnacji, w∏osach, oczach, z licznymi piegami, 

z trudem opalajàce si´ i ze sk∏onnoÊcià do oparzeƒ 
s∏onecznych; 

• z licznymi znamionami barwnikowymi o ró˝nych kszta∏-
tach, rozmiarach i zabarwieniu;

• z rodzin, w których ktoÊ ju˝ chorowa∏ na czerniaka skóry; 
• pracujàce na s∏oƒcu, cz´sto opalajàce si´ (tak˝e 

w solariach), nie stosujàce kremów z filtrem �

DOSSIER: Jesienne porzàdki ze skórà

Autor: dr Ma∏gorzata Kocot, dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala 
Sieç gabinetów Dermatologii Estetycznej Juwena, www.juwena.pl

Dermatoskopia
- wa˝ne badanie!

foto: serwis zdj´ciowy JUW
ENA



Ju˝ po raz drugi dermatolodzy z ca∏ej Polski wy∏onili laureatów konkursu Per∏y
Dermatologii Estetycznej organizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy Derma-
tologów Estetycznych. Prezentujemy produkty wybrane przez lekarzy i uznane
przez nich za najlepsze, najbardziej skuteczne i bezpieczne dla pacjentów.    

Kategoria I. Najlepszy preparat do zabiegów dermatologii estetycznej

1. NowoÊç roku: 
Evolence
To nowy implant kolagenowy wype∏niajàcy skutecznie g∏´bsze zmarszczki i bruzdy nosowo-wargowe
oraz poprawiajàcy kontur ust. Dzi´ki zastosowaniu specjalnej technologii zwi´kszajàcej stabilnoÊç 
– Glymatrix – zapewnia efekt trwajàcy co najmniej 12 miesi´cy. Technologia ta opiera si´ na tworze-
niu naturalnych wiàzaƒ poprzecznych mi´dzy w∏óknami kolagenu. Pobudza w∏aÊciwoÊci naturalnego
kolagenu znajdujàcego si´ w skórze. Cena zabiegu: ok. 1500 z∏

Producent: Bio-Profil Polska

2. Preparat do peelingu:
GlyKopeel
Jest peelingiem dermatologicznym dajàcym bardzo dobre efekty w walce z procesami starzenia si´
skóry, ale pomaga tak˝e w leczeniu zaburzeƒ pigmentacji, ostudy, zaskórników oraz zmian
wywo∏anych przez czynniki Êrodowiskowe (tytoƒ, zanieczyszczenia). Zawiera kwas glikolowy o dzia-
∏aniu z∏uszczajàcym, kwas kojowy i ekstrakt z màcznicy lekarskiej, które majà doskona∏e w∏aÊciwoÊci
depigmentujàce, oraz ekstrakt z morwy bia∏ej – ∏agodzàcej podra˝nienia. W jego sk∏adzie znajdujà si´
tak˝e witaminy A, C i E, wzmacniajàce dodatkowo dzia∏anie peelingu. Preparat mo˝e byç stosowany
przez ca∏y rok. Cena zabiegu: ok. 220 z∏  

Producent: Bio-Profil Polska

3. Preparat do mezoterapii
Surgilift Plus
Nowoczesny preparat na bazie kwasu hialuronowego do mezoliftingu twarzy, szyi, dekoltu i d∏oni.
Zapewnia doskona∏à rewitalizacj´ skóry suchej i zm´czonej. Aktywie trwale i g∏´boko nawil˝a skór´
oraz poprawia jej elastycznoÊç. Chroni tak˝e przed szkodliwym dzia∏aniem wolnych rodników.
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu si´ skóry oraz w widoczny sposób zmniejsza ju˝ istniejàce 
zmiany. Zalecany w ka˝dym wieku jako szybka kuracja regenerujàca. Cena zabiegu: ok. 400 z∏

Producent: Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur

4. Preparat do wype∏niania zmarszczek:
Surgiderm
Najnowszej generacji gama produktów do wype∏niania zmarszczek i modelowania kszta∏tu ust zawie-
rajàca stabilizowany kwas hialuronowy. Wyró˝nia je nowatorska technologia produkcji polegajàca 
na bardziej efektywnym procesie stabilizacji kwasu hialuronowego – co pozwala na uzyskanie opty-
malnego, d∏u˝ej utrzymujàcego si´ efektu (12 miesi´cy). Surgiderm jest przeznaczony przede wszys-
tkim do korekcji g∏´bokich i Êrednich fa∏d w skórze. Mo˝e te˝ byç stosowany do podkreÊlenia kontu-
ru warg i modelowania rysów twarzy. Cena zabiegu: od 800 z∏

Producent: Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur
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Rekomendacja dermatologów dla najlepszych
produktów i preparatów do zabiegów!
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Kategoria II. Najlepszy preparat wspomagajàcy rewitalizacj´ skóry 
po zabiegach dermatologii estetycznej

Cicaplast
Preparat ten efektywnie przyspiesza gojenie si´ uszkodzeƒ powstajàcych w obr´bie naskórka,
przewlek∏ych podra˝nieƒ skóry oraz codziennych urazów: otarç czy p´kni´ç. Opatentowany przez La
Roche-Posay Madekasozyd sprzyja prawid∏owej organizacji komórek odbudowujàcego si´ naskórka.
Z kolei kompleks zawartych w preparacie minera∏ów: cynku, miedzi i manganu, przyspiesza syntez´
nowych komórek oraz dzia∏a przeciwbakteryjnie. Znajdujàce si´ w kosmetyku silikony pe∏nià funk-
cje ochronne i stwarzajà optymalne Êrodowisko do gojenia si´ ran. Cicaplast nadaje si´ do stosowa-
nia dla osób ze skórà wra˝liwà. Cena: ok. 40 z∏/40ml

Producent: La Roche-Posay

Kategoria III. Najlepszy dermokosmetyk

1. NowoÊç roku:
Eluage Koncentrat Przeciwzmarszczkowy Intensywnie Odbudowujàcy
Eluage to produkt przeznaczony do piel´gnacji obszarów twarzy szczególnie nara˝onych na pow-
stanie linii mimicznych i zmarszczek (od nosa w kierunku ust, kurzych ∏apek, kàcików ust). Przy 
regularnym stosowaniu daje znakomity efekt wyg∏adzajàcy. Poprawia j´drnoÊç skóry, zmniejsza
objawy starzenia si´. Jego receptura opiera si´ na opatentowanym po∏àczeniu Retinaldehydu i wyse-
lekcjonowanych frakcji kwasu hialuronowego (Eluage stymuluje wytwarzanie naturalnego kwasu
hialuronowego). Ma lekkà konsystencj´ i jest wygodny w u˝yciu: aplikator pozwala precyzyjnie
na∏o˝yç odpowiednià iloÊç koncentratu. Cena: 114 z∏/ 15 ml  

Producent: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska

2. Preparat do piel´gnacji skóry wra˝liwej:
Physiogel krem
Sprawdzi si´ znakomicie w piel´gnacji skóry suchej, wra˝liwej i alergicznej. Nie zawiera substancji
zapachowych, barwników i Êrodków konserwujàcych. To jedyny na rynku krem o warstwowej struk-
turze Derma Membran Struktur (DMS) zbudowanej jak warstwa lipidowa naskórka. Sprawia ona,
˝e niektóre sk∏adniki kremu docierajà do g∏´bszych warstw skóry, odbudowujàc jej barier´ ochron-
nà. Krem doskonale nawil˝a, wyg∏adza i uelastycznia skór´. Efekty dzia∏ania utrzymujà si´ do 
72 godzin po jednorazowej aplikacji. Cena sugerowana: 35-41 z∏/ 75 ml 

Producent: Stiefel Laboratories Ltd

3. Piel´gnacja w∏osów: 
Revalid® szampon i balsam
Szampon i balsam Revalid stanowià cz´Êç zestawu specjalistycznych kosmetyków do piel´gnacji
w∏osów. Aby osiàgnàç najwi´kszà skutecznoÊç, najlepiej u˝ywaç obu, bo wzajemnie uzupe∏niajà
swoje dzia∏anie. Sà przeznaczone do codziennego stosowania. Dzi´ki starannie dobranemu kom-
pleksowi sk∏adników: ekstraktów roÊlinnych, minera∏ów, witamin i aminokwasów kosmetyki
odpowiednio od˝ywiajà w∏osy suche i zniszczone, w delikatny sposób oczyszczajàc ich powierzchni´.
W∏osy znacznie szybciej si´ regenerujà i odzyskujà zdrowy wyglàd. Cena: Szampon – ok. 19 z∏/250
ml, Balsam – ok. 22 z∏/250 ml

Producent: Ewopharma AG

Kategoria IV. Najlepszy suplement

Revalid® kapsu∏ki
Kapsu∏ki Revalid (przyjmowane doustnie) pomogà osobom, które sà niezadowolone ze stanu swoich
w∏osów i paznokci. Uzupe∏niajàc niedobory sk∏adników od˝ywczych w naszej codziennej diecie 
w witaminy i minera∏y, odbudujà p∏ytk´ rogowà i wzmocnià struktur´ w∏osów oraz paznokci.
Zastosowana w kapsu∏kach formu∏a chelatowa (po∏àczenie aminokwasów z oligoelementami)
u∏atwia wnikanie substancji od˝ywczych i zwi´ksza skutecznoÊç kuracji. Wyraênà popraw´
zauwa˝ymy ju˝ po kilku tygodniach, ale zalecana kuracja w celu osiàgni´cia najlepszych efektów
to 3 miesiàce. Cena: ok. 20 z∏/30 kapsu∏ek, ok. 44 z∏/90 kapsu∏ek

Producent: Ewopharma AG

Dermatologii Estetycznej
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E. Oko∏o 45% kobiet w Polsce na pytanie: Co chcia-
∏yby zmieniç w swoim wyglàdzie odpowiada: Chc´
schudnàç! Odpowiedê paƒ z programu Polsatu ju˝
znamy: Chc´ byç pi´kna… Ale czy tak˝e szczup∏a?
A.K. OczywiÊcie. Wszystkie panie zdawa∏y sobie spraw´
z tego, ˝e ∏adna sylwetka Êwiadczy o urodzie i zdrowiu.
Ale tylko dwie od˝ywia∏y si´ wczeÊniej Êwiadomie. Reszta
jada∏a w biegu lub ca∏y dzieƒ nic, a wieczorem jeden 
obfity posi∏ek tu˝ przed snem. Odchudzanie zacz´∏am
wi´c od… rozmowy: jak ˝yjà, co jedzà, a jakich potraw
unikajà. WykonaliÊmy tak˝e pomiar cia∏a w analizatorze
sk∏adu cia∏a, by uzyskaç informacje o zawartoÊci tkanki
t∏uszczowej, wody oraz masy bezt∏uszczowej (czyli mi´-
Êni, narzàdów wewn´trznych, koÊci). Pozwoli∏o to ukie-
runkowaç diet´ i dobraç jà indywidualnie do ka˝dej osoby.  

E. Czy to znaczy, ˝e ka˝da z paƒ jad∏a coÊ innego?
A.K. Tak. Np. ta, która nie lubi∏a ryb, nie mia∏a ich 
w swoim menu. Ale w uk∏adaniu jad∏ospisów uwzgl´-
dnia∏am nie tylko gusta kulinarne. Dobór sk∏adników
zale˝a∏ od tego, jaki cel chcemy osiàgnàç. Menu
zmienia∏o si´ w cyklach tygodniowych. Prawie wszystkie
diety by∏y niskoenergetyczne – ok. 1800 kcal. Z wyjàt-
kiem diet dwóch paƒ, niewymagajàcych odchudzania 
– lecz raczej pogrubiania! Jedna z nich prowadzi tak
aktywny tryb ˝ycia, ˝e wszystko co zjada, jej organizm
od razu wykorzystuje. Stàd jej menu znacznie ró˝ni∏o si´

od pozosta∏ych. Mog∏a jeÊç wszystko, byle zdrowo. By∏a
to jedyna cecha wspólna wszystkich jad∏ospisów:
potrawy musia∏y dostarczaç niezb´dnych sk∏adników
od˝ywczych. Szef kuchni dba∏ te˝ o to, aby by∏y apety-
cznie podane. W koƒcu posi∏ki stawa∏y si´ najprzyjem-
niejszym punktem dnia – okazjà do rozmowy, dzielenia
si´ doÊwiadczeniami po zabiegach.

E. No w∏aÊnie… zabiegi. Przeszkadza∏y czy poma-
ga∏y w odchudzaniu? 
A.K. I jedno i drugie. Zabiegi chirurgiczne ograniczajà
mo˝liwoÊç wykonywania çwiczeƒ na czas rekonwales-
cencji. Po ekstrakcjach czy wybielaniu z´bów menu
musia∏o si´ zmieniç ca∏kowicie. Z drugiej strony zdrowa
dieta dzia∏a wspomagajàco podczas wykonywania
zabiegów chirurgii estetycznej. Musi mieç zatem wysokà
g´stoÊç od˝ywczà i byç maks. bogata w witaminy i mine-
ra∏y oraz podstawowe sk∏adniki od˝ywcze, bo wtedy
wszystko szybciej si´ goi. Jest jeszcze jeden warunek, by
dieta po zabiegach dobrze spe∏nia∏a swojà rol´: nie mo˝e
byç zbyt uboga (np. 1000 kcal dziennie to za ma∏o). Panie
mia∏y tak˝e intensywny program çwiczeƒ, które wzmac-
nia∏y mi´Ênie, napina∏y skór´ i regulowa∏y metabolizm.

E. WidzieliÊmy, jak zmieni∏y si´ sylwetki uczest-
niczek „Chc´ byç pi´kna”. A jaki by∏ najlepszy
wynik utraty kilogramów?

Wywiad Eksperta

W marcu 2006 roku stacja telewizyjna Polsat wyemitowa∏a program „Chc´ byç
pi´kna”. SpoÊród 100 tysi´cy kobiet, które chcia∏y poprawiç swojà urod´, wybrano 26
paƒ. Pod okiem fachowców: chirurgów plastycznych, stomatologów, fryzjerów 
i wiza˝ystów, przechodzi∏y kolejne metamorfozy. Ekspertem w sprawach dietetycz-
nych by∏a Alicja Kaliƒska, dyrektor Centrów Dietetycznych SetPoint, firmy, która 
w nowoczesny sposób pomaga w zdrowym i rozsàdnym od˝ywianiu. Jakà metod´ 
zastosowa∏a, przygotowujàc panie do programu?  

Kulisy programu

Chc´ byç pi´kna foto: archiwum
 prywatne
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A.K. Panie bardzo przestrzega∏y diety. Sporadycznie
zdarza∏o sí  kogoÊ „nakryç” na konsumowaniu nie tylko
zdrowych rzeczy, ale te  ̋ ciastka lub czekolady mí dzy
posi∏kami. Doskonale wiedzia∏y, co chcà osiàgnàç i dopí ∏y
swego! Najwí cej schud∏a pani Elwira – 11 kilogramów! Nie
marnowa∏a ani chwili, by çwiczyç na si∏owni. Zresztà nie
chodzi∏o o rekordowe wyniki. Paniom po 50. wystarcza∏o cza-
sami zgubienie 3-4 kg. Gdy dostrzega∏y, ˝e ich cia∏o osiàgn ∏́o
harmoní  i czu∏y, ˝e „opakowanie dopasowa∏o sí  do prezen-
tu”, by∏y zadowolone.

E. Intensywna dieta w krótkim czasie zazwyczaj
przynosi spektakularne efekty. Ile kilogramów mo˝na
zgubiç w bezpieczny sposób, np. przez 6 tygodni?
A.K. Bez pomocy chirurga plastycznego, czyli wy∏àcznie
stosujàc racjonalnà niskokalorycznà diet´, mo˝na bez-
piecznie schudnàç 6-8 kg. JeÊli przesadzimy, np. sko-
rzystamy z jakiejÊ diety mono-, w tym czasie zgubimy
nawet wi´cej, ale kilogramy szybko powrócà. Poza tym,
mo˝emy nabawiç si´ nadwra˝liwoÊci przewodu pokar-
mowego. Dlatego podstawà rozsàdnej diety jest uroz-
maicenie i kontrola nad tym, co jemy i ile. Decydujàc si´ 
na diet´ niskoenergetycznà
starajmy si´ odszukaç i zli-
kwidowaç przyczyny. Gdy znaj-
dziemy êród∏o tycia, ∏atwiej
b´dzie je opanowaç.    

E. Co w∏aÊciwe oznacza
zdrowe odchudzanie?
A.K. To zmiana stylu ˝ycia,
szukanie najlepszego menu dla
siebie i swojej rodziny. O sku-
tecznoÊci diety Êwiadczy nie to,
ile kilogramów utraciliÊmy, ale
czy uda∏o nam si´ utrzymaç
„naszà" mas´ cia∏a. Je˝eli jesteÊmy z niej zadowoleni,
nie przesadzajmy z cukrem, sosami i przyprawianiem
wszystkiego, a wkrótce si´ przekonamy, ˝e s∏odkiego
jogurtu nie zjemy nawet do po∏owy. Zale˝a∏o mi na
tym, by panie po emisji programu wiedzia∏y, w jakim
kierunku pójÊç dalej.  

E. I uda∏o si´?     
A.K. Ka˝da z paƒ dosta∏a na koniec specjalny pakiet 
zawierajàcy wzorcowà diet´, z kilkoma propozycjami
Êniadaƒ, obiadów i kolacji. Wiem, ˝e niektóre od razu 
po zakoƒczeniu emisji pobieg∏y do klubu fitness i wykupi∏y
karnet na si∏owni´. To chyba sukces?

E. Zmieƒmy nieco temat. W ch∏odne miesiàce  mniej si´
ruszamy i ch´tniej si´gamy po kawa∏ek czekolady. Na co
trzeba uwa˝aç, by nie dostaç od zimy niechcianego
prezentu w postaci kilku kilogramów cia∏a wi´cej?

A.K. Od listopada do marca przybywa nam przeci´tnie
od 3 do 5 kg. Przyczynà jest nie tylko siedzàcy tryb
˝ycia. To okres, kiedy mniej ch´tnie jemy owoce i warzy-
wa, bo nie sà tak aromatyczne i ch∏odzà… Ich miejsce
zajmujà wi´c ciasta, ciasteczka (a okazji do biesiadowa-
nia jest wiele). Tyciu sprzyjajà tak˝e niskie temperatury 
na zewnàtrz. Nasz „niedogrzany” organizm domaga si´
energii w postaci konkretnego dania lub choç ma∏ej prze-
kàski. W efekcie koƒczy si´ na tym, ˝e zamiast 4 posi∏-
ków dziennie zjadamy ich nawet 10-20! A trzeba
pami´taç, ˝e ka˝dy produkt, który dostarcza nam kalorii
to ju˝ posi∏ek!!! Dlatego postarajmy si´ màdrze i zdrowo
uk∏adaç jad∏ospis. A jeÊli zrezygnujemy tak˝e z pogryza-
nia chrupek i nie zjemy kolacji póêniej ni˝ 3 godziny
przed snem, to nawet pàczek od czasu do czasu nie
b´dzie ˝adnym grzeszkiem dla cia∏a. 

E. Jak od˝ywiaç si´ teraz, by nie obudziç si´ wiosnà
z fa∏dkami t∏uszczu i w desperacji nie chwytaç si´
diet-cud, które ka˝à nam jadaç np. tylko ogórki?
A.K. Po prostu planowaç, choçby obiady na dzieƒ nas-
t´pny.  Analizujmy: co jad∏am w tym tygodniu, a wi´c na

co mog´ sobie jeszcze pozwoliç,
by nie przytyç. Zimà trzeba jeÊç
dania, które rozgrzewajà,
dostarczajàc solidnej porcji
energii na d∏u˝ej: zupy krem
lub wielosk∏adnikowe. Nawet
jeÊli d∏ugo pracujemy, jedzmy
jeden konkretny posi∏ek w
ciàgu dnia. To mo˝e byç danie
tzw. jednogarnkowe, przygo-
towane na dwa dni i odgrzane
w kuchence mikrofalowej.
Znakomicie sprawdzà si´ np.
mro˝one warzywa z ry˝em lub

makaronem. Nie przesadzajmy te˝ zimà z t∏uszczami.
Mi´so? Tak, ale gotowane, grillowane, pieczone lub
przesma˝one, i to na niewielkiej iloÊci oleju lub oliwy.

E. Co ∏asuch b´dzie mia∏ z zimy? 
A.K. Mo˝e popijaç herbat´ z imbirem lub kardamonem
albo czarnà kaw´ z chilli. Na podwieczorek – zjeÊç kisiel
z kawa∏kami owoców czy budyƒ z bakaliami. W kuchen-
nej szufladzie warto mieç ziarna s∏onecznika, sezamu,
p∏atki migda∏ów. Upra˝one i dodane do sa∏atek, a nawet
do zupy pomidorowej, wzbogacà ich smak i dostarczà
wielu witamin i minera∏ów. To ma∏o? W takim razie
jeszcze coÊ dla smakoszy: miniogródek z zio∏ami na
parapecie. Przyzwyczajajàc si´ do ró˝nych przypraw
∏atwiej nam b´dzie mniej soliç, a wi´c zdrowiej ˝yç,
a tak˝e odkrywaç potrawy w ich naturalnych smakach.   

Dzi´kujemy za rozmow´ �

foto: POLSAT
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Warto Poznaç: 

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

Dr Joanna Buchowicz ukoƒczy∏a Akademi´ Medycznà w ¸odzi.
Specjalizacj´ w dziedzinie dermatologii i wenerologii uzyska∏a 

w Warszawie, w Klinice Dermatologicznej Centralnego Szpitala
Klinicznego WAM.
Przez 15 lat pracowa∏a w placówkach paƒstwowej s∏u˝by zdrowia:
w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM, Zespole Opieki
Zdrowotnej dla Szkó∏ Wy˝szych oraz w OÊrodku Zdrowia Telewizji
Polskiej S.A. Od ponad 10 lat prowadzi prywatnà specjalistycznà
praktyk´ lekarskà. Specjalizuje si´ w zabiegach z dziedziny 
dermatologii estetycznej. Szczególnie interesuje si´ problemami
naczyniowymi skóry, przebarwieniami i odm∏adzaniem. 
Jest wspó∏za∏o˝ycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych oraz aktywnym cz∏onkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii
Estetycznej. Dr Buchowicz jest jednà z osób najbardziej
zaanga˝owanych w prace Stowarzyszenia: jest organizatorem 
i wyk∏adowcà wi´kszoÊci kongresów i konferencji oraz profesjo-
nalnych szkoleƒ i seminariów organizowanych przez SLDE dla 
polskich lekarzy dermatologów. Ma za sobà publikacje w spe-
cjalistycznych periodykach (Przeglàd Dermatologiczny).
Cz´sto wyst´puje w prasie kobiecej jako ekspert w zakresie 
dermatologii estetycznej. 

Znany w Warszawie Gabinet Dermatologii Leczniczej 
i Estetycznej dr Joanna Buchowicz prowadzi wspólnie
z dr Beatà Stopiƒskà i z dr Miros∏awem Maçkowia-
kiem. Przestronny, dobrze wyposa˝ony w nowoczesny
sprz´t gabinet zatrudnia ∏àcznie pi´ciu lekarzy der-
matologów, jednego lekarza medycyny estetycznej 
i chirurga plastyka. Ca∏y zespó∏ liczy dwanaÊcie osób.
Gabinet oferuje profesjonalne zabiegi z zakresu der-
matologii, dermatochirurgii, dermatologii estetycznej
i laseroterapii. Specjalizuje si´ zw∏aszcza w terapiach
tràdziku, przebarwieƒ skóry, w problemach naczynio-
wych oraz technikach odm∏adzania. Nowà ofertà gabi-
netu sà zabiegi piel´gnujàce skór´ cia∏a i modelujàce
sylwetk´. 

Czas wolny dr Buchowicz poÊwi´ca na podró˝e.
Najch´tniej odwiedza Francj´, a w szczególnoÊci
Prowansj´. W Egipcie zafascynowa∏ jà podwodny
Êwiat Morza Czerwonego. Nurkowanie i podwodna
fotografia w towarzystwie rodziny dajà jej du˝o satys-
fakcji i poczucie najlepszego relaksu. �

www. dermatologiaest.republika.pl




