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W tym numerze wiele miejsca poÊwi´camy 
problemowi, który nieub∏aganie wià˝e si´ 

z up∏ywem czasu – starzeniu si´ skóry. My derma-
tolodzy traktujemy starzenie si´ skóry jako problem
medyczny. Wspó∏czesna medycyna jest w stanie
znacznie przed∏u˝yç i poprawiç jakoÊç ˝ycia cz∏owieka.
Obecnie 40-50-latkowie to m∏ode, cieszàce si´ ˝yciem
osoby. A jeszcze np. sto lat temu by∏yby uwa˝ane 
za du˝o starsze. Jest oczywiste, ˝e tak jak staramy si´
przed∏u˝yç dobre funkcjonowanie wszystkich
narzàdów, tak te˝ próbujemy stworzyç mo˝liwoÊci
zachowania na d∏u˝ej m∏odego wyglàdu. Najnowsze
osiàgni´cia medycyny estetycznej pozwalajà wyglàdaç
i czuç si´ si´ m∏odo przez d∏ugie lata, i to bez
koniecznoÊci u˝ycia skalpela. 

Prezentujemy ca∏à gam´ zabiegów przeciwzmarsz-
czkowych wykonywanych w gabinecie dermatologa,
które poprawià j´drnoÊç skóry i wyg∏adzà jà. Osobom,
które majà wàtpliwoÊci, czy sà one bezpieczne, pole-
camy tekst na stronie 10. Z pewnoÊcià przybli˝y on
ten problem i pomo˝e podjàç w∏aÊciwà decyzj´. 
W dbaniu o dobrà kondycj´ naszej skóry du˝à rol´
odgrywa te˝ w∏aÊciwa piel´gnacja. Doradzamy, jakie
sk∏adniki aktywne powinien zawieraç kosmetyk,
by nie pozwoli∏ si´ skórze zbyt szybko zestarzeç. 

Zbli˝a si´ jedno z najprzyjemniejszych Êwiàt 
w roku. B´dzie wiele okazji do spotkaƒ w gronie
rodziny i przyjació∏, zatrzymania si´ na chwil´ 
w codziennym biegu. 
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Tworzenie si´ zmarszczek jest nieuchronnym, ale naturalnym zjawiskiem, wywo∏anym
genetycznym starzeniem si´ organizmu wraz z wiekiem. Niebagatelny wp∏yw na ich
powstawanie majà tak˝e czynniki zewn´trzne: zanieczyszczenie Êrodowiska, promie-
niowanie s∏oneczne, palenie papierosów, itp. W efekcie skóra traci dawnà g∏adkoÊç,
spoistoÊç i pokrywa si´ siatkà fa∏dek i bruzd.     

Jak powstajà
zmarszczki?

DOSSIER: Zmarszczki – kremy, preparaty, zabiegi 

Z biegiem lat w strukturach naszej skóry zachodzà ró˝ne
procesy, które doprowadzajà do stopniowego zaniku tkanek
– zarówno naskórka, jak i skóry w∏aÊciwej. Spowolnieniu
ulega odnowa komórkowa, naskórek staje si´ coraz cieƒszy,
gorzej si´ regeneruje, a falista granica mi´dzy naskórkiem
i skórà wyg∏adza si´, aby z czasem staç si´ linià prostà.

Starzenie si´ skóry i powstawanie zmarszczek w du-
˝ym stopniu wià˝à si´ ze zwyrodnieniami w∏ókien pod-
porowych skóry – kolagenu i elastyny. Dopóki tworzà one
spr´˝yste, usieciowane rusztowanie, skóra zachowuje
odpowiednià j´drnoÊç. Gdy jednak siatka w∏ókien wraz 
z wiekiem zostaje os∏abiona z powodu ich obni˝onej
syntezy – zaczyna wiotczeç. Zmarszczki to tak˝e efekt
odwodnienia skóry na skutek zmniejszenia syntezy tzw.
glikozaminoglikanów – substancji odpowiedzialnych 
za wiàzanie wody. Pozbawiona wody skóra wysusza si´ 
i staje si´ bardziej sk∏onna do powstawania siatki linii
i bruzd. Nie sposób nie wspomnieç o jeszcze jednym
zagro˝eniu – wolnych rodnikach, które ∏atwo powstajà 
w uszkodzonych pod wp∏ywem np. promieniowania ultra-
fioletowego komórkach naskórka i skóry, niszczàc sk∏ad-
niki budulcowe komórek, bia∏ka i lipidy oraz macierz
pozakomórkowà, do której nale˝y kolagen. 

Dlaczego powstajà?
1. Degradacja kolagenu
Kolagen (z greckiego: colla – znaczy klej, genno 
– rodziç, czyli klejogenny) jest g∏ównym budulcem

wià˝àcym wszystkie elementy skóry. Za jego syntez´
odpowiedzialne sà komórki znajdujàce si´ w skórze 
– fibroblasty. Niestety, na skutek zmian hormonalnych 
i degeneracyjnych ich aktywnoÊç maleje, dlatego pro-
dukujà coraz cieƒsze i s∏absze w∏ókna. Stopniowy zanik
kolagenu w skórze powoduje zwiotczenie tkanek, poja-
wienie si´ podwójnego podbródka, zmarszczek na szyi,
wokó∏ ust i oczu.  

2. Mniej wody w skórze
Jednym z najwa˝niejszych sk∏adników naszej skóry jest
kwas hialuronowy, który ∏àczy ze sobà w∏ókna kolagenu
i elastyny, chroni tkanki przed infekcjà bakteryjnà, 
a przede wszystkim wià˝e wod´. W m∏odej skórze jest go
du˝o, wi´c gwarantuje jej spr´˝ystoÊç. Wraz z wiekiem
kwasu hialuronowego ubywa, a odwodniona skóra jest
podatna na tworzenie si´ siatki zmarszczek. Warto
pami´taç, ˝e z wiekiem mniej pijemy. Skóra odwodnio-
na w ten sposób jest bardziej pofa∏dowana drobnymi
zmarszczkami ni˝ skóra prawid∏owa uwodniona.

3. Os∏abiona aktywnoÊç gruczo∏ów ∏ojowych 
i potowych

Wraz z wiekiem maleje tak˝e aktywnoÊç gruczo∏ów
potowych i ∏ojowych, dostarczajàcych skórze wilgoci 
i t∏uszczu, które tworzà tzw. p∏aszcz lipidowy. Stàd 
– skóra, która dotàd by∏a wilgotna i elastyczna, ulega
wysuszeniu, wiotczeje i pokrywa si´ zmarszczkami.   
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4. Niszczàce dzia∏anie wolnych rodników
Wolne rodniki, czyli wysoce reaktywne formy tlenu o sil-
nych w∏aÊciwoÊciach utleniajàcych, powstajà na skutek
ró˝nych reakcji chemicznych zwiàzanych z zanieczysz-
czeniem Êrodowiska. W du˝ym stopniu przyczyniajà si´
do degradacji i przebudowy bia∏ka i t∏uszczów w skórze. 

Inne powody: 
• niezdrowy tryb ˝ycia: zbyt intensywne odchudzanie 

i przybieranie na wadze, brak snu, odpoczynku; 
• nadmierne opalanie;
• stresujàca praca;
• palenie papierosów – powoduje zw´˝anie si´ naczyƒ 

krwionoÊnych i niedotlenienie skóry;
• brak witamin A, B, C, E oraz minera∏ów;
• niew∏aÊciwa piel´gnacja.

Kiedy si´ pojawiajà?
Zmarszczki to deformacje i zag∏´bienia skórne, które
zale˝nie od g∏´bokoÊci, przybierajà postaç fa∏dek,
grubych bruzd lub delikatnych mikrowg∏´bieƒ.    

Pojawiajà si´ g∏ównie tam, gdzie jest uboga tkanka
podskórna, czyli na twarzy i na szyi. Miejsca te sà tak˝e
najbardziej nara˝one na powstawanie fa∏dek z powodu
∏atwego dost´pu do nich promieni s∏onecznych – przys-
pieszajàcych proces starzenia si´ skóry. 

25 lat Pierwsze symptomy starzenia si´ mo˝na
zauwa˝yç ju˝ oko∏o 25. roku ˝ycia. Dotykajà najpierw
najbardziej delikatnà skór´ wokó∏ oczu (jest ona
trzykrotnie cieƒsza ni˝ w innych miejscach). Wtedy
zwykle pojawiajà si´ tzw. „kurze ∏apki”. Zaczynajà si´
równie˝ wyraêniej zarysowywaç linie mi´dzy nosem 
a ustami oraz na czole. Zmiany te sà rezultatem pow-
tarzanych cz´sto grymasów twarzy. Sprzyja im cz´ste
uÊmiechanie si´ i mru˝enie oczu. Wyst´pujà g∏ównie 
u osób z silnie rozwini´tà mimikà twarzy.  

30–40 lat Mi´dzy 30. a 40. rokiem ˝ycia powstajà
zmarszczki na czole, np. „lwie” – czyli pionowe bruzdy
mi´dzy brwiami, które nadajà twarzy srogi wyglàd. 
W tym okresie ˝ycia zaczynajà si´ równie˝ wyostrzaç
bruzdy przebiegajàce od nosa do warg. Skóra wokó∏
oczu traci j´drnoÊç, a wyst´pujàce tam zmarszczki mi-
miczne – pog∏´biajà si´. Po 30. roku ˝ycia ma miejsce
stopniowy zanik gruczo∏ów ∏ojowych i potowych, w wy-
niku którego nast´puje wysychanie skóry i wiotczenie. 

50 lat Poczàwszy od 50. roku ˝ycia zmarszczek
wyraênie przybywa. Jest to zwiàzane z obni˝eniem si´
poziomu estrogenów w organizmie. Cera wyraênie traci
swojà elastycznoÊç i spoistoÊç. Towarzyszy temu tak˝e
zmiana owalu twarzy. Skórze dojrza∏ej w du˝ym stopniu
mogà pomóc ró˝ne zabiegi wykonywane w gabinecie
dermatologa (patrz. str. obok).

Starzenie si´ skóry w pytaniach 
i odpowiedziach

1. Jaki rodzaj skóry jest najbardziej nara˝ony na
powstawanie zmarszczek?
Najszybciej starzeje si´ skóra sucha i  cienka, która ma
s∏abszà warstw´ ochronnà (lipidowà) i ∏atwiej pozbywa
si´ wody. Delikatna siatka zmarszczek pojawia si´ szyb-
ko równie˝ na skórze wra˝liwej i sk∏onnej do alergii.
Wymagajà one regularnego od˝ywiania i nawil˝ania. 

2. Czy doustne podawanie ró˝nych preparatów
mo˝e zapobiec szybkiemu rozwojowi zmarszczek
lub sprawiç, ˝e ju˝ istniejàce stanà si´ mniej
widoczne?
Istniejà prace, które wykazujà zapobiegawcze dzia∏anie
oraz wyg∏adzenie zmarszczek pod wp∏ywem flawo-
noidów soi, antyoksydantów i pochodnych witaminy A,
retinoidów. Badania te przeprowadzono przy u˝yciu
czu∏ych technik diagnostycznych i nie zawsze wià˝e si´
to z klinicznie widocznà poprawà trofiki skóry.
Stosowanie tych preparatów w terapiach ∏àczonych, 
np. razem z zabiegami estetycznymi, daje bardziej
wymierne efekty.

3. W jaki sposób mo˝na opóêniç proces starzenia
si´ skóry?
Najskuteczniejszà formà ochrony jest unikanie nad-
miernej ekspozycji na s∏oƒce i bezwzgl´dne u˝ywanie na
co dzieƒ kremów z filtrem. Bo… za szybsze starzenie si´
skóry w 80 proc. odpowiadajà przede wszystkim promie-
nie UV, ale równie˝ wolne rodniki. Dlatego dostarczajmy
skórze antyutleniaczy w postaci kremów zawierajàcych
witamin´ C, E i jej pochodne, koenzym Q.   

Rodzaje zmarszczek

mimiczne – powstajà pod wp∏ywem kurczenia si´ i roz-
ciàgania mi´Êni. Zale˝à w du˝ym stopniu od budowy 
i mimiki twarzy. Je˝eli jest ona bardzo ruchliwa, dyna-
miczna, zmarszczki tego typu mo˝na zauwa˝yç doÊç
wczeÊnie, nawet u nastolatków.  

chronologiczne – uwidaczniajà si´ wraz z wiekiem 
i post´pujàcym procesem starzenia si´ organizmu. Sà
wynikiem utraty j´drnoÊci skóry spowodowanej zmniej-
szeniem iloÊci kolagenu i elastyny oraz wysuszenia.  

grawitacyjne – to efekt oddzia∏ywania ziemskiej si∏y
cià˝enia na wiotczejàce w∏ókna skóry w∏aÊciwej. Z wie-
kiem nasza skóra nie tylko marszczy si´, ale i opada.
Dotyczy to g∏ównie powiek, policzków i szyi.  

EKSPERT Anti Aging6
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Im wczeÊniej rozpoczniemy walk´ ze zmarszczkami, tym
lepiej. Warto pami´taç bowiem, ˝e wiele spoÊród
zabiegów wykonywanych w gabinecie lekarza znakomi-
cie zapobiega ich powstawaniu. Ale równie˝ z ju˝ ist-
niejàcymi fa∏dkami na twarzy dermatologia estetyczna
Êwietnie sobie radzi. Jak udowodni∏y badania naukowe,
do zabiegów przeciwzmarszczkowych o du˝ej skutecz-
noÊci, a przede wszystkim bezpiecznych, nale˝y zaliczyç:
• zabiegi korekcji zmarszczek za pomocà wype∏niaczy

i toksyny botulinowej 
• mezolift
• pilingi medyczne
• fotoodm∏adzanie
Od pewnego czasu du˝ym powodzeniem cieszà si´ 
w Polsce zabiegi korekcji polegajàce na wstrzykiwaniu
preparatów, które dzia∏ajà w dwojaki sposób: 
1. Wype∏niajà zmarszczki – tzw. wype∏niacze (z ang. 

fillers), np. kwas hialuronowy (Surgiderm).
2. Wyg∏adzajà je poprzez hamowanie aktywnoÊci 

mi´Êni mimicznych twarzy odpowiedzialnych za pow-
stawanie zmarszczek – (toksyna botulinowa: Botox). 

Wype∏nianie zmarszczek kwasem
hialuronowym
Najlepszy efekt zabiegu uzyskuje si´ w przypadku
zmarszczek na policzkach, wokó∏ ust, na czole i wokó∏
oczu, a tak˝e przy nadmiernie zaznaczonych bruzdach
nosowo-wargowych. Kwas hialuronowy w postaci ˝elu

wstrzykuje si´ bardzo cienkà ig∏à w lini´ zmarszczki.
Preparat wype∏nia jà oraz silnie pobudza skór´ do rege-
neracji, dzi´ki czemu po jego wch∏oni´ciu (6-12
miesi´cy) na ogó∏ wyglàda ona du˝o lepiej ni˝ przed
zabiegiem. Rezultat mo˝na obejrzeç natychmiast w lus-
terku – twarz wyglàda bardzo naturalnie. D∏ugoÊç
utrzymywania si´ kwasu hialuronowego w skórze zale˝y
od rodzaju preparatu, od stopnia jej j´drnoÊci oraz od
wieku osoby poddajàcej si´ zabiegowi. Warto pami´taç,

Autorzy: dr Kamila Szarmach, dr Adam Szarmach  
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis
www.dermis.pl

Up∏yw czasu przesta∏ byç wrogiem kobiety. Najnowsze techniki zabiegowe i nowo-
czesny sprz´t, którymi dysponujà obecnie dermatolodzy zajmujàcy si´ estetykà, poma-
gajà w powstrzymaniu coraz bardziej widocznych wraz z wiekiem zmian na skórze.
Poprawiajà tak˝e niedoskona∏oÊci urody. 

Zabiegi 
przeciwzmarszczkowe
w gabinecie dermatologa

DOSSIER: Zmarszczki – kremy, preparaty, zabiegi 
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˝e u osób palàcych lub nadmiernie opalajàcych si´ mo˝e
dzia∏aç krócej. 

Niezmiernie wa˝ne jest to, ˝e preparaty z kwasem
hialuronowym dajà d∏ugotrwa∏y efekt, ale nie perma-
nentny, na ca∏e ˝ycie. Dlatego mamy pe∏nà gwarancj´
bezpieczeƒstwa. U˝yty do zabiegu ˝el ca∏kowicie si´
wch∏ania i nie pozostaje po nim w tkance ˝aden Êlad.
BezpoÊrednio po zabiegu mogà wystàpiç reakcje typowe
dla ka˝dej iniekcji, tj. obrz´k, zaczerwienienie, zasinie-
nie, ból i sw´dzenie oraz nadmierna wra˝liwoÊç na dotyk
w miejscu implantacji ˝elu. Objawy te ust´pujà zwykle
samoistnie w ciàgu 1-2 dni po wstrzykni´ciu preparatu.
Efekty uboczne nie trwajà d∏ugo i mo˝na je ∏atwo ukryç,
robiàc codzienny makija˝. Cena zabiegu: od 1000 z∏

Wyg∏adzanie zmarszczek 
mimicznych toksynà botulinowà
Zabieg polecany jest osobom ze zmarszczkami mimicz-
nymi. Bardzo dobre rezultaty mo˝na osiàgnàç przy lik-
widacji poziomych i pionowych zmarszczek na czole oraz
tzw. „kurzych ∏apek” w okolicy oczu. Toksyna botuli-
nowa (botoks) blokuje przechodzenie bodêców ner-
wowych do drobnych mi´Êni twarzy zwiàzanych z liniami
wyrazu twarzy. Zapobiega to skurczowi tych mi´Êni, 
a jednoczeÊnie marszczeniu si´ skóry. Pami´tajmy, ˝e
preparat dzia∏a jedynie w obr´bie mi´Êni, do których
zosta∏ wstrzykni´ty, podczas gdy pozosta∏e funkcjonujà
tak jak dotychczas. W efekcie zmarszczki zanikajà, ale
wyraz twarzy pozostaje taki sam. Zabieg nie zmienia jej
wyglàdu, a jedynie w naturalny sposób jà odm∏adza. 

Preparat wstrzykuje si´ bardzo cienkà ig∏à p∏ytko pod
skór´. Toksyna botulinowa zaczyna dzia∏aç ju˝ po 2-3
dniach od momentu wstrzykni´cia. Natomiast pe∏ny efekt
terapeutyczny jest widoczny po 7-14 dniach. Dzia∏anie

botoksu utrzymuje si´ przez 4-6 miesi´cy, a nawet d∏u-
˝ej. Potem stopniowo efekty leczenia zanikajà. 
Cena zabiegu, w zale˝noÊci od miejsca wstrzykni´cia: od 400 z∏

Mezoterapia skóry twarzy, 
szyi i dekoltu
Mezoterapia (mezolift) przynosi dobre rezultaty u osób 
z cerà delikatnà i wiotkà oraz dojrza∏à, która traci
j´drnoÊç. T́  metod´ poleca si´ tak˝e do regeneracji skóry
szyi i bliskiej okolicy oczu. Zabieg polega na p∏ytkim
ostrzykiwaniu skóry preparatami o w∏aÊciwoÊciach
regenerujàcych i pobudzajàcych. Dzi´ki tej technice
mo˝na wprowadziç substancje aktywne g∏´boko do
naskórka i skóry w∏aÊciwej, omijajàc barier´ naskór-
kowà, przez którà nie przenika wi´kszoÊç kosmetyków. 

W zale˝noÊci od potrzeb skóry lekarz dobiera odpo-
wiedni zestaw substancji. W najnowszych preparatach 
do mezoterapii wykorzystuje si´ kwas hialuronowy (np.
Surgilift), naturalnie wyst´pujàcy w skórze w∏aÊciwej.
Zabieg silnie pobudza prac´ komórek skóry, poprawia
elastycznoÊç i napi´cie skóry, hamuje objawy starzenia
si´ i g∏´boko nawil˝a. Dzi´ki mezoterapii uzyskujemy
tak˝e popraw´ jej kolorytu i wype∏nienie drobnych
zmarszczek. Zabiegi powinny byç przeprowadzane 
w serii – zwykle 3 do 5 zabiegów – w odst´pach 2-5
tygodni. Nast´pnie, co kilka miesi´cy mo˝na wykonaç
jeden zabieg przypominajàcy. 
Koszt zabiegu: od 200 z∏ do 1000 z∏

Lekarskie z∏uszczanie naskórka
W odm∏adzaniu skóry du˝à rol´ odgrywajà tak˝e pilingi
medyczne – zabiegi wykonywane przez wykwalifiko-
wanego lekarza, polegajàce na z∏uszczaniu naskórka.
Naskórek sk∏ada si´ z kilkunastu warstw komórek
u∏o˝onych jedna na drugiej. Stosujàc pilingi mo˝na
usuwaç poszczególne jego warstwy, regulujàc przy tym
g∏´bokoÊç z∏uszczania. Stymuluje to naturalnà odbudow´
nowej tkanki oraz pobudza do wytwarzania nowego
kolagenu. Skóra staje si´ wyraênie g∏adsza, elastycz-
niejsza, m∏odsza, jaÊniejsza i Êwie˝sza. 
W likwidacji zmarszczek skutecznie pomogà nast´pu-
jàce rodzaje pilingów: 
• mechaniczne – Êcieranie naskórka przy u˝yciu 

np. kryszta∏ków korundu (mikrodermabrazja); 
• fizyczne – piling laserowy;
• chemiczne (np. kwasami owocowymi). 

Mikrodermabrazja
Mikrodermabrazja jest znakomitym sposobem, by
uj´drniç skór´. Ten zabieg to idealne przygotowanie do
fotoodm∏adzania i mezoterapii. Skóra ulega wyg∏adze-
niu, jest bardziej elastyczna, jaÊniejsza. Nabiera

przed...

... i po zabiegu z zastosowaniem Botoxu
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m∏odszego, Êwie˝szego wyglàdu. Efekty mikroder-
mabrazji sà natychmiastowe i mo˝liwe do oceny wizual-
nie oraz przez dotyk. Zabiegi mo˝na przeprowadzaç na
wszystkich typach skóry i w ka˝dej cz´Êci cia∏a. Aby
uzyskaç po˝àdany efekt, zazwyczaj trzeba wykonaç
kilka-, kilkanaÊcie zabiegów, w odst´pach od 1 do 4
tygodni. Po ka˝dej mikrodermabrazji poprawa jest coraz
bardziej widoczna. W celu podtrzymania, a tak˝e utrwa-
lenia uzyskanych wyników zaleca si´ co 4-6 tygodni
ponowne wykonanie zabiegu.  
Cena zabiegu: od 100 z∏

Piling laserowy
Nadaje si´ dla osób z utratà elastycznoÊci i j´drnoÊci
skóry, drobnymi zmarszczkami (tak˝e z promienistymi
zmarszczkami wokó∏ ust, tzw. „zmarszczkami pala-
czy”). Piling laserowy mo˝na wykonaç na twarzy, dekol-
cie, d∏oniach. Zabieg przeprowadza si´ przy u˝yciu
lasera erbowego. W trakcie zabiegu pacjent mo˝e
odczuwaç pieczenie, a bezpoÊrednio po nim skóra jest
zaczerwieniona. Rumieƒ mija zwykle po kilku dniach.
Czasami mogà pojawiç si´ brunatne plamy, ale i one
z∏uszczajà si´, wi´c po kilku dniach nie ma ju˝ Êladu.  
Koszt zabiegu: od 300 z∏

Pilingi kwasami owocowymi 
i innymi zwiàzkami chemicznymi
Aby uzyskaç wyg∏adzenie i popraw´ elastycznoÊci skóry
zwykle zaleca si´ seri´ 2-5 zabiegów w odst´pach 1-2
tygodniowych. Po zabiegach z niektórymi kwasami
skóra mo˝e si´ w widoczny sposób z∏uszczaç. Rodzaj 
i si∏´ pilingu lekarz ustala indywidualnie, dostosowujàc
jà do stanu skóry i potrzeb pacjenta. Cena: od 100 z∏

Fotoodm∏adzanie
To sposób skuteczny u osób ze zmniejszonà elas-
tycznoÊcià i j´drnoÊcià skóry, drobnymi zmarszczkami,
skórà „szarà, zm´czonà”, poszerzonymi naczynkami
krwionoÊnymi i rumieniem twarzy, rozszerzonymi pora-
mi skóry i ∏ojotokiem, a tak˝e przebarwieniami.
Fotoodm∏adzanie mo˝na wykonywaç na twarzy, dekol-
cie, r´kach, plecach. Efektem zabiegu jest poprawa
elastycznoÊci, uj´drnienie i rozjaÊnienie skóry. Twarz
nabiera „blasku”. 

Najlepsze efekty uzyskuje si´, przeprowadzajàc seri´
(4-6) zabiegów wykonywanych raz w miesiàcu. Ale ju˝
po pierwszym widoczna jest poprawa stanu skóry. Dzi´ki
fotoodm∏adzaniu zmienia si´ jakoÊç skóry, a nie jej iloÊç
(wyci´cie – jak w przypadku operacji plastycznych).
Ka˝dy kolejny zabieg fotoodm∏adzania wykonywany jest
na innej g∏´bokoÊci, co dopiero po zakoƒczeniu ca∏ej serii
daje pe∏ny efekt. 

W czasie zabiegu pacjent odczuwa pieczenie, dlatego
ka˝dy zabieg laserowy przeprowadzany jest przy u˝yciu
˝elu ch∏odzàcego, co zmniejsza dyskomfort w czasie jego
trwania. Po zabiegu przez oko∏o dwóch dni mo˝e utrzy-
mywaç si´ zaczerwienienie skóry. W okresie pomi´dzy
zabiegami w skórze zachodzà procesy naprawcze i lecz-
nicze. Zwi´ksza si´ iloÊç kolagenu (I i III), elastyny i in-
nych wa˝nych dla zdrowia skóry substancji (kolagenaza,
receptor hialuronowego prokolagenu). Zmiany te nie sà
widoczne go∏ym okiem, poniewa˝ w trakcie zabiegu nie
dochodzi do przerwania ciàg∏oÊci skóry ani oderwania
skóry od tkanki podskórnej (jak to si´ dzieje w przypad-
ku zabiegów chirurgii plastycznej). Cena zabiegu: od 800 z∏

Inne zabiegi
W gabinetach dermatologii estetycznej wykonuje si´
tak˝e zabiegi, w których wykorzystuje si´ np. masa˝,
drena˝ limfatyczny, dzia∏anie laserów biostymulujàcych
(np. urzàdzenie Tri Active). Stosuje si´ tak˝e zabiegi
oparte o nieinwazyjne systemy wype∏niania zmarszczek
(np. Fillderma – opis zabiegu na stronie: 13) oraz zabie-
gi stymulujàce na bazie wyciàgów komórkowych. 

Tri Active – na twarz
Zabieg mo˝na poleciç osobom, które majà np. obrz´k
powiek lub chcà odm∏odziç i poprawiç napi´cie skóry
twarzy, szyi i dekoltu. U˝yty do niego laser diodowy 
o w∏aÊciwoÊciach biostymulujàcych poprawia mikrokrà-
˝enie w skórze i pobudza syntez´ kolagenu i elastyny.
Natomiast masa˝ ssàcy dzia∏a jak drena˝ limfatyczny,
u∏atwiajàc odp∏yw limfy. Podczas zabiegu zmienia si´
g∏owice urzàdzenia i dostosowuje moc masa˝u ssàcego
do potrzeb pacjenta. Po jednym seansie skóra jest lekko
zaró˝owiona i mniej wiotka. Zabieg Tri Activ dobrze si´
sprawdzi jednorazowo, np. wykonany „przed wielkim
wyjÊciem”. Najlepsze efekty jednak uzyskuje si´ dopiero
po serii 10 zabiegów. Wtedy nast´puje wyraêna poprawa
elastycznoÊci skóry oraz zmniejszenie obrz´ków powiek. 
Ile kosztuje: od 100 z∏ 
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Niechirurgiczne usuwanie zmarszczek jeszcze do niedawna wydawa∏o si´ niemo˝liwe. Ale ros-
nàce zapotrzebowanie na odm∏adzajàce zabiegi, zwiàzane z du˝à liczbà starzejàcej si´ popu-
lacji oraz coraz wi´ksza akceptacja takich zabiegów w spo∏eczeƒstwie spowodowa∏y ogrom-
ny rozwój ró˝nego rodzaju technik z zakresu dermatologii estetycznej. W prasie pojawi∏o si´
wiele artyku∏ów omawiajàcych poszczególne metody, zatem s∏owa botoks, mezoterapia czy
IPL nie brzmià ju˝ obco. Wcià˝ jednak sà osoby, które majà wàtpliwoÊci, czy rzeczywiÊcie
zabiegi w gabinecie dermatologa sà skuteczne oraz czy nie niosà ryzyka powik∏aƒ. Postaramy
si´ zatem wyjaÊniç kilka prawd i mitów krà˝àcych czasami wÊród pacjentów. 

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

DOSSIER: Zmarszczki 
– kremy, preparaty, zabiegi 

Zabiegom z u˝yciem toksyny 
botulinowej trzeba si´ poddawaç
co 4 miesiàce.

NIEPRAWDA
Toksyna botulinowa nie s∏u˝y do likwidacji samej
zmarszczki, lecz poprawia ogólny wyraz twarzy, nadajàc
jej pogodny wyglàd. To, co nam zwykle przeszkadza, to
nie pionowa zmarszczka, która pojawia si´ u nasady nosa
w wyniku Êciàgni´cia brwi, lecz towarzyszàcy temu srogi
wyraz twarzy. Dzi´ki wstrzykni´ciu botuliny, mi´Ênie
stajà si´ zrelaksowane. Taki stan utrzymuje si´ doÊç d∏ugo
– od kilku miesi´cy do 1 roku, a nawet d∏u˝ej. Zabieg
umo˝liwia nowà mimik´ twarzy, pozbawionà brzydkich
grymasów.

Po zabiegu z u˝yciem toksyny 
botulinowej wyraz twarzy zmienia
si´, przypominajàc mask´. 

NIEPRAWDA
Taki efekt uboczny mo˝e pojawiç si´ tylko w takim przy-
padku, gdy zabieg wykonuje ma∏o doÊwiadczony lekarz,
który nieprawid∏owo oceni, jakà dawk´ nale˝y zas-
tosowaç u danego pacjenta. Prawid∏owa ocena si∏y
mi´Êni mimicznych w trakcie badania przez dermatolo-
ga pozwala uniknàç takich komplikacji. 

Terapi´ toksynà botulinowà
mo˝na rozpoczàç profilaktycznie
ju˝ w m∏odym wieku. 

PRAWDA
Nie ma przeciwwskazaƒ, by osoba m∏oda, np. 25-letnia,
podda∏a si´ takiemu zabiegowi. Je˝eli wyst´pujà u niej
silnie zaznaczone zmarszczki mimiczne (zw∏aszcza tzw.
„lwie”), zastosowanie terapii botulinowej pozwoli
uniknàç wytworzenia si´ groênego grymasu twarzy 

PRAWDY i mity
o ró˝nych technikach odm∏adzania
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w wieku póêniejszym. Wstrzykni´cie toksyny botuli-
nowej warto traktowaç jak profilaktyk´. Wbrew
powszechnie panujàcej opinii, wraz z up∏ywem czasu
botoks stosuje si´ coraz rzadziej i w coraz mniejszych
dawkach.

Po podaniu toksyny botulinowej
zmarszczki zaczynajà si´ tworzyç
w innych miejscach twarzy.

NIEPRAWDA
Je˝eli zabieg jest prawid∏owo wykonany, nie ma tego
rodzaju efektów ubocznych. Najwa˝niejszy dla pacjenta
jest zatem w∏aÊciwy wybór lekarza przeprowadzajàcego
zabieg. W amerykaƒskiej literaturze krà˝y takie
powiedzenie, ˝e: „terapia botulinà jest tak dobra, jak
lekarz, który jà wykonuje”.   

Terapi´ botulinowà mo˝na
stosowaç na ca∏ej twarzy.  

PRAWDA
Niemniej podawanie toksyny botulinowej w dolnej
cz´Êci twarzy wià˝e si´ z wi´kszym ryzykiem wystà-
pienia powik∏aƒ. Ale dla doÊwiadczonego lekarza,
tzw. „botoks lift” nie stanowi ˝adnego problemu.

Terapi´ botulinowà mo˝na ∏àczyç 
z innymi zabiegami z zakresu 
dermatologii estetycznej. 

PRAWDA
Wymaga to jednak du˝ej wiedzy i doÊwiadczenia 
od lekarza, który ustala formy terapii, dobierajàc je do
indywidualnych potrzeb pacjenta. Zawsze najwa˝niejsze
jest, by uzyskaç naturalny wyraz twarzy. Umiej´tne
po∏àczenie ró˝nego typu technik (wype∏nieƒ, toksyny bo-
tulinowej, zabiegów z∏uszczajàcych, IPL, mikroderma-
brazji) pozwala osiàgnàç efekty porównywalne z za-
biegiem chirurgicznym.

Istniejàce na rynku substancje 
do wype∏niania zmarszczek 
i powi´kszania ust sà bezpieczne.  

NIE JEST TO JEDNOZNACZNE
Na rynku istnieje wiele preparatów s∏u˝àcych do wy-
pe∏niania zmarszczek. Wieloletnie badania naukowe

potwierdzajà, ˝e najbezpieczniejsze sà wype∏niacze po-
chodzenia naturalnego. Substancje te ulegajà biode-
gradacji, czyli rozk∏adajà si´ w skórze po up∏ywie oko∏o
roku. Dlatego sà obarczone najmniejszym ryzykiem
powik∏aƒ. Najbardziej popularne sà preparaty na bazie
czystego kwasu hialuronowego. 

W wypadku wype∏niaczy trwa∏ych mogà zaistnieç
ró˝ne komplikacje. Cz´sto trzeba nawet przeprowadziç
zabieg chirurgiczny, by je usunàç. Pacjent musi byç
dostatecznie poinformowany, jaki preparat otrzymuje 
i jakie wià˝à si´ z tym powik∏ania.

Efekty preparatów wype∏niajàcych
sà d∏ugo widoczne na skórze.  

PRAWDA
Badania potwierdzi∏y, ˝e obecnoÊç wype∏niacza w skórze
stymuluje fibroblasty do syntezy kolagenu. Dlatego
nawet gdy preparat roz∏o˝y si´ ju˝ w skórze, nadal
pozostaje ona j´drna i napi´ta jeszcze przez jakiÊ czas. 

Lifting bez skalpela jest mo˝liwy.    

PRAWDA
Wieloletnie wysi∏ki lekarzy i naukowców zmierzajàce 
do opracowania nieinwazyjnej metody odm∏odzenia
skóry zaowocowa∏y stworzeniem takich urzàdzeƒ jak
IPL, które s∏u˝y do fotoodm∏adzania, oraz Thermage 
– dzia∏ajàcego w oparciu o radiofrekwencj´. Ta ostat-
nia technika pozwala na ogrzanie tkanki na odpowied-
niej g∏´bokoÊci. Rozpoczynajà si´ tym samym procesy
regeneracyjne wyzwalajàce syntez´ kolagenu i po-
wodujàce efekt „Êciàgni´cia skóry”. Za pomocà
urzàdzenia Thermage mo˝na wykonaç zabiegi nie
tylko na twarz (czo∏o, opadajàce powieki, podbródek,
owal twarzy), ale tak˝e na cia∏o: szyj´, ramiona,
pow∏oki brzuszne i uda.

Istniejà pewne ograniczenia
wiekowe dotyczàce stosowania 
terapii w gabinecie dermatologa
estetycznego.    

NIEPRAWDA
Nie ma takich ograniczeƒ. Lekarz rozpoczyna leczenie 
w zale˝noÊci od stanu skóry pacjenta, a nie jego wieku.
Zawsze powinien si´ przy tym kierowaç zasadà, ˝e naj-
wa˝niejsze jest dobro pacjenta i màdra profilaktyka. �

EKSPERT Anti Aging 11
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Autorzy: Ma∏gorzata Cendrowska
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, 
www.viva-derm.pl

Agnieszka Bieƒkowska
kosmetolog, trenerka firmy Bioline 

Najwi´ksze wymagania ma skóra dojrza∏a: oprócz
starannie dobranych kremów, potrzebuje ju˝ intensy-
wniejszej kuracji przeciwzmarszczkowej. Zawarte w pre-
paratach do zabiegów substancje aktywne g∏´boko wni-
knà w skór´, wyraênie jà regenerujàc. 

Proponujemy kilka zabiegów, z których warto sko-
rzystaç w gabinecie kosmetycznym, zaznaczajàc, czego
mo˝emy si´ po nich spodziewaç.  

Time Return – DIBI 
Jest to odm∏adzajàco-przeciwzmarszczkowy zabieg
przeznaczony dla skóry dojrza∏ej. W preparatach do
zabiegu po raz pierwszy zastosowano moleku∏´ Ageless
10™, czyli zaawansowany technologicznie sk∏adnik
aktywny o dzia∏aniu anti-age. Przejawia on szczególnà
zdolnoÊç do ponownego o˝ywienia mechanizmów samo-
regenerujàcych skóry. Time Return ma doskona∏e
dzia∏anie antyoksydacyjne – zabezpiecza skór´ przed
dzia∏aniem wolnych rodników, a tak˝e chroni tkanki

przed drobnymi uszkodzeniami. Jego wielkà zaletà jest
to, ̋ e zwi´ksza produkcj´ kolagenu o oko∏o 300 procent!
Dlatego daje znakomity efekt odm∏adzajàcy: odbudowu-
je struktury skóry oraz redukuje zmarszczki w trzech
wymiarach. Zabieg nadaje si´ dla wszystkich rodzajów
cery. Mogà z niego skorzystaç osoby, które potrzebujà
regeneracji i chcà wyglàdaç m∏odziej.
Zalecana seria zabiegów: ok. 6-8. Cena: ok. 250 z∏ 

Transphorma – Skin Jet
To specjalny system piel´gnacyjny do twarzy, szyi, dekoltu,
skóry wokó∏ oczu oraz biustu. W preparatach u˝ywanych
do zabiegu wa˝nymi substancjami aktywnymi przeciw
zmarszczkom sà: izoflawony z ziarna sojowego. A jak
wiadomo od dawna, soja – jedna z pi´ciu Êwi´tych roÊlin
chiƒskich – to cudowna broƒ w walce z procesami
starzenia si´ skóry. Transphorma zawiera równie˝ tzw.
lipopeptyd, podobny do „hormonu m∏odoÊci” i DHEA.

To zabieg specyficzny, bo stosuje si´ go jako suple-
ment do terapii hormonalnej, dlatego warto poleciç go
paniom podczas menopauzy. Substancje aktywne,
podobne do estrogenu – prowadzà do znacznej redukcji
zmarszczek i rozciàgni´cia skóry, a jednoczeÊnie nie
wp∏ywajà negatywnie na poziom hormonów w orga-
nizmie. Preparaty u˝ywane do zabiegu aktywujà fibro-
blasty do syntezy, odnawiajà kolagen i chronià macierz
zewnàtrzkomórkowà. Stabilizujà równie˝ nadmiernà
produkcj´ ∏oju i równowa˝à komórki skóry. 

Jakie zabiegi
poleca kosmetyczka?

DOSSIER: Zmarszczki – kremy, preparaty, zabiegi 

Nowoczesna kosmetologia ma wiele do zaoferowania osobom, które chcia∏yby na d∏u˝ej
zachowaç m∏ody wyglàd. Regularnie wykonywane zabiegi u kosmetyczki znacznie
poprawià napi´cie i j´drnoÊç skóry, nawil˝à jà oraz wyg∏adzà.   

Na zdj´ciu:
zabieg Time

Return
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Transphorma jest odpowiednia dla: 
• kobiet i m´˝czyzn
• skóry dojrza∏ej, atroficznej i ze zmarszczkami
• skóry m∏odszej
• skóry bardzo wra˝liwej i ze sk∏onnoÊcià 

do rozszerzonych naczynek krwionoÊnych
• skóry suchej i t∏ustej 

Zalecana seria zabiegów: 4-8
Cena: ok. 250 z∏, ∏àczona z mikrodermabrazjà: 350 z∏ 

Fillderma – Bio-Profil
Ten innowacyjny, kosmetyczny system wype∏niania
zmarszczek i bruzd daje natychmiastowe i d∏ugotrwa∏e
efekty odm∏adzajàce. Fillderma jest z∏o˝ona z dwóch
produktów: Fillderma serum i Fillderma ˝el aktywujàcy. 
Zabieg sk∏ada si´ z kilku etapów: 
1. Demakija˝ mleczkiem i tonikiem.
2. Piling chemiczny lub mechaniczny (mo˝na wykonaç 

mikrodermabrazj´).
3. Na∏o˝enie na osuszonà skór´ (delikatnymi ruchami 

g∏askania) serum Fillderma.
4. Na koniec – na∏o˝enie ˝elu aktywujàcego Fillderma.
Podczas zabiegu odwodnione mikrosfery skóry zostajà
sukcesywnie nawadniane w momencie kontaktu ze sk∏ad-
nikami ˝elu aktywujàcego. Na skutek tego procesu
mikrosfery ∏àczà si´, wype∏niajàc dzi´ki temu zmarszcz-
ki i wyrównujàc niedoskona∏oÊci powierzchni skóry. Po
zabiegu uzyskuje si´ zatem natychmiastowy lifting.
Pozosta∏e sk∏adniki zawarte w ˝elu polepszajà g´stoÊç
skóry, wspomagajà procesy regeneracji i zwi´kszajà
efekt przeciwzmarszczkowy zachodzàcy w g∏´bszych
warstwach skóry. Aby wzmocniç i utrwaliç na d∏u˝ej
dobry rezultat zabiegu, mo˝na na∏o˝yç na koniec mask´
(Propinmask Bt). Zalecana seria zabiegów: 6 zabiegów 
w odst´pach dwutygodniowych. Cena: 180-280 z∏

Cryolift – Laboratorium Filorga
Zabieg jest oparty na dobroczynnym dzia∏aniu kriote-
rapii. Wykorzystuje si´ do niego specjalnà aparatur´
Cryolift z g∏owicà uwalniajàcà zimno o temperaturze do
-15°C, bezpoÊrednio na wybranym fragmencie skóry.
Dzi´ki temu substancje aktywne (NCTF ˝el, DNA,
elastyna, kolagen) wykorzystywane w zabiegu g∏´boko
penetrujà skór´ i sà w pe∏ni przyswajalne. Preparat jest
wprowadzany poprzez delikatne ruchy g∏owicy. W okoli-
cach oczu i skroni temperatura zostaje zmniejszona 
(-5, -7°C).  

Cryolift jest zabiegiem regenerujàcym i liftingujàcym
skór´ w miejscach nara˝onych na jej grawitacyjne
starzenie si´, dlatego Êwietnie nadaje si´ do piel´gna-
cji owalu twarzy, szyi, dekoltu. Podczas zabiegu pac-
jent nie ma uczucia dyskomfortu. Przeciwwskazaniem
do zabiegu jest mocno unaczyniona skóra, opryszczka,
silne migreny, problemy z zatokami, cià˝a. 
Zalecana seria zabiegów: 8 zabiegów w roku 
Cena: 200-300 z∏

Filorga Patch 
– Laboratorium Filorga
Filorga Patch, czyli zabieg uj´drniajàcy skór´ wokó∏
oczu b´dzie doskona∏ym uzupe∏nieniem zabiegu Cryolift.
Efekt jego dzia∏ania to wyg∏adzenie i wybielenie skóry
wokó∏ oczu. Jest szczególnie polecany na dolne partie
pod oczami i obrz´ki. Przywraca napi´cie i blask
zm´czonej skórze oraz stymuluje procesy naprawcze.
Powinno si´ go przeprowadzaç tu˝ po zabiegu Cryolift.  
Zalecana seria zabiegów: raz w tygodniu. Cena: 80-150 z∏

Supreme Lift – Bioline
To zabieg liftingujàcy z koenzymem Q10. Âwietnie na-
daje si´ dla cery suchej, wiotkiej, odwodnionej 
i pozbawionej ˝ycia. Przyniesie dobre efekty zarówno 
u m∏odych osób, przeciwdzia∏ajàc starzeniu si´ skóry, 
jak i w przypadku uszkodzeƒ spowodowanych up∏ywem
czasu i nadmiarem s∏oƒca. Jest oparty na unikalnej 
formule ∏àczàcej lifting z wype∏nianiem zmarszczek.
Napina i uelastycznia skór´, wyg∏adza jà i nawil˝a.
Mo˝na go z powodzeniem poleciç jako „zabieg
pi´knoÊci” na szczególnà okazj´. Do zabiegu u˝ywa si´
kilku preparatów: ˝elowego serum nak∏adanego 
na twarz, szyj´ i dekolt (wnikanie sk∏adników aktywnych
w g∏àb skóry wspomo˝e masa˝), uzupe∏niajàcej jego
dzia∏anie emulsji z wype∏niajàcymi polimerami i cera-
midami. Na koniec kosmetyczka nak∏ada (na 20 minut)
liftingujàcà i przeciwzmarszczkowà maseczk´ hydro-
˝elowà. Musi ona dok∏adnie przylegaç do skóry, 

Na zdj´ciu: zabieg Supreme Lift
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by wszystkie sk∏adniki przedostawa∏y si´ do niej powoli 
i nieprzerwanie. Cera po zabiegu jest spoista, j´drna 
i promienna. 
Zalecana seria zabiegów: 5 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu.
Cena: od 250- 300 z∏

Collagen Booster III – FeFDERMA
Zabieg jest przeznaczony dla skóry dojrza∏ej, wiotkiej,
pokrytej licznymi zmarszczkami. Wykorzystuje si´ do
niego Collagen Booster (4-procentowy Retinol), który
zwi´ksza syntez´ kolagenu, regeneruje macierz skóry
(stymuluje fibroblasty) chroni w∏ókno elastylowe, popra-
wia g∏adkoÊç skóry i redukuje g∏´bokoÊç zmarszczek.
Podczas zabiegu w pierwszej kolejnoÊci wykonuje si´
demakija˝ – mleczkiem i tonikiem. Nast´pnie kosme-
tyczka odt∏uszcza skór´ roztworem odt∏uszczajàcym 
i osusza jà. Potem wykonuje si´ piling (mo˝e byç tak˝e
mikrodermabrazja). Collagen Booster jest nak∏adany 
na ca∏à twarz. Zabieg powinien byç wykonywany w go-
dzinach popo∏udniowych, poniewa˝ preparat nale˝y
pozostawiç na skórze przez ca∏à noc. Wtedy kuracja
przynosi najlepsze efekty. Pacjent usuwa Collagen
Booster z twarzy wodà nast´pnego dnia rano.  
Zalecana seria zabiegów: oko∏o 6. Cena: 150-250 z∏ � fo
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Autorzy:
dr Ma∏gorzata Bag∏aj, dr Ewa Kaniowska
Centrum Dermatologii Estetycznej Dermapuls

www.derma-puls.com.pl

Odm∏adzamy
skór´ szyi i dekoltu
Stan skóry szyi i dekoltu zdradza nasz wiek, podobnie jak wyglàd skóry wokó∏ oczu. 
To bardzo wymagajàce okolice cia∏a, dlatego nie wolno o nich zapomnieç podczas codziennych
czynnoÊci piel´gnacyjnych. W razie koniecznoÊci polecamy zabiegi w gabinecie dermatologa.

W tych obszarach doÊç szybko mo˝na zauwa˝yç 
zmiany degeneracyjne, które powstajà na skutek proce-
su starzenia si´ zwiàzanego z wiekiem lub sà wywo∏ane
promieniowaniem UV (photo-ageing). Dzieje si´ tak 
z kilku powodów: 
• Po pierwsze: mniejsza liczba gruczo∏ów ∏ojowych 
w tych okolicach powoduje, ˝e naskórek s∏abiej si´
regeneruje. Skóra w∏aÊciwa i tkanka podskórna sà 
w tych miejscach cieƒsze i bardziej delikatne. 
• Po drugie: sà to ods∏oni´te okolice, zatem tak˝e
bardziej nara˝one na ekspozycj´ s∏onecznà. A niestety,
doÊç cz´sto zapominamy zabezpieczyç je kremami z fil-
trem lub nie nak∏adamy ich wcale, by nie t∏uÊciç odzie˝y. 
• Po trzecie: wraz z wiekiem skóra staje bardziej wiot-
ka i sk∏onna do zmarszczek. Na szyi uk∏adajà si´ one
poziomo (zw∏aszcza u osób z suchà i atopowà skórà oraz
z silnie wykszta∏conym mi´Êniem szerokim szyi, tzw.
platyzmà), na dekolcie natomiast pionowo, w wachlarz
schodzàcy si´ w okolicy mi´dzypiersiowej (taki uk∏ad
zdarza si´ u kobiet z wi´kszym biustem oraz Êpiàcych na
boku lub na brzuchu).
Pod wp∏ywem promieniowania UV na dekolcie i szyi
tworzà si´ tak˝e zmiany pos∏oneczne, np. plamy so-
czewicowate, wyglàdajàce jak du˝e, nieregularne piegi
lub tzw. poikiloderma Civatta (punkcikowate bia∏e plam-
ki wyst´pujàce na skórze z przebarwieniami i drobnymi
teleangiektazjami). Z powodu s∏abszej regeneracji skóra
dekoltu i szyi cz´sto nie jest równie˝ wolna od blizn, np.
potràdzikowych, zw∏aszcza u osób, które majà niedobry
zwyczaj wyciskania krost i zaskórników.

Jak zadbaç o dekolt?
Podstawowa zasada dotyczàca piel´gnacji skóry szyi
i dekoltu, to dbaç o nie tak samo jak o twarz, u˝ywa-
jàc na co dzieƒ kremów regeneracyjnych i od˝yw-
czych. Delikatna w tym miejscu cera wymaga sta-
rannego nawil˝ania, a przypadku utraty j´drnoÊci 
– intensywniejszej kuracji za pomocà kremów liftin-
gujàcych i przeciwzmarszczkowych. Kosmetyki lepiej
wnikajà w skór´, je˝eli podczas nak∏adania wykona
si´ masa˝ – p∏ynnymi ruchami od do∏u ku górze,
delikatnie, by r´ce nie rozciàga∏y nadmiernie mi´Êni.
Po kremy do piel´gnacji skóry dekoltu i szyi dobrze
jest si´gnàç wczeÊnie, ju˝ ok. 25. roku ˝ycia. Wtedy
skóra na d∏ugo zachowa m∏ody wyglàd. 

Zabiegi, które pomogà
Wyraênà popraw´ wyglàdu zwiotcza∏ej, pomarsz-
czonej skóry przyniosà pilingi, np. Easy Peel czy
Topix (z∏uszczanie 15 % TCA) oraz pilingi na bazie
hydroksykwasów, i to nawet wysokich st´˝eniach 
(np. 70%), takie jak Glycopeel, aß-complex, czyste
kwasy owocowe. Skuteczny jest równie˝ Mandel-Peel
(na bazie kwasu migda∏owego). Jednak pami´tajmy:
s∏absza zdolnoÊç regeneracyjna szyi i dekoltu spra-
wia, ˝e nie wszystkie zabiegi mo˝na w tych miejscach
wykonaç. Nale˝y unikaç g∏´bszych chemicznych pi-
lingów typu: Yellow Peel, TCA chelatowego, Blue
Peel, Uni-Zipu, pilingu fenolowego. O wyborze kolej-
noÊci stosowanych pilingów powinien zawsze decy-
dowaç doÊwiadczony lekarz dermatolog. 
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Zabiegiem, który dobrze stymuluje popraw´ struk-
tury skóry jest mikrodermabrazja, czyli piling
mechaniczny. Takie powierzchowne starcie
naskórka wyzwala ca∏à kaskad´ procesów
naprawczych zwiàzanych z naruszeniem
ciàg∏oÊci powierzchownych warstw skóry
(podobnych do procesów, jakie zachodzà
przy skaleczeniu). Dzi´ki tej metodzie
nasilajà si´ tak˝e procesy regenera-
cyjne, poniewa˝ w czasie zabiegu wyt-
warzane jest podciÊnienie, które
zasysa z∏uszczony naskórek rogowy.
Powoduje ono zwi´kszony przep∏yw
krwi przez naczynia w∏osowate splotu
powierzchownego skóry, co stwarza bardzo
dobre warunki dla gojàcych si´ tkanek: prze-
dostaje si´ do nich wi´cej tlenu i substancji
od˝ywczych. Zabiegi takie wykonuje si´ bez
wzgl´du na por´ roku. A poniewa˝ uszkodzenia
naskórka sà niewielkie, nast´pnego dnia po
zabiegu mo˝na ju˝ pójÊç do pracy.   

Technika mikronak∏uç
Mikrodermabrazj´ mo˝na ∏àczyç zarówno 
z pilingami chemicznymi, jak i z mezote-
rapià (tzw. „mezoliftem”) – zabiegiem,
który doskonale rewitalizuje skór´. 
Za pomocà p∏ytkich wstrzykni´ç wprowa-
dzany jest pod skór´ nieusieciowany
kwas hialuronowy (np. z dodat-
kiem witamin i soli mineral-
nych) – znacznie poprawia on
jej nawodnienie i zwi´ksza
napi´cie. Zabieg jest zale-
cany szczególnie osobom 
z wiotkà, suchà skórà oraz
skórà odwodnionà po opa-
rzeniu s∏onecznym. W tych
przypadkach mo˝emy rów-
nie˝ podaç krzemionk´
organicznà i polinukleoty-
dy, bioràce udzia∏ w odno-
wie komórkowej i odnowie
w∏ókien kolagenowych (sà
skuteczne tak˝e u osób 
z zanikowymi bliznami, np.
potràdzikowymi). 

Dobrym sposobem na
g∏´bsze zmarszczki jest
technika mikronak∏uç. Tzw.
„efekt ig∏y” pobudza proce-
sy naprawcze w skórze. To
zjawisko znalaz∏o zastosowanie

foto: serwis fotograficzny DECLEOR



w metodzie leczniczej opartej na indukcji syntezy
kolagenu poprzez liczne nak∏ucia przy pomocy specjal-
nego urzàdzenia – Roll-Cit („wa∏ka z ig∏ami”). 

Technika IPL
Je˝eli na skórze szyi i dekoltu znajdujà si´ zmiany
naczyniowe i barwnikowe, nieocenionym zabiegiem
b´dzie fotoodm∏adzanie wykonywane technikà IPL
(intensywne êród∏o Êwiat∏a). Przy umiej´tnym dobra-
niu filtrów w czasie jednego zabiegu mo˝na zadzia∏aç
zarówno na poszerzone naczynia splotu powierz-
chownego, jak i na barwnik zgromadzony w nas-
kórku. Ju˝ po pierwszym zabiegu widaç efekt
rozjaÊnienia i ujednolicenia koloru, a po kolejnych
dwóch lub trzech (w odst´pach 4-6 tygodniowych) 
– poprawia si´ struktura skóry. Dzieje si´ tak dlatego,
˝e w czasie zabiegu wytwarza si´ ciep∏o, które pod-
grzewa kolagen i stymuluje regeneracj´ w∏ókien
kolagenowych. 

Skuteczny zastrzyk
W terapii zmarszczek na szyi i dekolcie nie sposób
nie wspomnieç o botoksie, który wstrzykni´ty w od-
powiednie miejsca, potrafi zrelaksowaç mi´si´ƒ sze-
roki – platyzm´ – i zabezpieczyç skór´ przed
marszczeniem si´ w tych miejscach.  

Ostatnio pojawi∏ si´ równie˝ termin „mezobotox”,
co oznacza dodanie ma∏ych iloÊci toksyny botulinowej
do innych produktów wykorzystywanych w mezote-
rapii. Wi´kszoÊç dermatologów uwa˝a jednak, ˝e nie
jest to dobra technika lecznicza. Po pierwsze dlatego,
˝e cz´ste podawanie ma∏ych dawek toksyny mo˝e
doprowadziç do szybkiego uodpornienia si´ na t´ 
substancj´ (mechanizm taki jak przy szczepieniach
uodparniajàcych) i nie przyniesie efektów przy
nast´pnych zabiegach. Po drugie, w mezoterapii
podajemy substancje równomiernie na ca∏ej ostrzyki-
wanej powierzchni, natomiast ca∏y sukces zabiegu
ostrzykni´cia botoksem zale˝y od dobrania odpo-
wiedniej dawki i miejsca iniekcji. Preparat podaje si´
dok∏adnie tam, gdzie znajduje si´ miesi´ƒ, który
chcemy unieruchomiç. 

Uwaga! Zabiegi w dolnej cz´Êci twarzy, szyi i de-
koltu obarczone sà wi´kszym ryzykiem powik∏aƒ.
Dlatego powinny byç wykonywane przez wysoko wyk-
walifikowany personel lekarski, dysponujàcy odpo-
wiednim doÊwiadczeniem i sprz´tem. Ca∏y sukces
leczenia zale˝y od w∏aÊciwego rozpoznania choroby
lub defektu skóry oraz umiej´tnego doboru sku-
tecznych metod leczenia. �

NowoÊç!
W Polsce pojawi∏y si´ pierwsze urzàdzenia
Thermage. Jest to system oparty na fali radiowej
wysokiej cz´stotliwoÊci. W czasie zabiegu dochodzi
do podgrzania kolagenu do temperatury rz´du +55-
-60°C. Pierwszà reakcjà jest skr´cenie spirali w∏ókien,
z których zbudowany jest kolagen, przez co dochodzi
do skrócenia d∏ugoÊci w∏ókien tego bia∏ka i podciàg-
ni´cia wiotczejàcej skóry. Taki efekt jest widoczny
bezpoÊrednio po zabiegu, natomiast po kolejnych 3-6
miesiàcach w miejsce „oparzonych” w∏ókien syntety-
zowane sà nowe bia∏ka podporowe skóry. 

Mimo ˝e to droga metoda (ok. 8 tys. z∏), zabieg na
danà okolic´ wykonuje si´ jednorazowo, a efekt
utrzymuje si´ przez lata. BezpoÊrednio po zabiegu
skóra wyglàda dobrze, wi´c mo˝na powróciç do
codziennych zaj´ç. Odm∏adzanie za pomocà
Thermage mo˝na wykonywaç nawet na skórze
opalonej, a pora roku (du˝e nas∏onecznienie) nie jest
˝adnym przeciwwskazaniem. Zabieg ten mo˝e
konkurowaç z chirurgicznym „face – liftingiem” na
twarz i powieki. Natomiast je˝eli chodzi o skór´ szyi,
a tym bardziej dekoltu, gdzie mo˝liwoÊci chirur-
giczne sà bardzo ograniczone, w zasadzie nie ma
alternatywy. 
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Odpowiednia piel´gnacja skóry na co dzieƒ to podstawa, by osiàgnàç sukces w walce 
o zachowanie pi´knej cery na lata. Si´gajàc po w∏aÊciwy kosmetyk zapewniamy jej
skutecznà ochron´ i regeneracj´. Dobry krem nie pozwoli si´ skórze tak˝e zbyt szybko
zestarzeç. Jakie sk∏adniki powinien zawieraç?    

Autor:
dr n. med. Urszula Koz∏owska, specjalista dermatolog
Klinika Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Warszawie
www.melitus.pl

Starzenie si´ skóry jest procesem nieuchronnym. 
To wp∏yw genów i post´pujàce wraz wiekiem zu˝ycie
struktur komórkowych oraz dzia∏anie czynników
zewn´trznych, które uszkadzajà skór´. Na szcz´Êcie
wspó∏czeÊnie mo˝emy mu w du˝ej mierze zapobiegaç,
korzystajàc z najnowszych zdobyczy kosmetologii, opar-
tych na badaniach naukowych. Kosmetyki przeciwsta-
rzeniowe nowej generacji to te, które w swoim sk∏adzie
majà kilka substancji aktywnych, dzia∏ajàcych na ró˝ne
struktury skóry, i to cz´sto wielokierunkowo. 

W grupie substancji zapobiegajàcych
efektom starzenia si´ znajdziemy:
• substancje nawil˝ajàce i ochronne dla bariery 

skórnej, które zapobiegajà utracie wody; 
• zwalczajàce wolne rodniki i hamujàce reakcje 

rodnikowe – g∏ównà przyczyn´ uszkodzeƒ i Êmierci 
komórek skóry;

• stymulujàce procesy odnowy i przywracajàce 
równowag´ tkankowà; 

• oraz filtry przeciws∏oneczne, które z powodów 
oczywistych (ultrafiolet jest g∏ównym sprawcà 
starzenia skóry) powinny byç obowiàzkowym 
sk∏adnikiem kremów dziennych zapobiegajàcych 
starzeniu si´. 

Tworzenie nowoczesnych formu∏ kosmetyków poprze-
dzajà ˝mudne badania naukowe. Bardzo dok∏adnie
sprawdza si´ w∏asnoÊci biologiczne nowych sk∏adników

Nowoczesne sk∏adniki aktywne
w kosmetykach piel´gnacyjnych 
i przeciwstarzeniowych
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czynnych, bezpieczeƒstwo ich stosowania oraz sku-
tecznoÊç klinicznà. Dzi´ki temu odkryto np. niezwyk∏e
walory biologiczne kwasu hialuronowego, peptydów,
takich jak pal-KTTKS, karnozyny, niacynamidu i wielu
innych.

Kwas hialuronowy 
–  hit wspó∏czesnej kosmetologii
Obecne w wi´kszoÊci nowych kosmetyków sk∏adniki
nawil˝ajàce przywracajà w∏aÊciwy poziom nawil˝enia
warstwie rogowej skóry i chronià jà przed utratà wilgoci.
Wyg∏adzajà tak˝e jej powierzchni´, dzi´ki czemu zyskuje
ona zdrowszy i m∏odszy wyglàd. Substancjà, która natu-
ralnie wià˝e wod´ i daje odpowiednià obj´toÊç skórze
w∏aÊciwej jest kwas hialuronowy – g∏ówny sk∏adnik ˝elu
macierzy zewnàtrzkomórkowej. Tworzy on odpowiednie
warunki, które sprzyjajà zachodzàcym tam czynnoÊciom
komórek skóry, m.in. syntezie w∏ókien kolagenowych 
i elastynowych. Dzi´ki unikalnym w∏asnoÊciom biolo-
gicznym kwas hialuronowy jest prawdziwym hitem 
we wspó∏czesnej kosmetologii. Okazuje si´, ˝e poza
funkcjà wiàzania wody, odgrywa równie˝ kluczowà rol´
w procesach gojenia si´ ran, stanów zapalnych i w em-
briogenezie. To w∏aÊnie du˝a zawartoÊç kwasu hia-
luronowego w skórze zarodka powoduje, ˝e wszystkie
zranienia skóry w ˝yciu p∏odowym gojà si´ bez
pozostawienia blizn! AktywnoÊç biologicznà przejawiajà
Êredniej wielkoÊci frakcje kwasu hialuronowego o ci´-
˝arze 360 kD (kompletna czàsteczka kwasu to olbrzym
o wielkoÊci 1 mln D), i to one znalaz∏y zastosowanie 
w najnowszych kremach przeciwzmarszczkowych. Majà
zdolnoÊç przy∏àczania si´ do receptorów na powierzchni
komórek skóry – fibroblastów – aby dostarczaç im tà
drogà sygna∏u do produkcji nowych w∏ókien. Odkrycie to
daje zupe∏nie nowe spojrzenie równie˝ na kwas hia-
luronowy, stosowany dotychczas w mezoterapii i wype∏-
nieniach – poza efektem natychmiastowego przywrócenia
obj´toÊci i nawil˝enia skórze – mo˝e wywo∏aç jej rzeczy-
wistà biorewitalizacj´. 

Peptydy – przysz∏oÊç kosmetyków 
przeciwzmarszczkowych 
Zdecydowanie najwa˝niejsze miejsce poÊród sk∏adników
odm∏adzajàcych zajmujà substancje stymulujàce rege-
neracj´ komórek naskórka i fibroblastów – produkujà-
cych w∏ókna elastyczne. Jest to istotne, poniewa˝ z up∏y-
wem czasu wymiana i odnowa komórek w skórze
znacznie s∏abnie i nale˝y jà umiej´tnie stymulowaç.
Jednà z nielicznych substancji o udokumentowanym
dzia∏aniu pobudzajàcym odnow´ skóry by∏ dotychczas
retinol (jak dotàd najskuteczniejszy i najcz´Êciej
stosowany sk∏adnik kremów przeciwzmarszczkowych) 
i jego pochodne. Odkryciem ostatnich lat sà peptydy 
– czyli zwiàzki powsta∏e z po∏àczenia conajmniej dwóch

aminokwasów, a szczególnie pentapeptyd KTTKS 
(lizyna-treonina-treonina-lizyna-seryna) sygnalizujàcy
fibroblastom koniecznoÊç produkcji nowych w∏ókien
kolagenowych. Badania potwierdzajà, ˝e pentapeptyd
KTTKS obecny w kremach przeciwstarzeniowych (ró˝nie
w kosmetykach nazywany, np. matrixylem), wnikajàc
g∏´boko w skór´, ma du˝y wp∏yw na redukcj´ zmarszczek
i nadanie jej m∏odszego wyglàdu.

Wymiatacze wolnych rodników 
Bardzo istotnà grupà substancji aktywnych sà, zapewnia-
jàce ochron´ przed wolnymi rodnikami, antyoksydanty
lub przeciwutleniacze. Substancje te wychwytujà wolne
rodniki oraz pomagajà w regeneracji wywo∏anych nimi
uszkodzeƒ. Najcz´Êciej wykorzystuje si´ substancje
pochodzenia naturalnego lub imitujàce je. Do najpopu-
larniejszych nale˝à: witaminy C, E, karotenoidy, koen-
zym Q, kwas liponowy, przeciwutleniacze pochodzenia
roÊlinnego, tzw. polifenole (m.in. katechiny z zielonej her-
baty, flawonole z winogron, flawonoidy sosny Êródziem-
nomorskiej, izoflawony sojowe). Naturalnym przeciwutle-
niaczem jest tak˝e karnozyna, znajdujàca si´ w mi´Êniach
szkieletowych, sercu i mózgu, która silnie przeciwdzia∏a
utlenianiu si´ i niszczeniu bia∏ek. Ochrania w∏ókna kola-
genowe przed uszkodzeniami i przyspiesza tworzenie si´
w∏ókien elastynowych, zapobiegajàc tym samym utracie
elastycznoÊci skóry. 

Jak kosmetyk wybraç?
Idealny kosmetyk powinien byç wielozadaniowy,
powinien wyg∏adzaç i nawil˝aç, rozÊwietlaç i ujednolicaç
koloryt skóry, zw´˝aç pory, chroniç naczynka, poza tym
poj´drniaç i zabezpieczaç przed szkodliwym wp∏ywem
otoczenia. Przede wszystkim jednak – odm∏adzaç.
Substancjà, która zas∏uguje na miano takiej w∏aÊnie
„moleku∏y renesansu” jest niacynamid, czyli witamina
PP (pellagra preventive) lub B3. Badania naukowe
potwierdzajà, ˝e pe∏ni on wiele funkcji i ma wielokie-
runkowy wp∏yw na wyglàd oraz kondycj´ skóry. Poza
dzia∏aniem poprawiajàcym nawil˝enie skóry, korzystnie
wp∏ywa na jej koloryt (zmniejsza rumieƒ i przebarwie-
nia) oraz poprawia elastycznoÊç. Dodatkowo zmniejsza
wydzielanie ∏oju i zw´˝a pory. Ta wielozadaniowoÊç nia-
cymidu plasuje go wysoko na liÊcie po˝àdanych sub-
stancji odm∏adzajàcych i polepszajàcych wyglàd. �

foto: serwis fotograficzny BIOLINE
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Philoderm ReSult Facial Lifting Activator 
– walczy ze zmarszczkami 

• Philoderm Result Facial Lifting Activator to aktywny krem redukujàcy
g∏´bokie zmarszczki mimiczne i spowalniajàcy procesy starzenia si´ skóry.
Zawarty w nim rewolucyjny sk∏adnik – 8-procentowy Acetyl Hexapeptide-3
rozpr´˝a w∏ókna mi´Êniowe i relaksuje skór´. Z kolei kwas hialuronowy inten-
sywnie nawil˝a i od˝ywia, zapewniajàc optymalny komfort nawet najbardziej
zniszczonej i wysuszonej skórze. Krem stosowany do codziennej piel´gnacji
ju˝ po kilku dniach przynosi rezultat znacznej poprawy napi´cia i j´drnoÊci
skóry. W sk∏adzie kosmetyku, oprócz 8-procentowego Acetylu Hexapeptide-3
i kwasu hialuronowego, znajdujà si´ równie˝ gliceryna i parafina. 

Cena: ok. 150 z∏ /30 ml 

Dost´pne u dystrybutora Philoderm w Polsce. 

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

Toleriane Teint - La Roche-Posay  
– pomoc dla osób ze skórà wra˝liwà

• Osoby ze skórà wra˝liwà majà szczególny problem z doborem odpowied-
nich preparatów zarówno do piel´gnacji, jak i do makija˝u. Cz´sto po 
zastosowaniu kremu czy podk∏adu cera ulega podra˝nieniu, odwodnieniu,
odczuwamy pieczenie i mamy uczucie Êciàgni´cia skóry. 
Z myÊlà o takich osobach firmy farmaceutyczne tworzà specjalne linie 
produktów do piel´gnacji i do makija˝u, które zaspokajajà potrzeby skóry
szczególnie „wymagajàcej”. Jednà z takich linii sà preparaty Toleriane,
przeznaczone do skóry bardzo wra˝liwej. Firma La Roche-Posay ma w swojej
ofercie nowy produkt Toleriane Teint – kryjàcy podk∏ad korygujàcy o delikat-
nej i lekkiej konsystencji. Doskonale koryguje niedoskona∏oÊci skóry, ujedno-
lica cer´ bez tworzenia na jej powierzchni grubej warstwy.
ZawartoÊç wody termalnej o w∏aÊciwoÊciach ∏agodzàcych pozwala zapewniç
skórze wra˝liwej maksymalne uczucie komfortu. Podk∏ad nie zawiera sub-
stancji zapachowych i konserwantów. Ma za to w swoim sk∏adzie SPF 20,
który zapewnia ochron´ przed szkodliwym wp∏ywem promieniowania
s∏onecznego. 
Podk∏ad dost´pny jest w czterech odcieniach. 

Cena: 68 z∏/ 30 ml 

Do kupienia w aptekach.
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Clinique 
– produkty do z∏uszczania z linii Turnaround     

• Opracowane przez zespó∏ naukowy Clinique formu∏y (po∏àczenie wyciàgu z kasztana z glukozaminà 
i kwasem salicylowym), zastosowane w tych kosmetykach, pozwalajà na z∏uszczanie skóry zgodnie 
z jej naturalnym cyklem regeneracyjnym. Dzi´ki temu zmarszczki i niedoskona∏oÊci skóry znikajà. 
Jest ona odÊwie˝ona, niepodra˝niona, mi´kka, nieskazitelna i olÊniewa zdrowym blaskiem.

Turnaround Concentrate Visible Skin Renewer 
To lekkie i delikatne serum „podpowiada” skórze, jak powinien przebiegaç proces regeneracji w ka˝dej jej
warstwie. Preparat stosuje si´ rano i na noc, dzi´ki czemu skóra uzyskuje równomierny koloryt, znikajà
zmarszczki i niedoskona∏oÊci. Cena: 179 z∏/30 ml 

Turnaround 15-minute Facial
Z∏uszczajàcy preparat w postaci ˝elu nada skórze blasku i g∏adkoÊci, które
dotàd mo˝na by∏o osiàgnàç tylko dzi´ki zabiegowi ∏agodnej mikroder-
mabrazji. Jest bezpieczny dla ka˝dego rodzaju skóry. Nale˝y go stosowaç
raz w tygodniu. U˝ywany regularnie wraz z serum, gwarantuje natychmias-
towe rezultaty. Cena: 150 z∏/75 ml 

Dost´pne w punktach sprzeda˝y Clinique.
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Phytomer – Expertise Age Contour  
Intensywny krem odm∏adzajàcy do oczu – rekomendowany dla skóry dojrza∏ej        

• Na wra˝liwych i delikatnych okolicach oczu i powiek szybko uwydatniajà si´ Êlady up∏ywu czasu: cienie,
zmarszczki. Nast´puje utrata j´drnoÊci skóry, naskórek ulega odwodnieniu. Wraz z wiekiem ten stan si´ 
pogarsza. Zespó∏ ekspertów Laboratorium marki Phytomer opracowa∏ nowy preparat do piel´gnacji skóry 
wokó∏ oczu. Krem Expertise Age Contour zawiera czynniki aktywne pochodzenia morskiego, które sprzyjajà 
tuszowaniu cieni i worków pod oczami oraz wzmacniajà skór´. Zmarszczki i p∏ytkie Êlady zanikajà, a spojrzenie
odm∏adza si´. 

Cena: 199 z∏/15 ml. 
Dost´pny w Perfumeriach Marionnaud i w gabinetach kosmetycznych wspó∏pracujàcych z markà Phytomer..

Krem Clinique Repairwear Lift Firming Night Cream       
– uj´drni skór´ twarzy

• Najnowszy produkt Clinique to skuteczna broƒ do walki ze zmarszczkami. Preparat wykorzystuje si∏y kompleksu zawiera-
jàcego Retinol, proteiny serwatki oraz witaminy E i C. Dajà one skórze energi´ do przeciwdzia∏ania oznakom starzenia si´ i lik-
widujà istniejàce ju˝ uszkodzenia. Krem pomo˝e w utrzymaniu optymalnego poziomu kolagenu oraz pobudzi do jego produkcji,
uj´drni skór´ i zwi´kszy jej napi´cie. Stosowany regularnie na noc, doskonale zregeneruje skór´ i opóêni starzenie si´.

Repairwear Lift Firming Night Cream dost´pny jest w trzech formu∏ach opracowanych 
z myÊlà o trzech ró˝nych typach skóry:
•dla cery mieszanej do przet∏uszczajàcej si´ – zawiera w swoim sk∏adzie pudry, dzi´ki którym 

po na∏o˝eniu kremu skóra jest jedwabiÊcie g∏adka i matowa;
•od suchej do mieszanej
• i od suchej do bardzo suchej – formu∏y przeznaczone do tych rodzajów cery zosta∏y wzbogacone 

o mik´ i „optyczne rozpraszacze”, które powodujà, ˝e skóra staje si´ promienista. 

Sugerowana cena detaliczna: 215 z∏/ 30 ml, 285 z∏/ 50 ml.
Dost´pne w punktach sprzeda˝y Clinique. 



Creme Repulpante Antirides Extreme Orlane   
– Intensywny krem przeciwzmarszczkowy, który przywraca skórze pami´ç do samodzielnej odbudowy  

• Zaawansowane badania kliniczne potwierdzajà, ˝e ist-
nieje tzw. poj´cie pami´ci skóry – skóra odwo∏ujàc si´ 
do zakodowanych wzorców poprawnej budowy swoich ko-
mórek, potrafi tak nimi pokierowaç, by uszkodzone komór-
ki naskórka podj´∏y wysi∏ek „samonaprawy”. Dzieje si´ tak
dzi´ki bia∏kom o nazwie cytokiny. Wraz z wiekiem cytokin
jest coraz mniej, wi´c pami´ç skóry s∏abnie i przestaje si´
ona sama odnawiaç. W efekcie pojawiajà si´ g∏´bokie,
bardziej widoczne zmarszczki, a skóra traci j´drnoÊç. Jej
stan poprawi krem zawierajàcy sk∏adniki o tym samym
dzia∏aniu co cytokiny. Ma on potrójne dzia∏anie: wype∏nia
zmarszczki, odbudowuje tkanki podskórne, przywraca
skórze nawil˝enie. Zawarty w kosmetyku kompleks
Memoxyle® w po∏àczeniu z (Matrikine®) reaktywuje dzia-
∏anie fibroblastów, stymulujàc syntez´ kolagenu i elastyny.
Nast´puje poprawa g´stoÊci i j´drnoÊci skóry, a zmarszczki
zmniejszajà si´.   
Cena: 695 z∏/50 ml. 
Dost´pny m.in. w Perfumeriach Marionnaud i innych
ekskluzywnych salonach kosmetycznych i perfumeriach 
w Polsce.

Carita Perle – ekskluzywne kosmetyki z wyciàgiem z macicy per∏owej       

• Per∏a to nie tylko szlachetny dar morza, ale tak˝e bezcenne êród∏o aktywnych sk∏adników o dzia∏aniu prze-
ciwzmarszczkowym. Laboratoria marki Carita wzbogaci∏y wyciàg z macicy per∏owej naturalnymi minera∏ami
morskimi – magnezem, fosforem, ̋ elazem cynkiem, miedzià – uzyskujàc unikatowy Puder Per∏owy. Sk∏adnik ten
jest bazà kosmetyków z linii Carita Perle de Jeunesse, uzupe∏nionej o dwa nowe produkty: mikro-˝el pod oczy 
i na powieki, krem na dekolt i szyj´. 

Mikro-˝el pod oczy i na powieki Perle de Jeunesse Yeux
Kosmetyk ma silne dzia∏anie uj´drniajàce i usuwajàce oznaki zm´czenia: siƒce, opuchni´cia, siateczk´
zmarszczek. Doskonale sprawdzi si´ w piel´gnacji zaniedbywanej zazwyczaj skóry powiek, które wraz z wiekiem
równie˝ tracà j´drnoÊç. Phytokine® – opatentowane w laboratorium marki Carita peptydy sojowe u∏atwiajà 
syntez´ kolagenu i elastyny, dzi´ki czemu skóra d∏u˝ej utrzymuje m∏odzieƒczà zwartoÊç i elastycznoÊç.
Cena: 295 z∏/15 ml

Krem uj́ drniajàcy na szyj́  i dekolt Perle de Jeunesse Cou et décolleté
Nowy krem marki CARITA wyraênie wyg∏adzi skór´ szyi i dekoltu, uj´drni jà oraz poprawi
koloryt, zmniejszajàc przebarwienia. Oprócz zaawansowanych bio-kosmetycznie sk∏adników:
m.in. pudru per∏owego, Phytokine®, zawiera tak˝e proteiny zbo˝owe, które wype∏niajà zmarsz-
czki od Êrodka i wyg∏adzajà skór´, dajàc jej efekt liftingu. Ekstrakty roÊlinne z kwiatów g∏ogu 
i bia∏ej wierzby pomogà skórze wzmocniç system obronny os∏abiony zanieczyszczeniami i stresem. 
Cena: 419 z∏/50 ml. 

Dost´pne w sieci Perfumerii Marionnaud oraz w SPA i gabinetach kosmetycznych wspó∏pracu-
jàcych z markà Carita. 
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E. „Poprawianie urody poprawi jakoÊç ˝ycia” – takim
has∏em rozpocz´liÊcie Paƒstwo wspó∏prac´ z pro-
gramem: „Chc´ byç pi´kna”. Jakie zabiegi trzeba by∏o
wykonaç, by 26 uczestniczek programu zyska∏o znie-
walajàce uÊmiechy?
A.S. By∏o ich wiele – od bardzo podstawowych do
powa˝nych zabiegów rekonstrukcyjnych z zakresu chirurgii
kosmetycznej jamy ustnej. Ka˝de leczenie rozpoczynaliÊmy
od wnikliwej diagnostyki z zastosowaniem nowoczesnej
aparatury (np. urzàdzenia do cyfrowej rejestracji i pomia-
rów zwarcia, cyfrowej niskodawkowej rentgenodiagnostyki),
wykorzystujàc przy tym zawodowe doÊwiadczenie ca∏ego
zespo∏u. Wykonywa∏am wi´kszoÊç zabiegów i musz´ przyz-
naç, ˝e w mojej 20-letniej praktyce tylko kilka razy pra-
cowa∏am w tak trudnych warunkach – pod okiem kamer 
i w takim tempie. U ka˝dej z paƒ przeprowadzaliÊmy
najbardziej podstawowy zabieg profilaktyczny – higien´
jamy ustnej. Prawie u wszystkich (gdy to by∏o mo˝liwe)
wybielaliÊmy z´by najlepszymi istniejàcymi na rynku 
systemami – lampà Beyond i laserem. ¸àcznie dla potrzeb
programu wykonaliÊmy 500 sztuk pe∏noceramicznych koron
Procera, 50 implantów. Efekty by∏y widoczne, a pi´kny 
i pe∏ny uÊmiech uczestniczek w czasie fina∏u by∏ dla nas
wielkà satysfakcjà i nagrodà.  

E. Czy po programie mo˝na pokusiç si´ o wnioski, jak to
z nami Polkami jest, je˝eli chodzi o stan uz´bienia?
A.S. Trudno odpowiedzieç na to pytanie, bioràc pod uwag´
przyk∏ad 26 uczestniczek programu, zw∏aszcza ˝e
pochodzi∏y z ró˝nych miejsc i Êrodowisk. Ale… podepr´ si´
tu mojà oraz kolegów praktykà stomatologicznà. Otó˝… na
prze∏omie 17 lat naszej dzia∏alnoÊci przyj´liÊmy ponad 120
tys. pacjentów. Jest po prostu du˝o do zrobienia! 

E. W krajach zachodnich stawia si´ g∏ównie na profi-
laktyk´. Zjawiska typu: próchnica praktycznie nie 
istniejà. W Polsce wyglàda to troch´ inaczej. 
A.S. Us∏ugi stomatologiczne sà u nas ogólnie dost´pne, a
ich jakoÊç jest coraz lepsza, dlatego nie odstajemy a˝ tak
bardzo od innych krajów. Czasami jednak trudno oprzeç si´

wra˝eniu, ˝e priorytety naszych wydatków sà inne.
Stawiamy na polepszenie warunków ˝ycia, a niestety – du˝o
rzadziej na dbanie o w∏asne zdrowie.     

E. Nawet gdy regularnie odwiedzamy stomatologa, to
zdarza si´, ˝e z ró˝nych przyczyn tracimy zàb. Czy np.
implant to dobre i skuteczne rozwiàzanie? Na jak d∏ugo
zabieg wy∏àcza nas z normalnego funkcjonowania? 
A.S. Implant jest doskona∏ym rozwiàzaniem protetycznym.
Z mojego 12-letniego doÊwiadczenia w pracy z implan-
tami wynika, ˝e zabieg wszczepienia implantów jest pre-
cyzyjny, a nie inwazyjny. Jest tak˝e mniej brutalny ni˝ np.
usuwanie z´ba. Czas rehabilitacji zale˝y od tego, jakà
metod´ implantacji zastosowano. Mo˝na np. wykonaç
natychmiastowà odbudow´ protetycznà na implancie
wszczepionym podczas tej samej wizyty w gabinecie.
Takimi w∏aÊnie metodami pracowaliÊmy, leczàc uczest-
niczki programu „Chc´ byç pi´kna”.

E. Czym nale˝y si´ kierowaç, wybierajàc gabinet do
zabiegu? 
A.S. Bardzo wa˝ne jest, aby tego rodzaju zabiegi wykony-
waç w du˝ym centrum stomatologicznym, dysponujàcym
nowoczesnym sprz´tem i materia∏ami. Tam jesteÊmy pod
kontrolà zespo∏u lekarzy, którzy w ka˝dej chwili mogà si´
w∏àczyç z pomocà. Dobrym wyró˝nikiem jest równie˝
System JakoÊci ISO. Przestrzegam przed oszcz´dnoÊcià 
– cz´sto wybierajàc pojedynczy gabinet, w którym nie ma
nawet rentgena, ryzykujemy zdrowiem. Dlatego oszcz´d-
noÊç jest tylko pozorna.

E. Jakich nowych trendów dotyczàcych estetyki z´bów
mo˝emy si´ w najbli˝szym czasie spodziewaç?
A.S. Trendy sà zawsze te same – zdrowe, bia∏e i równe z´by.
Majà byç doskona∏e i pasowaç zarówno „technicznie”,
jak i estetycznie. Nie powinny te˝ byç wyjmowane… 
Po prostu – naturalne pi´kno osiàgni´te nowoczesnà medy-
cynà i profilaktykà. 

Dzi´kujemy za rozmow´ �

Wywiad Eksperta

Rozmawiamy z lekarzem stomatologiem AGNIESZKÑ SICI¡SKÑ, 
Dyrektorem Medycznym Centrum Stomatologicznego EURODENTAL

Kulisy programu
Chc´ byç pi´kna
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Jak dba o siebie:

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

Gra˝yna Brodziƒska to bez wàtpienia pierwsza dama polskiej operetki.
Âpiewa repertuar operetkowy, ale te˝ operowy i musicalowy. Prezentuje
najwy˝szy kunszt sztuki wokalnej, ∏àczàc go z wdzi´kiem i tempera-
mentem scenicznym. Jej urod´ podkreÊlajà olÊniewajàce kreacje, które
cz´sto zmienia w trakcie wyst´pów. Polska publicznoÊç uwielbia jà 
i traktuje jak prawdziwà gwiazd´.

Gra˝yna Brodziƒska

E. Wydawa∏oby si´, ˝e ˝ycie gwiazdy to dolce
farniente. A przecie˝ Pani wyst´py wià˝à si´ nie
tylko z ciàg∏ymi podró˝ami, ale te˝ z ogromnym
wysi∏kiem fizycznym podczas samego spektaklu, 
w czasie którego i Êpiewa Pani, i taƒczy. Czy taki
tryb ˝ycia wymaga szczególnego dbania o kondycj´
fizycznà?
G.B. O nie! Moje ˝ycie nie jest s∏odkim lenistwem i na
pewno dobrze by by∏o troch´ bardziej zadbaç o siebie.
Niestety, moja „siatka” godzin nie pozwala w ciàgu
sezonu na czynny wypoczynek. Ale zawsze podczas
wakacji nad ciep∏ym morzem i pod palmami korzys-
tam z dobrodziejstw klimatu i ró˝nych propozycji 
podnoszàcych kondycj´, proponowanych przez hotel, 
w którym mieszkamy (staramy si´ wybieraç dobre hotele,
a te zwykle majà bardzo dobre programy wellness). 
No i oczywiÊcie p∏ywam ile si∏ – i w morzu, i w basenie.
Robimy tak˝e z m´˝em çwiczenia w wodzie z „deskà”
pod fachowym okiem rehabilitantów. To musi wystar-
czyç! Jest takim ∏adowaniem akumulatorów na ca∏y rok. 

E. Uprawia Pani jakieÊ sporty?
G.B. Taniec, çwiczenia, próby i ruch na scenie to
naprawd´ forsowna dziedzina sportu. Pewnie wkrótce
zostanie zaliczona do konkurencji olimpijskich
(Êmiech).

E. Czy Pani uroda i m∏odzieƒczy wyglàd to wy-
∏àcznie dar od Boga, czy efekt troskliwej piel´-
gnacji? Prosz´ zdradziç naszym czytelnikom, jak
dba o siebie na co dzieƒ Gra˝yna Brodziƒska? 

G.B. Wklepywanie sprawdzonych kremów ma na
pewno sens, wi´c robi´ to regularnie. Takie ∏azienkowe
zabiegi wià˝à si´ z cz´stym spoglàdaniem w lustro, 
co daje mi poczucie kobiecoÊci. I… chyba po prostu to
lubi´. Czasami korzystam tak˝e z serii regeneracyjnych
masa˝y u dobrego masa˝ysty. Niestety, nieregularnie.
Poza tym, mam w domu jacuzzi. Ale, jak ostatnio
stwierdzi∏am, za rzadko korzystam z tego dobrodziej-
stwa. Moje dbanie o wyglàd to tak˝e wizyty u zaprzy-
jaênionych kosmetyczek – pani Renatki i pani Mariolki.
Jak to mówi mój mà˝, chodz´ tam „na pazurki i na
buzi´”. Lubi´ te wizyty, bo to profesjonalistki w swojej
dziedzinie, a w dodatku przemi∏e i màdre kobiety. Lubi´
s∏uchaç ich niekoƒczàcych si´ monologów, na które
odpo-wiadam monosylabami w rodzaju: aha?!, hmm...

E. Aktorka Gra˝yna Wolszczak w wywiadzie dla
naszego magazynu, na pytanie o swój stosunek do
poprawiania urody w gabinetach medycyny estety-
cznej, odpowiedzia∏a: „Je˝eli sà sposoby na to, 
by zachowaç na d∏u˝ej m∏ody wyglàd, to dlaczego 
z nich nie skorzystaç?” Jaka jest Pani opinia na ten
temat?
G.B. Zgadzam si´ z panià Wolszczak (nie tylko dla-
tego, ˝e to tak˝e Gra˝yna). Sàdz´ jednak, ˝e decyzj´ 
o poddaniu si´ zabiegom nale˝y podjàç dopiero po
wielu fachowych konsultacjach. Namawia∏abym nato-
miast do zrobienia bardziej trwa∏ych obrysów oczu.
Wtedy mo˝na nawet czasami zapomnieç o ich pod-
kreÊlaniu. Nie trzeba te˝ codziennie drapaç o∏ówkiem
tych naszych biednych powiek.    
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E. Tryb ˝ycia, jaki Pani prowadzi, wymaga umie-
j´tnoÊci radzenia sobie ze stresem i roz∏adowaniem
nadmiaru emocji. Jaki jest Pani sposób na nie?
G.B. Cz´sto wyje˝d˝am na d∏u˝ej i zawsze t´skni´ za
moim domem. Ju˝ same podró˝e nie nale˝à do przyjem-
noÊci: cz´sto zimne pociàgi, kichajàcy pasa˝erowie
dêwiganie moich worów z sukniami, itp. Wszystko to wià˝e
si´ oczywiÊcie z ogromnym stresem i wysi∏kiem, dlatego
najbardziej pomagajà mi wieczorne rozmowy przez telefon
z moim m´˝em. Czasem tylko powiedzenie: „˝e wszystko
jest dobrze, ˝e czuj´ si´ Êwietnie, ˝e nic mi si´ nie sta∏o, 
˝e w∏aÊnie pij´ herbat´… nape∏nia mnie ulgà i radoÊcià. 
Tu powinnam pewnie zareklamowaç jakieÊ tanie telefony.
No i oczywiÊcie najlepsze sà powroty do domu! Mà˝
kochany, st´skniony, uÊmiechni´ty, mieszkanie wysprzà-
tane – a˝ lÊni. To wspania∏e uczucie i najlepszy sposób na
roz∏adowanie wszelkich stresów. Poza tym bardzo lubi´ si´
Êmiaç, nie tylko na scenie, a Damian (mój mà˝) nale˝y do
ludzi bardzo dowcipnych. Podczas naszych rozmów zdarza
mi si´ p∏akaç ze Êmiechu i wtedy czasem myÊl´ z niepoko-
jem o zmarszczkach (ale tylko wtedy). Aha! I jeszcze
coÊ…Kiedy czasami robi mi si´ smutno i êle, id´ na satys-
fakcjonujàce zakupy (kartà nie boli!), i stres mija. 

E. Na scenie olÊniewa Pani urodà i przepi´knymi
kreacjami. Czy ten wizerunek niekwestionowanej
gwiazdy sprawia, ˝e czuje Pani wewn´trznà potrzeb´,
aby dbaç o siebie tak˝e w zwyk∏ych, codziennych sytu-
acjach? Czy np. wysz∏aby Pani po zakupy w sportowym
stroju i bez makija˝u?
G.B. Bardzo lubi´ ubieraç si´ elegancko, ale nie ekstrawa-
gancko. Nigdy nie pokazuj´ si´ ludziom, ani te˝ nie chodz´
po domu w dresach! Na zakupy cz´sto wychodz´ ubrana
„na sportowo” (d˝insy, skórzana kurtka, dobry sweter),
ale nigdy bez makija˝u. Mo˝e byç delikatniejszy ni˝ zwyk-
le, ale musi byç!

E. Jak w tym roku zamierza Pani sp´dziç sylwes-
trowy wieczór: na scenie, czyli w pracy (choç szcze-
gólnej), na wielkim balu? A mo˝e raczej spokojnie 
i domowo?
G.B. OczywiÊcie w pracy! Taki sobie wybra∏am zawód. 
Dopóki inni chcà, ˝ebym to robi∏a, pracuj´. A mój mà˝ jest
po prostu wyrozumia∏y. MusieliÊmy sobie pewnego dnia
wmówiç, ˝e bale?!... niekoniecznie. Po spektaklu, jeÊli
tylko zostanie troch´ czasu z tej sylwestrowej nocy,
staramy si´ go sp´dziç spokojnie i domowo. �

ROZMAWIA¸A: BRYGIDA REKOWSKA fo
to

:  
ar

ch
iw

um
 p

ry
wa

tne



EKSPERT Anti Aging26

Warto Poznaç: 

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

Jest absolwentem Wydzia∏u Lekarskiego Wojskowej Akademii
Medycznej w ¸odzi. Jego droga zawodowa rozpocz´∏a si´ 

w 1987 roku sta˝em w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
Potem pracowa∏ jako lekarz podstawowej opieki medycznej,
starszy asystent Klinicznego Oddzia∏u Dermatologicznego
Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, kierownik
Poradni Dermatologicznej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej. Od siedmiu lat prowadzi indywidualnà specjalistycznà
praktyk´ lekarskà. Dr Markowski jest wiceprzewodniczàcym Sekcji
Medycyny Estetycznej PTL, cz∏onkiem polskiego i europejskiego
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych /SLDE 
i ESCUD/, a tak˝e polskiego i europejskiego stowarzyszenia 
medycyny przeciwstarzeniowej – anti-ageing /PSAAM i ESAAM/. 

To jeden z pierwszych lekarzy zajmujàcych si´ medycynà 
estetycznà w Polsce, pionier i propagator wielu niestandardowych
metod zarówno leczenia skóry (m.in. terapia fotodynamiczna
stosowana w leczeniu nowotworów skóry), jak i jej rewitalizacji
(m.in. Roll-Cit, laserowe fotoodm∏adzanie). Jest autorem ponad
300 artyku∏ów popularnonaukowych o tematyce medycznej, 
kilkunastu artyku∏ów i recenzji drukowanych w czasopismach
fachowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wyg∏osi∏ kilkadziesiàt
wyk∏adów i prelekcji na konferencjach medycznych i kosmety-
cznych. Pracuje równie˝ jako konsultant medyczny kilku firm 
kosmetycznych: GUINOT, COLLIN, BIOLOGIQUE RECHERCHE, 
ENVIRON. 

G∏ówne zainteresowania zawodowe dr Markowskiego to zabie-
gi zwiàzane z szeroko poj´tà estetykà: rewitalizacja skóry, terapie 
z wykorzystaniem laserów, terapia fotodynamiczna stanów przed-
nowotworowych i nowotworów skóry, skojarzone leczenie tràdziku,
terapia blizn pooparzeniowych, pourazowych i potràdzikowych. 

Za∏o˝one w Toruniu, w 1994 roku Pomorskie Centrum
Medycyny Estetycznej /PCME – to pierwszy w regionie
kujawsko-pomorskim i jeden z pierwszych w Polsce kom-
pleks dermatologiczno-kosmetologiczny. W tej chwili
w Centrum pracuje ponad 20 osób. WÊród nich sà lekarze,
kosmetolodzy, kosmetyczki, fizjoterapeuci, masa˝yÊci,
piel´gniarki. Gabinet jest wyposa˝ony w nowoczesny sprz´t
medyczny: laser CO2, IPL i lasery wykorzystujàce technik´
ELOS, laser KTP, Endermologia LPG, mezoterapia
bezig∏owa, Ultra-Shape, fotovideodermatoskop (nowoczes-
na diagnostyka czerniaka), Visio-Face (urzàdzenie s∏u˝àce
do obiektywizacji efektów terapii, np. rewitalizacji skóry,
przebarwieƒ).

Dr Markowski prowadzi tak˝e szerokà dzia∏alnoÊç eduka-
cyjnà. Jest pomys∏odawcà akcji profilaktyczno-leczniczych:
OFENSYWA M¸ODYCH (edukacja m∏odzie˝y w zakresie
tràdziku), BEZPIECZNE S¸ONKO (profilaktyka czernia-
ka u dzieci w wieku przedszkolnym) oraz SZKO¸A
RODZENIA (profilaktyka i piel´gnacja skóry w okresie
oko∏oporodowym). W wolnych chwilach najch´tniej czyta
ksià˝ki o tematyce historycznej. �

www.pcme.pl


