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Tematem, któremu poÊwi´camy du˝o miejsca 
w tym numerze Eksperta jest problem tràdziku.

Wydawa∏oby si´, ˝e dotyczy on g∏ównie ludzi m∏odych,
nastolatków. Tymczasem coraz cz´Êciej obserwuje si´
wyst´powanie zmian tràdzikowych po 25. roku ˝ycia.
Obecnie wr´cz rezygnuje si´ z terminologii „tràdzik
m∏odzieƒczy” i nazywa si´ go zwyk∏ym czy pospoli-
tym, bo rzeczywistoÊç udowodni∏a, ˝e nawet po osiàg-
ni´ciu dojrza∏oÊci zmiany tràdzikowe w wielu przypad-
kach utrzymujà si´ nadal, stanowiàc du˝y problem
estetyczny i leczniczy. 

Wszystkim, którzy majà podobne k∏opoty z cerà
doradzamy, jakimi metodami leczy si´ t´ dolegliwoÊç 
i jak piel´gnowaç ∏ojotokowà skór´. Dermatologia
estetyczna ma równie˝ odpowiedê na to nieprzyjemne 
i przewlek∏e schorzenie – zastosowanie pilingów
chemicznych, mikrodermabrazji, jonoforezy, które
poprawià wyglàd skóry i wyg∏adzà jà. Dobre rezultaty
w likwidowaniu zmian tràdzikowych mo˝e przynieÊç
tak˝e terapia fotodynamiczna, polegajàca na leczeniu
Êwiat∏em. Informacje o tej metodzie znajdà Paƒstwo
na stronie 12. naszego czasopisma. 

Z myÊlà o tych czytelnikach, którzy chcieliby
poprawiç nie tylko stan skóry, ale tak˝e nastrój 
w czasie d∏ugich zimowych miesi´cy, przygotowaliÊmy
przeglàd ciekawych, relaksujàcych zabiegów wellness. 

dr Joanna Czuwara 
Cz∏onek Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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Dwumiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝
ulotki reklamowe) êród∏em informacji dla pacjentów
Twojego gabinetu. Ekspert pe∏ni rol´ przewodnika
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia.
To tak˝e doskona∏y prezent dla sta∏ych klientów. 

Nowe warunki prenumeraty 
Zamówienie mo˝na z∏o˝yç wy∏àcznie e-mailem 
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2. Chcàc zaprenumerowaç odpowiednio 5, 10, 25, 50
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3. Zamówienia przyjmujemy do koƒca 2007 roku. 
4. Po z∏o˝eniu zamówienia dostaniesz faktur´ na
op∏acenie nale˝noÊci za czasopisma. Gdy doko-
nasz przelewu, b´dziesz otrzymywa∏ co dwa mie-
siàce paczk´ z zamówionà liczbà magazynów
Ekspert. Nast´pny numer: marzec/kwiecieƒ 2007.
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Autor: dr Julita Zaczyƒska-Janeczko    
Gabinet Dermatologii Estetycznej Derm Art
www.derm-art.pl

Tràdzik pospolity (acne vulgaris) jest jednà
z najbardziej rozpowszechnionych chorób
skóry. Pojawia si´ w okresie dojrzewania i ust´puje zwykle oko∏o 20-25. roku ˝ycia.
Przyjmuje si´, ˝e choroba ta dotyczy oko∏o 80 procent populacji. 

Tràdzik
pospolity

DOSSIER: Tràdzik 

Tràdzik stanowi ogromny problem dla m∏odego pacjenta,
poniewa˝ wp∏ywa na jakoÊç ˝ycia. Schorzenie mo˝e byç
przyczynà trudnoÊci interpersonalnych, problemów w ̋ yciu
towarzyskim i rodzinnym oraz w sferze emocjonalnej.
Powoduje niskà samoocen´, wywo∏uje niepokój i sk∏onnoÊ-
ci do depresji, w skrajnych przypadkach – myÊli
samobójcze. W okresie pokwitania prawie ka˝dy cz∏owiek
ma mniej lub bardziej nasilony tràdzik, który niekiedy
mo˝e ustàpiç samoistnie. Zdarza si´ jednak, ˝e trwa on
do czwartej dekady ˝ycia, a nawet d∏u˝ej. Tràdzik mo˝e
unieszcz´Êliwiaç m∏odych ludzi, rzutujàc niekiedy na ca∏y
wiek dorastania, i jeÊli nawet ust´puje bez fizycznych
Êladów, potrafi zostawiç po sobie znacznie trudniejsze 
do usuni´cia zmiany w psychice. 

Przyczyny choroby
Najcz´Êciej choroba wyst´puje w okolicach bogatych 
w gruczo∏y ∏ojowe. Charakteryzuje si´ ∏ojotokiem oraz
tworzeniem si´ zaskórników, a nast´pnie zmian zapal-
nych w postaci grudek, krost i blizn. 
WÊród najwa˝niejszych powodów wywo∏ujàcych tràdzik
wymienia si´: 
� czynniki genetyczne,
� nadmierne wytwarzanie ∏oju,
� dzia∏anie hormonów,
� bakterie, 
� zaczopowanie ujÊç mieszków w∏osowych. 
Niemal wszyscy chorzy na tràdzik majà wi´ksze gru-
czo∏y ∏ojowe i wytwarzajà wi´cej ∏oju ni˝ osoby zdrowe.
Produkowany w nadmiarze ∏ój, nie znajdujàc ujÊcia,
zaczyna si´ gromadziç. Wzrost gruczo∏ów ∏ojowych 

w okresie pokwitania stymulujà g∏ównie androgeny,
których receptory znajdujà si´ m.in. na ich powierzchni.
Za ten proces odpowiedzialny jest 5 alfa-dihydrotes-
tosteron (DHT), powstajàcy u m´˝czyzn g∏ównie z wyt-
warzanego przez jàdra testosteronu, a u kobiet – z po-
chodzàcego z nadnerczy androstendionu. MikroÊro-
dowisko w lejku mieszka ∏ojowego sprzyja wzrostowi
bakterii beztlenowych Propionibacterium acnes i Sta-
phylococcus epidermidis.
Bakterie z tych gatunków wytwarzajà enzymy lipazy,
które rozszczepiajà dwu- i trójglicerydy, uwalniajàc
wolne kwasy t∏uszczowe. Zaburza to proces rogowace-
nia i powoduje powstawanie zaskórników. W wyniku
reakcji immunologicznej dochodzi do wytworzenia stanu
zapalnego i powstania grudek oraz krostek.

Ró˝ne postaci tràdziku
Tràdzik pospolity mo˝e wyst´powaç w ró˝nym nasile-
niu. W zale˝noÊci od tego wyró˝niamy szereg jego
postaci klinicznych: zaskórnikowy, grudkowy lub
krostkowy. Do postaci tràdziku o ci´˝kim przebiegu
nale˝à: tràdzik guzkowy, ropowiczy, skupiony,
bliznowaciejàcy, odwrócony lub piorunujàcy.

1. WÊród zmian niezapalnych wyró˝nia si´ czopy 
w mieszkach w∏osowych, mikrozaskórniki oraz
zaskórniki zamkni´te i otwarte.
Mikrozaskórnik (z ang. microcomedo)
Jest pierwszà wykrywalnà zmianà w mieszku ∏ojowym,
tzw. wykwitem pierwotnym. W wyniku nadmiernego
rogowacenia ujÊç gruczo∏ów ∏ojowych (hiperkeratozy
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proliferacyjnej) dochodzi do powstania twardego czopu
blokujàcego mieszek, co uniemo˝liwia wydostawanie si´
zwi´kszonej iloÊci ∏oju. 
Zaskórnik zamkni´ty (z ang. closed comedo, whitehead)
W miar´ gromadzenia si´ komórek naskórka (keratyno-
cytów) czop powi´ksza si´, staje si´ coraz bardziej zbity,
wype∏niony bia∏awà masà i szczelnie zamkni´ty. Po na-
ciàgni´ciu skóry uwidaczniajà si´ grudki koloru skóry
lub o bia∏awym zabarwieniu. 
Zaskórnik otwarty (z ang. open comedo, blackhead)
Zaskórnik otwarty zwykle powstaje z zaskórnika
zamkni´tego, ale mo˝e tak˝e rozwinàç si´ bezpoÊrednio
z mikrozaskórnika. UjÊcie przewodów mieszka staje si´
rozd´te przez wi´kszy i bardziej zbity czop, sk∏adajàcy
si´ z ciasno upakowanych keratynocytów, bakterii i ∏oju.
Zaskórnik ten ma postaç ciemnego punktu. 

2. W wyniku podra˝nienia Êcian mieszka przez ∏ój i bak-
terie dochodzi do nadprodukcji oraz gromadzenia si´
keratynocytów. Wysokie poziomy IL-1 w zaskórnikach
stymulujà nieprawid∏owe z∏uszczanie, co prowadzi do
przerwania ciàg∏oÊci Êciany mieszka i mo˝e wywo∏aç
stan zapalny w zaskórnikach. Gdy Êciana mieszka
w∏osowego ulega uszkodzeniu, powstaje naciek 
i dochodzi do tworzenia si´ krostek i grudek. 
Grudki i krostki
Uszkodzony naskórek staje si´ gàbczasty. Po utworzeniu
si´ nacieku ulega on rozerwaniu, a zawartoÊç zaskórnika
wywo∏uje rozleg∏y odczyn zapalny w skórze w∏aÊciwej.
Proces ten doprowadza do powstania grudek – jeÊli stan
zapalny jest umiejscowiony g∏´boko – lub krostek, gdy
jest bardziej powierzchowny.

3. Z powodu d∏ugoterminowego dzia∏ania bodêca zapal-
nego w skórze w∏aÊciwej mogà powstaç stwardnia∏e guzki
przypominajàce torbiele. Natomiast gdy grupa grudek 
i krostek zlewa si´, tworzà si´ ropnie charakterystyczne
dla tràdzika skupionego (patrz: strona obok). 
Stwardnia∏y guzek
Takie zmiany kliniczne przypominajà zapalne torbiele
epidermoidalne (naskórkowe) i czasem sà nazywane tor-
bielami tràdzikowymi, chocia˝ nie majà charakterysty-
cznej dla nich budowy. Mogà naprzemiennie powi´kszaç
si´ i kurczyç w ciàgu wielu tygodni lub miesi´cy.
Ropieƒ
Czasem grupa grudek i krostek zlewa si´. Ma to
szczególnie miejsce w tràdziku skupionym. Tworzà si´
twarde guzki rumieniowe, z których sàczy si´ mieszani-
na krwi, ropy i ∏oju. Powstajà d∏ugo utrzymujàce si´,
sàczàce i bolesne zmiany, pokryte strupem. Po zagojeniu
pozostawiajà liczne blizny. 
Przetoki
Zmiany o z∏o˝onym charakterze sà typowe dla tràdziku
skupionego i acne fulminans (patrz strona obok).

Umiejscawiajà si´ w okolicy nosowo-wargowej, na 
grzbiecie nosa, w okolicy ˝uchwy i na szyi. Majà postaç
liniowych ropni, (mogà mieç do 10 cm d∏ugoÊci), 
i licznych przetok drà˝àcych do powierzchni skóry. Przy
ich dotkni´ciu w ró˝nych miejscach wydziela si´ treÊç 
o przykrym zapachu. Gojà si´ bardzo wolno, w ciàgu
wielu miesi´cy lub lat. Zdarzajà si´ tak˝e nawroty w cza-
sie nowych epizodów zapalenia. Czasem niezb´dne bywa
leczenie operacyjne.

4. Nast´pstwem tràdziku o ci´˝kim przebiegu sà zmiany
pozapalne i blizny. Te szpecàce Êlady sà najwi´kszym
zmartwieniem pacjentów. Nie bez znaczenia jest jednak
fakt, ˝e poprzez odpowiednie leczenie, mo˝na uniknàç
zbliznowaceƒ po ustàpieniu zmian tràdzikowych.
Blizna
Blizny tràdzikowe sà bardzo ró˝norodne. Mogà przy-
bieraç postaç blizn zanikowych (punktowych lub kilku-
milimetrowych), wypuk∏ych przymieszkowych (przypo-
minajàcych prosaki albo zamkni´te zaskórniki).
Czasami sà to przeros∏e blizny guzkowe lub du˝e keloidy,
umiejscawiajàce si´ zw∏aszcza na klatce piersiowej i na
plecach. U niektórych pacjentów zdarzajà si´ blizny
cienkie jak bibu∏ka, po wygojeniu ropni i zmian 
barwnikowych.

Metody leczenia
Rozpoczynajàc leczenie tràdzika, nale˝y braç pod uwag´
nie tylko jego postaç, ale tak˝e nasilenie ∏ojotoku, 
rozleg∏oÊç zmian, sk∏onnoÊç do bliznowacenia, towa-
rzyszàce choroby, prowadzonà ju˝ wczeÊniej terapi´, 
a tak˝e stan emocjonalny i oczekiwania pacjenta. 
I mimo ˝e tràdzik m∏odzieƒczy mo˝e czasem ulec
samowyleczeniu, nie oznacza to, ˝e mo˝na z terapii
zrezygnowaç. Jest ona konieczna mi´dzy innymi po to,
aby skróciç przebieg i zmniejszyç nasilenie choroby
(poprawiç samopoczucie chorego) oraz zapobiec
powik∏aniom, takim jak przebarwienia skóry i blizny.
Nowoczesne metody pozwalajà tak˝e zredukowaç
bliznowacenie.
Je˝eli tràdzik przybra∏ ∏agodnà form´, wystarczy
stosowanie preparatów miejscowo, bezpoÊrednio na 
zmiany skórne. Ale to rzadkoÊç. Wi´kszoÊç pacjentów
wymaga jednak równie˝ terapii antybiotykami po-
dawanymi doustnie (np. tetracyklina, erytromycyna).
Najlepsze efekty w likwidowaniu tràdziku przynosi 
terapia skojarzona, poniewa˝ dzia∏a kompleksowo:
zmniejsza produkcj´ ∏oju, normalizuje procesy zacho-
dzàce w naskórku, ogranicza stany zapalne. 
Najwa˝niejszà grupà leków stosowanych w tràdziku sà
preparaty, które przywracajà prawid∏owe tworzenie si´
komórek naskórka i uniemo˝liwiajà ich zlepianie. Dzi´ki
temu ∏ój swobodnie odp∏ywa i nie tworzà si´ zaskórniki. 
Podstawà leczenia jest podawana miejscowo tretinoina,
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która dzia∏a z∏uszczajàco. Ma ona równie˝ swoiste dzia-
∏anie komedolityczne, poniewa˝ normalizuje rogowace-
nie w ujÊciach mieszka w∏osowego. 
Do ∏agodzenia zmian tràdzikowych u˝ywa si´ tak˝e
nadtlenku benzoilu. Wyst´puje on w ró˝nych st´˝eniach
(2,5-10%), ale nie ma to wi´kszego znaczenia w terapii.
Jest dost´pny pod postacià ˝elu (na pod∏o˝u alkoholu lub
acetonu) oraz kremu (na pod∏o˝u wodnym), który dzia∏a
nieco wysuszajàco. Stosowanie naprzemienne nadtlenku
benzoilu i antybiotyków zmniejsza ryzyko powstawania
opornych szczepów bakteryjnych. Nadtlenek benzoilu
jest tak˝e sk∏adnikiem kosmetyków: myde∏ w kostkach,
lotionów (p∏ynów do zmywania), a nawet kremów.
Skuteczne efekty w leczeniu tràdziku przynosi tak˝e
kwas azelainowy (Skinoren) stosowany w postaci 20-
procentowego kremu. Ma pewne dzia∏anie przeciwbak-
teryjne i przeciwzapalne, dlatego przynosi dobre rezul-
taty u tych pacjentów, którzy oprócz tràdziku majà tak˝e
atopowe zapalenie skóry. Do innych leków komedolity-
cznych zalicza si´ roztwory, ˝ele i myd∏a zawierajàce
kwas salicylowy, kwas glikolowy, pirogronowy, retinowy
oraz inne, lekko z∏uszczajàce, Êrodki chemiczne. 

Jak piel´gnowaç skór´ 
W codziennej piel´gnacji skóry tràdzikowej trzeba
post´powaç ostro˝nie, np. zbyt cz´ste, skrupulatne mycie
mo˝e na tyle wysuszaç cer´, ˝e zmniejszy dzia∏anie
stosowanych leków. Nie nale˝y tak˝e u˝ywaç alko-
holowych toników. Zarówno woda, jak i zawarty w kos-
metykach alkohol nie tylko nadmiernie wysuszajà skór´,
ale te˝ uszkadzajà ochronny p∏aszcz lipidowy. Powstaje
nieprzyjemne uczucie Êciàgni´cia skóry, z∏uszczanie
naskórka, a w konsekwencji nast´puje podra˝nienie.
Chorzy na tràdzik cz´sto pope∏niajà takie b∏´dy, bo
wi´kszoÊç z nich ma t∏ustà skór´ i chce, aby twarz by∏a
mniej b∏yszczàca. Dermatolodzy polecajà stosowanie
syntetycznych detergentów, które pozwalajà utrzymaç
w∏aÊciwe pH skóry i zmniejszajà liczebnoÊç flory bak-
teryjnej (Propionibacterium acnes). Skuteczne leczenie
uzupe∏niajàce zapewnià lotiony lub sztyfty zawierajàce
nadtlenek benzoilu oraz roztwory, ˝ele i myd∏a zawiera-
jàce kwas salicylowy lub inne, lekko z∏uszczajàce, Êrod-
ki chemiczne. �

Nasza rada: W leczeniu tràdziku pomogà równie˝
zabiegi wykonywane w gabinecie dermatologa np. dobre
efekty dajà pilingi chemiczne. Warto jednak pami´taç,
˝e niektóre techniki zabiegowe sà niewskazane w akty-
wnych postaciach choroby. Natomiast stosowane po
przeprowadzonej terapii przyniosà znakomite rezultaty:
sp∏ycà blizny, zmniejszà ∏ojotok, rozjaÊnià kolor skóry.
Wi´cej informacji o ma∏o inwazyjnych metodach 
w leczeniu tràdziku znajduje si´ na stronie 10. 

Typy tràdziku

Tràdzik zaskórnikowy
Ta odmiana choroby charakteryzuje si´ otwartymi 
i zamkni´tymi zaskórnikami widocznymi przede wszys-
tkim na twarzy. Jedynie w rzadkich przypadkach mamy
do czynienia ze zmianami zapalnymi.

Tràdzik grudkowo-krostkowy
Nast´puje nasilenie procesu zapalnego, dlatego na
skórze widoczne sà grudki i krostki. Wykwity pojawiajà
si´ nie tylko na twarzy, lecz tak˝e na klatce piersiowej 
i plecach. Oprócz rumieniowych zmian zapalnych, mogà
wyst´powaç tak˝e zaskórniki, chocia˝ czasem sà
nieliczne. Niekiedy, zw∏aszcza gdy choroba ma szybki
przebieg, nie stwierdza si´ w ogóle zaskórników,
poniewa˝ w mikrozaskórnikach bardzo szybko rozwija
si´ stan zapalny.

Tràdzik skupiony
Jest to bardzo powszechna postaç tràdziku pospolitego.
Wyst´puje cz´Êciej u m´˝czyzn ni˝ u kobiet. Oprócz
wy˝ej opisanych zmian, u chorych pojawiajà si´ ropnie,
przetoki, zaskórniki z przetokami i blizny – cz´sto
zarówno keloidalne, jak i zanikowe. Zwykle klatka pier-
siowa i plecy sà zaj´te w tym samym stopniu co twarz.
Zmiany mogà obejmowaç tak˝e ramiona, brzuch,
poÊladki, a nawet ow∏osionà skór´ g∏owy. Szczególnie
charakterystyczne sà zaskórniki z przetokami lub pod-
wójne. K∏opotliwe mogà byç te˝ torbiele, w których
pojawiajà si´ stany zapalne: czasami p´kajà i sàczà
cuchnàcà treÊç.

Acne fulminans (tràdzik piorunujàcy)
To ci´˝ka choroba wyst´pujàca rzadko i niemal
wy∏àcznie u ch∏opców oko∏o 15. roku ˝ycia cierpiàcych
na tràdzik grudkowo-krostkowy, który nagle prowadzi
do stanu zapalnego i martwicy skóry. Nasilonym 
zmianom skórnym towarzyszà bóle stawów, goràczka 
i zmiany we krwi. 

Acne inversa (tràdzik odwrócony)
Jest to forma nasilonego tràdziku wyst´pujàcego w takich
okolicach cia∏a, jak ow∏osiona skóra g∏owy, pachy oraz
pachwiny.

Bodybuilding acne
Jak wskazuje nazwa, jest to tràdzik wyst´pujàcy cz´sto
u kulturystów i sportowców.
U˝ycie steroidów androgenowych w celu zwi´kszenia
masy mi´Êniowej i poprawy kondycji fizycznej mo˝e
wywo∏aç tràdzik grudkowo-krostkowy, tràdzik skupiony,
a nawet acne fulminans.
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Tràdzik ró˝owaty – z ∏aciƒskiego rosacea – zaczyna si´ zwykle doÊç niewinnie – sk∏onnoÊcià
do rumienienia si´, zaczerwienieƒ. Po zauwa˝eniu takich symptomów lepiej odwiedziç 
dermatologa, bo tego typu objawy mogà si´ z czasem rozwinàç w zmiany naczyniowe, potem
tak˝e w grudki i krostki.

Autorzy:
dr Kamila Szarmach, dr Adam Szarmach 
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis

DOSSIER: Tràdzik – przyczyny, sposoby leczenia, rodzaje 

To przypad∏oÊç zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn ze skórà
∏ojotokowà oraz suchà. I mimo ˝e u kobiet wyst´puje
nieco cz´Êciej, to z kolei u m´˝czyzn przybiera zwykle
bardziej zaostrzonà postaç. 

Tràdzik ró˝owaty trudno nawet nazwaç chorobà, to
raczej zespó∏ objawów, które w zale˝noÊci od etapu roz-
woju, wyglàdajà inaczej. Wywo∏ujà je tak˝e ró˝ne czyn-
niki. Sk∏onnoÊç do rumienienia si´ jest cz´sto genetyczna.
Na powstanie takich dolegliwoÊci du˝y wp∏yw majà tak˝e
stres, niektóre kosmetyki, zw∏aszcza zawierajàce sub-
stancje zapachowe, spo˝ywanie ostrych przypraw i alko-
holu. Zaczerwienienie mo˝e pojawiaç si´ równie˝ na
skutek ró˝nych temperatur – przebywania na dworze 
w s∏oƒcu lub na mrozie i silnym wietrze. 

Jakie sà objawy?
Poczàtkowa faza tràdzika ró˝owatego objawia si´ zwyk-
le zmianami naczyniowymi, do których po kilku lub
kilkunastu latach do∏àczajà si´ grudki i krostki, powsta-
jàce zarówno na skórze ∏ojotokowej, jak i u osób ze
skórà suchà. Cechà charakterystycznà jest stopniowe,
powolne pogarszanie si´ stanu skóry. Tendencja do 
czerwienienia si´ twarzy pojawia si´ zwykle ju˝ 
u dwudziestolatek, natomiast grudki i krostki zaczynajà
wyst´powaç po 45. roku ˝ycia. Cz´sto jednak ju˝ na tym
etapie choroby wyst´puje nadwra˝liwoÊç na ró˝nego
rodzaju kosmetyki. 

Gdy zaczyna nam dokuczaç tzw. rumieƒ napadowy, czyli
nag∏e czerwienienie si´ policzków, szyi i dekoltu, powin-
niÊmy bardziej zatroszczyç si´ o piel´gnacj´ skóry,
u˝ywajàc odpowiednich kremów przeznaczonych dla cery
ze sk∏onnoÊcià do zaczerwienieƒ. 

Poczàtkowo te objawy przemijajà bez ˝adnych
powa˝niejszych nast´pstw, ale w dalszej kolejnoÊci (zwyk-
le po kilku latach) mogà prowadziç do uszkodzenia
naczyƒ i trwa∏ego rumienia. Jest to tzw. okres wst´pny
tràdziku ró˝owatego. Wyst´puje najcz´Êciej u osób 
w wieku 30-40 lat. Policzki sà stale zaczerwienione, a na
skórze (najcz´Êciej na policzkach i wokó∏ nosa) widoczne
sà pojedyncze, rozszerzone naczynka. Poniewa˝ wyglàd
skóry pogarsza si´ pod wp∏ywem czynników emocjonal-
nych, dlatego ten okres bywa nazywany przez specjalistów
nerwicà naczyniowà skóry. Taki stan mo˝e stanowiç
doskona∏e pod∏o˝e do rozwini´cia si´ pe∏nej postaci
tràdzika ró˝owatego – permanentnego rumienia,
grudek, krost. Grudki i krosty powstajà na ogó∏ na
skórze ∏ojotokowej. Paradoksalnie osoby z tràdzikiem
ró˝owatym skar˝à si´ jednak na uczucie suchoÊci,
pieczenia i „Êciàgni´cia” skóry. Leczenie utrudnia cz´sto
z∏a tolerancja kosmetyków oraz leków stosowanych
miejscowo na skór´. Wed∏ug ostatnich badaƒ osoby
dotkni´te tràdzikiem ró˝owatym znacznie cz´Êciej
uskar˝ajà si´ na migreny, nadmiernà potliwoÊç,
marzni´cie d∏oni i stóp oraz zespó∏ jelita dra˝liwego.

Jak uniknàç 
tràdziku 
ró˝owatego?
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Podczas zabiegu IPL. 
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Jak go leczyç?
Na szcz´Êcie, dzi´ki odpowiedniej profilaktyce i piel´-
gnacji mo˝na spowolniç rozwój tràdzika ró˝owatego.
Najnowsze metody leczenia: lasery, urzàdzenia IPL mogà
go nawet zatrzymaç. Je˝eli twarz jest stale zaczer-
wieniona i widoczne sà poszerzone naczynka –  trzeba si´
zg∏osiç do gabinetu dermatologii estetycznej lub do
lekarza zajmujàcego si´ medycynà estetycznà. Im
wczeÊniej zostanà przeprowadzone zabiegi zamykania
naczynek, tym b´dà  bardziej skuteczne i zapobiegnà
pojawieniu si´ objawów tràdzika ró˝owatego.
Do zamykania naczyƒ na twarzy wykorzystuje si´ prak-
tycznie dwie metody: 
• zabiegi laserowe
• elektrokoagulacj´ – czasami obie techniki si´ ∏àczy.  

Z pomocà lasera i IPL
Najbardziej skutecznà i bezpiecznà metodà zamykania
naczyƒ sà zabiegi laserowe wykonywane przy u˝yciu
laserów o du˝ej mocy. Obecnie wykorzystuje si´ ró˝ne
lasery (np. argonowy, barwnikowy, KTP) oraz urzàdzenia
oparte na tzw. technologii IPL. Majà one t´ przewag´
nad laserami, ˝e mo˝na w nich regulowaç d∏ugoÊç fali 
i moc, w zale˝noÊci od g∏´bokoÊci po∏o˝enia, wielkoÊci
naczynka oraz od karnacji skóry pacjenta. Przed lecze-
niem dermatolog ocenia stan skóry oraz naczynek 
i dobiera optymalne parametry aparatu. Podczas zabiegu
pacjent odczuwa pieczenie i uczucie goràca – silniejsze
lub s∏absze – zale˝nie od wielkoÊci i liczby naczynek.
Skóra po zabiegu jest zaczerwieniona, wyjàtkowo mogà
pojawiç si´ siniaczki, które zwykle ust´pujà w ciàgu kilku
dni. Aby pozbyç si´ trwa∏ego rumienia, nale˝y powtarzaç
zabiegi kilkakrotnie, w odst´pach 4-6-tygodniowych. 
W przypadku pojedynczych naczynek wystarczà z regu∏y
2-3 zabiegi. Cena zabiegu: 150-500 z∏

Metoda elektroagulacji
Elektrokoagulacja (elektroliza) pozwala na zamykanie
pojedynczych, wi´kszych naczynek. Lekarz nak∏uwa
naczynko ig∏à, do której pod∏àczony jest sta∏y pràd. 
Po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, a po 1-2 dniach
pojawia si´ strupek. Zabieg jest bolesny i nie nadaje si´
dla osób, które majà du˝o poszerzonych naczynek lub
trwa∏y rumieƒ. Aby uniknàç przebarwieƒ w miejscu elek-
trokoagulacji, skór´ trzeba chroniç przed s∏oƒcem przez
kilka tygodni. Cena: 100-300 z∏ �

10 zasad profilaktyki tràdzika
ró˝owatego
1 Trzeba unikaç ekspozycji na s∏oƒce i inne êród∏a 

promieniowania ultrafioletowego (solarium, 
jarzeniówki, nawet lampy kserograficzne). Przez 
ca∏y rok stosowaç na dzieƒ kremy z wysokimi 
filtrami UVA i UVB (co najmniej 15 SPF jesienià 
i zimà, 30 SPF latem).

2 Nie przebywaç d∏ugo na wietrze i mrozie oraz chroniç
skór  ́zimà przed nag∏ymi zmianami temperatur.

3 W miar´ mo˝liwoÊci unikaç d∏ugotrwa∏ego 
przebywania w otoczeniu o nadmiernej suchoÊci 
lub wilgotnoÊci powietrza. 

4 Stosowaç kosmetyki odpowiednie dla cery 
naczynkowej, ze sk∏adnikami, które wzmacniajà 
Êciany naczyƒ, a do zmywania makija˝u 
stosowaç delikatne Êrodki.

5 Nale˝y ograniczyç spo˝ycie alkoholu.
6 Nie jeÊç zbyt pikantnych i goràcych posi∏ków, 

unikaç mocnej kawy.
7 Nie przesadzaç z wysi∏kiem fizycznym.
8 Zrezygnowaç z sauny.
9 Unikaç sytuacji stresowych. 
10JeÊli stosuje si´ leki hormonalne, nasercowe albo 

obni˝ajàce poziom cholesterolu, trzeba porozma-
wiaç z lekarzem, czy ich sk∏ad nie b´dzie mia∏ 
niekorzystnego wp∏ywu na stan naczynek.

UUwwaaggaa!!
Zabiegi zamykania naczynek najlepiej przeprowadzaç
od jesieni do wiosny, poniewa˝ wtedy skóra nie jest
nara˝ona na silne dzia∏anie s∏oƒca.



Autor: dr n. med. Joanna Czuwara
Gabinet Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm
www.viva-derm.pl

Metody ma∏o inwazyjne
w leczeniu tràdziku
Tràdzik ze wzgl´du na cz´ste wyst´powanie, wieloletni przebieg oraz atakowanie
eksponowanych okolic cia∏a ciàgle stanowi wyzwanie dla lekarzy. Dobre rezultaty 
w walce z chorobà przynoszà zabiegi, ale pod warunkiem, ˝e sà traktowane jako
uzupe∏nienie terapii dermatologicznej, a pacjent stosuje je systematycznie. 

Najliczniej zg∏aszajà si´ do dermatologa osoby nieza-
dowolone z wyglàdu swojej skóry z powodu nierównoÊci,
zaskórników, czerwonych grudek, krostek i przebarwieƒ.
Inni szukajà skutecznego sposobu, by zwalczyç objawy
∏ojotokowej skóry, narzekajà, ˝e twarz jest t∏usta i Êwieci
si´, a w∏osy przet∏uszczajà si´. Wywiad, diagnostyka 
i indywidualna kombinacja metod leczniczych dajà
najwi´kszà szans´, by osiàgnàç sukces w likwidacji
ucià˝liwych zmian. 

Jakà rol´ pe∏nià zabiegi? 
Ma∏o inwazyjne zabiegi przeprowadzane przez dermatolo-
ga wspomagajà terapi´ tràdziku, ale muszà byç dobrane
do stanu skóry pacjenta i rodzaju dolegliwoÊci. Nie powin-
no si´ ich traktowaç jako samodzielnej metody leczniczej,
bo przy nieumiej´tnym zastosowaniu mogà uczyniç skórze
wi´cej szkody. Je˝eli przewa˝ajà zmiany zapalne lub
ropne, a chory nie stosuje antybiotyków ogólnych czy
miejscowych, zabiegi mogà tylko pogorszyç stan skóry.
Zmiany ropne trzeba zaleczyç farmakologicznie, a dopiero
potem mo˝na poddaç si´ zabiegom. Inaczej nara˝amy si´
na koszty, a efekt koƒcowy nie b´dzie zadowalajàcy. 

Zabiegi dermatologiczne pomagajà wyg∏adziç skór´,
wyrównaç jej koloryt oraz zmniejszyç ∏ojotok.
Przyczyniajà si´ do z∏uszczania zewn´trznych warstw
martwego naskórka, przyspieszajàc jego odnow´.
Zapewniajà te˝ lepszà penetracj´ zwiàzków leczniczych 
w g∏àb skóry (a leczenie ∏ojotoku i zmian tràdzikowych nie
jest ∏atwe w∏aÊnie z tego powodu, ˝e ujÊcia gruczo∏ów
∏ojowych znajdujà si´ w mieszku w∏osowym pod kàtem
oko∏o 45°, co utrudnia przedostawanie si´ do nich leków).  

Pilingi chemiczne
Nowe formu∏y pilingów majà du˝e znaczenie lecznicze 
w tràdziku. Dzi´ki zastosowaniu ˝ràcej substancji che-
micznej, cz´sto wzbogaconej w inne Êrodki ∏agodzàce,
odbarwiajàce lub wspomagajàce (wyciàgi z zió∏, wita-
miny, kwas azelainowy, nadtlenek benzoilu, itp.) nast´puje
kontrolowane uszkodzenie naskórka ze z∏uszczaniem 
i regeneracjà. Substancje te, wnikajàc do gru-
czo∏ów ∏ojowych, oczyszczajà je z nadmiaru ∏oju,
z∏uszczajà czopy rogowe w ich ujÊciu, wyp∏ukujà zaskórni-
ki, przeciwdzia∏ajà ich powstawaniu i obkurczajà 
ujÊcia porów. Najcz´Êciej wykorzystuje si´ w pilingach
chemicznych alfa-hydroksykwasy (kwasy owocowe 
z wyciàgów owoców i roÊlin) – z kwasem glikolowym,
mlekowym, migda∏owym, cytrynowym i jab∏kowym. Do tej
grupy nale˝y te˝ kwas pirogronowy (otrzymywany 
z hydrolizy gorzkich migda∏ów) o silnych w∏aÊciwoÊciach
przeciw∏ojotokowych, przeciwbakteryjnych i z∏uszczajà-
cych. To ketonokwas nietrwa∏y w Êrodowisku wodnym,
wi´c mo˝na go stosowaç tylko w roztworze alkoholowym.
Niedawno uda∏o si´ stworzyç takà formu∏´ tego kwasu,
która nie podra˝nia z powodu obecnoÊci alkoholu, 
a pozwala zachowaç jego w∏aÊciwoÊci. W pilingach stosu-
je si´ tak˝e beta-hydroksykwas, kwas salicylowy oraz
kwas trójchlorooctwy (TCA). 
1. Pilingi dajà dobry efekt, gdy przeprowadza si´ je 
w cyklach zabiegowych, w regularnych odst´pach czasu.
Ich dzia∏anie wzmacniajà preparaty miejscowe.
2. Na zmiany tràdzikowe i nadmierny ∏ojotok wykonuje
si´ zwykle pilingi powierzchowne, Êredniog∏´bokie 
rezerwujàc dla leczenia powik∏aƒ potràdzikowych 
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– blizenek, nierównoÊci po g∏´bokich stanach zapalnych
lub nasilonych przebarwieƒ. 
3. O doborze substancji z∏uszczajàcej decyduje lekarz, bo
zwiàzki te majà ró˝ne w∏aÊciwoÊci. Np. piling migda∏owy
jest naj∏agodniejszy, salicylowy da najlepsze efekty na
skórze grubej i ∏ojotokowej, z zaskórnikami, a pirogro-
nowy z∏uszczy i zmniejszy ∏ojotok, ale nie przesuszy zew-
n´trznych warstw skóry.  
4. Piling chemiczny mo˝na stosowaç na ka˝dà ∏ojo-
tokowà okolic´, najlepiej jednak na twarz, gdzie
zag´szczenie gruczo∏ów ∏ojowych, mieszków w∏osowych,
gruczo∏ów potowych jest du˝e, wi´c skóra szybko si´
regeneruje i jest ma∏e ryzyko powik∏aƒ. 
Wskazania: Pilingi dajà bardzo dobre efekty przy
∏ojotoku, zmniejszajà iloÊç zaskórników, wyg∏adzajà 
i wyrównujà koloryt skóry.

Mikrodermabrazja
Mechaniczne usuwanie zewn´trznych warstw naskórka
poprzez tarcie za pomocà specjalnej g∏owicy z dodat-
kowym podciÊnieniem pobudza skór´ i dochodzi do zwi´-
kszonej produkcji kolagenu. Zabieg pomaga zw∏aszcza
skórze przesuszonej stosowaniem zewn´trznych prepa-
ratów przeciwtràdzikowych. Mikrodermabrazj´ mo˝na
wykonaç bezpiecznie na ka˝dà okolic´ cia∏a. Dobrze
dobrana do potrzeb pacjenta – nie niesie ryzyka
dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Po zabiegu skóra jest nie-
znacznie (w zale˝noÊci od si∏y tarcia) zaczerwieniona
i delikatnie si´ ∏uszczy, ale póêniej staje si´ g∏adka 
i pozbawiona wyczuwalnych szorstkich zgrubieƒ.
Wskazania: Skutecznie likwiduje zaskórniki i zapewnia
jednorodnà penetracj´ substancji leczniczych.

Piling kawitacyjny
W zabiegu wykorzystywane sà ultradêwi´ki i Êrodowisko
wodne. W wyniku zwil˝enia skóry i przesuwania po niej
szpatu∏ki produkujàcej ultradêwi´ki dochodzi do pow-
stania zimnej pary wodnej, ciep∏a i ciÊnienia, które
w mechaniczny sposób rozbijajà martwe, uszkodzone
komórki naskórka oraz rozpulchniajà jego zewn´trzne
warstwy. Dzi´ki temu piling kawitacyjny u∏atwia
wnikanie substancji leczniczych, które po jego zakoƒcze-

niu mo˝na wprowadziç ultradêwi´kami lub metodà jono-
forezy, by wzmocniç ich dzia∏anie. 
Wskazania: Oczyszcza skór´ i dzia∏a bakteriostatycznie
(ultradêwi´ki). Nadaje si´ dla skóry ze zmianami zapal-
nymi (ale nie ropnymi) i sk∏onnoÊcià do podra˝nieƒ. 

Jonoforeza
W jonoforezie wykorzystuje si´ pràd sta∏y lub pulsacyjny
(o zmiennej biegunowoÊci), by g∏´biej wprowadziç sub-
stancje lecznicze lub od˝ywcze. Jonoforez´ nale˝y pow-
tarzaç i przeprowadzaç w cyklu zabiegów. Dobrze dzia∏a
na wra˝liwe i naczyniowe cery. Regeneruje i ∏agodzi
podra˝nienia powsta∏e pod wp∏ywem dra˝niàcych miejs-
cowych preparatów przeciwtràdzikowych. 

Sonoforeza
Nowoczesna metoda o podobnym zastosowaniu jak jono-
foreza z tà ró˝nicà, ˝e z wykorzystaniem ultradêwi´ków.
Dzi´ki temu jest lepiej tolerowana i zapewnia g∏´bszà
penetracj´ substancji leczniczych w g∏àb skóry. 

Laseroterapia
Polega na wykorzystaniu ró˝nych laserów. Pozwala ter-
micznie i w sposób selektywny usunàç zaskórniki, lik-
widuje przebarwienia potràdzikowe, zamyka rozsze-
rzone naczynia krwionoÊne, dzia∏a przeciwzapalnie. �

Foto: Skóra poddana mikrodermabrazji po zabiegu staje si´ g∏adsza
i nieznacznie zaczerwieniona.

Za pomocà ultra-
dêwi´ków mo˝na
bardziej efektywnie
wprowadziç substan-
cje lecznicze. 

Sonoforeza wspomaga
leczenie cery tràdzikowej.
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To jedna z bardziej nowoczesnych metod leczenia tràdziku. Terapia Êwiat∏em jest
nieinwazyjna i bezpieczna dla pacjentów. Skutecznie poprawia stan skóry, nawet je˝eli
zmiany wyst´pujà na du˝ej powierzchni. 

DOSSIER: Tràdzik – przyczyny, sposoby leczenia, rodzaje 

Wykorzystuje si´ tu zjawisko selektywnego niszczenia
okreÊlonych struktur, np. bakterii z rodzaju Propionibac-
terium acnes, odpowiedzialnych za utrzymywanie si´
stanu zapalnego w przebiegu tràdziku. Aby taki proces
móg∏ wystàpiç, potrzebne sà trzy elementy: fotouczulacz,
tzw. fotosensybilator, czyli Êwiat∏oczu∏y zwiàzek chemicz-
ny (musi to byç barwnik selektywnie gromadzàcy si´ 
w tkance), tlen oraz êród∏o Êwiat∏a emitujàce fale
spójne z pasmem absorpcji danego barwnika. 

Co zadecydowa∏o o zastosowaniu
Êwiat∏a w leczeniu tràdziku 
• u 70% pacjentów z tràdzikiem stan skóry poprawia 

si´ po ekspozycji na s∏oƒce;
• bakterie Propionibacterium acnes w trakcie cyklu 

rozwojowego produkujà tzw. porfiryny – najwi´cej 
koproporfiryny III, która silnie absorbuje Êwiat∏o 
o d∏ugoÊci 415 nm;

• je˝eli poda si´ kwas lewulinowy (ALA) w postaci 
maÊci, gromadzi si´ on selektywnie w gruczole 
∏ojowym, przyczyniajàc si´ do produkcji porfiryny.  

Na czym polega ta metoda? 
Poprzez naÊwietlanie miejsc chorobowo zmienionych
odpowiednim êród∏em Êwiat∏a dochodzi do reakcji foto-
chemicznej. Powstaje tlen czàsteczkowy, który niszczy
bakterie odpowiedzialne za stan zapalny. Zmiany trà-
dzikowe mogà byç naÊwietlane w dwojaki sposób:
1. Gdy chcemy wykorzystaç wewnàtrzkomórkowe 
porfiryny produkowane przez bakterie Propionibacterium
acnes, to naÊwietlamy Êwiat∏em niebieskim o d∏ugoÊci fali
407-420 nm:
• silnie aktywuje porfiryny;
• nast´puje doÊç p∏ytka penetracja: 1-2 mm;

• czas naÊwietlania: kilka, kilkanaÊcie minut. 
2. Przy zastosowaniu kwasu lewulinowego naÊwietlamy
Êwiat∏em czerwonym o d∏ugoÊci fali 630 nm:
• powoduje g∏´bszà penetracj´ (ok. 6 mm), ale efekty-
wnà na 1-3 mm;
• dzia∏a przeciwzapalnie;  
• naÊwietlanie odbywa si´ z u˝yciem fotosensybilatora. 

Zalety terapii fotodynamicznej 
• to metoda nieinwazyjna;
• pacjent Êwietnie jà toleruje; 
• dobrze dzia∏a na zmiany wieloogniskowe;
• mo˝na jà przeprowadzaç wielokrotnie;
• charakteryzuje jà wysoka selektywnoÊç – zdrowe 

komórki pozostajà nietkni´te;
• redukuje zmiany zapalne – (w 40-60% w ciàgu 

6 miesi´cy) – jeÊli ich nie ma (np. sà tylko zaskórniki),
przynosi gorsze efekty;

• zmniejsza gruczo∏y ∏ojowe;
• powoduje spadek liczby bakterii Propionibacterium
acnes. 

Czego pacjent mo˝e si´
spodziewaç?
Lekarz powinien poinformowaç osob´ poddajàcà si´ 
terapii o mo˝liwoÊci zaistnienia objawów ubocznych po 
jej zastosowaniu. W trakcie zabiegu mo˝e pojawiç 
si´ pieczenie, rumieƒ oraz drobne nad˝erki. Po 
jej zakoƒczeniu przez 1-2 dni wyst´puje rumieƒ oraz
obrz´k – utrzymujàcy si´ nawet do pi´ciu dni. Ju˝ w trze-
cim dniu zaobserwujemy z∏uszczanie naskórka, które trwa
mniej wi´cej do dwóch tygodni po zabiegu. Od tego
momentu do miesiàca nast´puje przejÊciowa hiperpig-
mentacja. Potem stan skóry wyraênie si´ poprawia. �

Terapia 
fotodynamiczna tràdziku 
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T́  szczególnà postaç tràdziku mo˝na spotkaç obecnie 
u ponad po∏owy kobiet oraz u jednej czwartej m´˝czyzn,
nawet jeÊli nigdy nie przechodzi∏y tràdziku m∏odzieƒczego.
Przyczyny tego zjawiska nie sà jeszcze do koƒca zbadane,
ale przypuszcza si´, ˝e tràdzik doros∏ych jest wywo∏any
g∏ównie stresem i niezdrowym trybem ̋ ycia. SpoÊród czyn-
ników powodujàcych zmiany na skórze wymienia si´ m.in.
za ma∏à iloÊç snu, ciàg∏y poÊpiech, z∏e od˝ywianie, kosme-
tyki, klimatyzowane pomieszczenia, wczesne przyj-
mowanie tabletek antykoncepcyjnych. Choroba mo˝e byç
te˝ reakcjà na nag∏e odstawienie tabletek antykoncep-
cyjnych lub Êwiadczyç o zaburzeniach tarczycy – wysokim
poziomie prolaktyny, obni˝eniu poziomu estrogenów. 

Charakterystyczne objawy
Atakuje zwykle m∏ode, aktywne zapracowane osoby po 25.
roku ˝ycia. Ma postaç drobnych, ale licznych czerwonych
grudek i krostek. Pojawiajà si´ one g∏ównie na twarzy, 
w okolicach ˝uchwy i na policzkach oraz na karku. Tym
zmianom towarzyszy zazwyczaj przet∏uszczanie si´ skóry
oraz stany zapalne. Gdy zauwa˝ymy podobne symptomy,
nie si´gajmy po ˝adne doraêne preparaty, lecz skorzystaj-
my z pomocy dermatologa. Tràdzik doros∏ych wymaga
leczenia farmakologicznego, wi´c nie uda si´ go usunàç
wy∏àcznie specyfikami do u˝ytku zewn´trznego. 

Na czym polega leczenie? 
W terapii tej postaci tràdziku stosuje si´ podobne metody
jak przy tràdziku m∏odzieƒczym. Dermatolog mo˝e zapisaç
antybiotyk, retinoidy, które usuwajà i przyczyn´, i objawy
choroby. To silne leki likwidujàce trwale tràdzik m∏o-
dzieƒczy. U˝ywa si´ ich zwykle w mniejszej dawce, dzi´ki
czemu nie dochodzi do charakterystycznych plackowatych
przesuszeƒ w trakcie kuracji i po jej zakoƒczeniu. Leczenie
antybiotykiem trwa ok. pó∏ roku. Czasami przyczynà póê-
nego tràdziku mogà byç zmiany hormonalne zachodzàce 
w organizmie kobiety po 20. roku ˝ycia. Wtedy wskazana
jest konsultacja z ginekologiem, który zadecyduje,
czy trzeba podawaç dodatkowo hormony.�

Pytania do Eksperta: 
Wokó∏ tràdziku powsta∏o wiele mitów, które nie majà
˝adnego potwierdzenia w faktach. Ekspert wyjaÊnia 
te wàtpliwoÊci:

1. Czy oczyszczanie mechaniczne skóry 
u kosmetyczki pomaga pozbyç si´ 
wyprysków i zaskórników?

Na szcz´Êcie oczyszczanie skóry metodà wyciskania to
ju˝ prze˝ytek. Na Êwiecie od dawna nie wykonuje si´ ju˝
tego typu zabiegów, bowiem tylko pogarszajà one stan
skóry. Bakterie ∏atwo dostajà si´ do mieszka w∏osowego,
powodujàc rozprzestrzenianie si´ zmian zapalnych,
które d∏u˝ej si´ gojà i pozostawiajà szpecàce Êlady. 

2. Czy s∏oƒce jest dobrym lekarstwem 
na tràdzik?

Skóra tràdzikowa pod wp∏ywem s∏oƒca rzeczywiÊcie
wyglàda ∏adniej. Jednak promienie ultrafioletowe zmniej-
szajà stany zapalne tylko chwilowo, wr´cz przyczyniajàc
si´ do powstawania nowych zaskórników. Korzystajàc
wi´c z przyjemnoÊci pla˝owania, pami´tajmy o u˝ywaniu
kremów z filtrem, aby krostki i grudki nie przekszta∏ci∏y
si´ w trudne do usuni´cia przebarwienia. 

3. Czy osoby z tràdzikiem muszà 
przestrzegaç specjalnej diety?

Badania lekarzy amerykaƒskich prowadzone na du˝ej
grupie osób z tràdzikiem wykaza∏y, ˝e pewne pokarmy
zaostrza∏y zmiany tràdzikowe u ok. 10% badanych. 
U wi´kszoÊci chorych dieta nie ma wp∏ywu na jego prze-
bieg. Warto jednak przyjrzeç si´ swojemu organizmowi.
JeÊli zauwa˝ymy, ̋ e po zjedzeniu jakiegoÊ pokarmu choro-
ba nasila si´, nale˝y go unikaç. Jedynym sk∏adnikiem
po˝ywienia mogàcym pobudzaç wystàpienie tràdziku jest
jodowana sól kuchenna. I choç na ogó∏ st´˝enie jodu nie
jest zbyt wysokie, warto stosowaç jà z umiarem. 

Co to jest tràdzik doros∏ych?
Tràdzik zwykle kojarzy si´ z problemem, który dotyczy ludzi m∏odych i ust´puje wraz 
z wiekiem. Tymczasem mniej wi´cej od po∏owy lat 90. dermatolodzy obserwujà coraz
cz´Êciej przypadki zachorowaƒ u osób majàcych czas pokwitania dawno za sobà. Co jest
przyczynà pojawienia si´ takich dolegliwoÊci w póêniejszym wieku? 
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Chorob´ wywo∏uje roztocze zwane nu˝eƒcem (Demodex
folliculorum) nale˝àce do gromady paj´czaków i typu
stawonogów. Nu˝eniec zasiedla tzw. jednostk´ w∏osowo-
-∏ojowà. Uwa˝a si´, ˝e drobnoustrój ten staje si´ niebez-
pieczny dopiero przy niekontrolowanym namna˝aniu 
i nast´pujàcej penetracji skóry. Je˝eli jego liczebnoÊç jest
niewielka, nie wywo∏uje chorobowych objawów. 

U ludzi spotyka si´ 2 odmiany nu˝eƒca: Demodex fo-
lliculorum bominis zasiedlajàcy otoczenie mieszka
w∏osowego oraz Demodex brevis – umiejscawiajàcy si´
g∏ównie w lejku gruczo∏u ∏ojowego. Zaka˝enie ma cz´sto
tendencj´ do przewlek∏ego przebiegu i przez d∏ugi czas
pozostaje niezauwa˝one. Wydaje si´, ˝e infekcja wys-
t´puje znacznie cz´Êciej, ni˝ jest rozpoznawana. 

Typowe objawy nu˝ycy
Osoba, u której pojawi∏a si´ nu˝yca, ma podobne objawy,
jakie wyst´pujà w tràdziku ró˝owatym. Na skórze
pojawiajà si´ typowe przymieszkowe grudki i krostki.
G∏ównie lokalizujà si´ na policzkach, rzadziej na nosie,
czole, powiekach. Czasami rozprzestrzeniajà si´ tak˝e
na klatk´ piersiowà i szyj´. Z regu∏y majà charakter
jednostronny. Zmianom skórnym mo˝e towarzyszyç
delikatne z∏uszczanie i Êwiàd. 

Jak dochodzi do zaka˝enia:
• drogà bezpoÊrednià od ludzi i zwierzàt;
• poprzez poÊredni kontakt z przyborami higienicznymi,

ubraniami, kosmetykami;
• drogà powietrznà (jaja zawieszone w powietrzu). 
Do czynników, które sprzyjajà rozwojowi zaka˝enia nale˝à
m.in.: czynniki genetyczne, sk∏onnoÊç do ∏ojotoku,
immunosupresja spowodowana HIV, zmniejszona iloÊç
komórek uk∏adu odpornoÊciowego (NK i limfocytów T).  

Jak jà wykryç? 
Ze wzgl´du na trudnoÊci w rozpoznawaniu klinicznym
schorzenia cz´sto wymagana jest diagnostyka laborato-
ryjna. Polega ona na badaniu pod mikroskopem zeskro-
bin z naskórka oraz ocenie zawartoÊci mieszków w∏oso-
wych (znamienna g´stoÊç to: >5/mieszek w∏osowy).
Cz´sto jednak ostatecznà diagnoz´ stawia si´ na pod-
stawie badania histopatologicznego. W obr´bie mieszka
wype∏nionego roztoczami (z g∏owami zawsze zwrócony-
mi ku ujÊciu) stwierdza si´ stan gàbczasty. W przyleg∏ej
skórze w∏aÊciwej wyst´puje stan zapalny i czasami 
– reakcja na cia∏o obce. 

Metody leczenia
Podawanie Êrodków doustnych w leczeniu nu˝ycy, takich
jak isotretinoina, invermektyna, przynosi tylko przejÊ-
ciowà popraw´. Lekiem z wyboru jest metronidazol (2-3
dziennie po 500 mg/d przez 15 dni). 
Najlepsze rezultaty przynosi leczenie skojarzone i miejs-
cowe. W terapii zewn´trznej najcz´Êciej znajduje 
zastosowanie lindan w postaci emulsji. Stosuje si´
równie˝ inne leki przeciwpaso˝ytnicze w postaci emulsji,
maÊci lub ˝elu (np. krotamiton, permetyna) lub preparat
∏àczony – metronidazol i nadtlenek benzoilu.

W przypadku nu˝ycy bardzo wa˝na jest tak˝e
w∏aÊciwa higiena i piel´gnacja skóry. Twarz nale˝y
myç ∏agodnymi Êrodkami synetetycznymi (tzw. synde-
tami) zast´pujàcymi zwyk∏e myd∏o. MaÊci i kremy do
stosowania zewn´trznego aplikujemy po 10-15 minu-
tach od dok∏adnego umycia skóry. 
Czasami nu˝eniec mo˝e wywo∏aç zapalenie powiek. 
W takim wypadku stosuje si´ leczenie ogólne metroni-
dazolem po∏àczone z epilacjà rz´s i zewn´trznym
stosowaniem maÊci z dwuprocentowym tlenkiem rt´ci.�

Nu˝yca
– fakty i mity 

Jest chorobà cz´sto nierozpoznawalnà, którà bardzo ∏atwo pomyliç z tràdzikiem
zwyk∏ym lub ró˝owatym (w fazie grudkowo-krostkowej), poniewa˝ daje podobne objawy.
Szacuje si´, ˝e wyst´powanie nu˝ycy dotyczy w 95 % populacji osób starszych i atakuje
g∏ównie kobiety (np. u dzieci w wieku 3-5 lat zdarza si´ w 13 %).



NeOVADIOL Vichy – przywróci g´stoÊç skórze

• Po 50. roku ˝ycia na skutek spadku aktywnoÊci hormonalnej skóra zaczyna traciç g´stoÊç,
nast´puje deformacja i zanik lipo-struktury stanowiàcej jej podpor´. Dlatego owal twarzy wiotczeje 
i opada, a rysy zniekszta∏cajà si´. W odzyskaniu dawnego kszta∏tu twarzy oraz w odbudowaniu
struktur skóry pomo˝e nowy krem Vichy NeOVADIOL (na noc i na dzieƒ) o podwójnym dzia∏aniu.
Zawiera Pro-XylaneTM – czàsteczk´ opracowanà przez Dzia∏ Badaƒ Naukowych L’Oreal, która 
intensywnie zwi´ksza g´stoÊç skóry, oraz IsobiolineTM – o dzia∏aniu regenerujàcym tkanki budulcowe.
Badania kliniczne potwierdzajà, ˝e po zastosowaniu kremu skóra odzyskuje w∏aÊciwà 
g´stoÊç, rysy twarzy unoszà si´, a owal wyraênie si´ poprawia. 

Cena: NeOVADIOL na dzieƒ: 95 z∏/50 ml, NeOVADIOL na noc: 104 z∏/50 ml 

Dost´pne w aptekach. 

Tonik oczyszczajàcy – nowoÊç w linii Iwostin Purritin 

• Laboratorium Iwostin rozszerzy∏o seri´ Purritin o Tonik oczyszczajàcy przeznaczony do skóry
wra˝liwej, a jednoczeÊnie przet∏uszczajàcej si´, sk∏onnej do zmian tràdzikowych oraz mieszanej.
Skutecznie oczyszcza i tonizuje skór´. Ma dzia∏anie przeciwbakteryjne, reguluje wydzielanie sebum
oraz nawil˝a. Zawiera zestaw substancji aktywnych o w∏aÊciwoÊciach antybakteryjnych i antysepty-
cznych (olejek z drzewa herbacianego, Physiogenyl) oraz nawil˝ajàcych i ∏agodzàcych podra˝nienia
(Hydromanil, wyciàg z aloesu, pantenol, alantoin´ i wod´ termalnà z Iwonicza Zdroju).
Hipoalergiczna formu∏a preparatu powsta∏a w konsultacji z dermatologami.  

Cena: 27 z∏/200 ml 

Do kupienia w aptekach. 

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

Atoderm Creme Mains – Bioderma 
– skuteczny krem do ràk 

• Atoderm Creme Mains jest od˝ywczym kremem do ràk suchych i zniszczonych. Dzi´ki zawartoÊci
wazeliny i gliceryny znakomicie nat∏uszcza skór´ i zapobiega jej wysuszeniu. Pe∏ni równie˝ rol´
regenerujàcà, a to za sprawà naturalnego wyciàgu z awokado. Krem nie tylko poprawia stan skóry
d∏oni, ale te˝ dzia∏a profilaktycznie i ochronnie: obni˝a ryzyko wystàpienia reakcji skórnych. 
Nadaje si´ do codziennego stosowania, tak cz´sto, jak to jest konieczne. 

Cena: ok. 20 z∏/ 50ml 

Do kupienia w aptekach.
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Experience de L’Age Decleor – kosmetyki dla kobiet po czterdziestce 

• Linia nowych kosmetyków Decleor zosta∏a stworzona z myÊlà o kobietach, które wkraczajà w 40. rok ˝ycia. JeÊli wi´c skóra
zaczyna traciç j´drnoÊç, a zmarszczki stajà si´ bardziej widoczne, warto doÊwiadczyç zupe∏nie nowej formy piel´gnacji. Kremy 
z ekstraktami roÊlinnymi i aromatycznymi olejkami przywrócà skórze blask, j´drnoÊç i pomogà w walce z pojawiajàcymi si´
zmarszczkami. W kosmetykach zastosowano kombinacj´ przeciwzmarszczkowych i uj´drniajàcych
sk∏adników aktywnych (m.in. proteiny zbo˝owe, ekstrakt kukurydziany), kompleks przywracajàcy
g∏adkoÊç i blask skórze, dajàcy efekt pilingu (wyciàg z peruwiaƒskiej roÊliny Maca, pigmenty roÊlinne)
oraz sk∏adniki ochronne – np. olej z pestek Êliwy. Formu∏a kosmetyków z nowej linii wzbogacona zosta∏a
tak˝e koncentratem olejku esencjonalnego z irysa, o w∏aÊciwoÊciach liftingujàcych i wyg∏adzajàcych oraz
stymulujàcych komórki skóry. 

W sk∏ad linii wchodzà 4 kosmetyki:
1. Experience de L’Age Rich Cream – bogaty krem przeciwzmarszczkowy 

i napinajàcy na twarz i szyj´ – dla skóry suchej i normalnej. Cena: 340 z∏
2. Experience de L’Age Light Cream – lekki krem przeciwzmarszczkowy 

i napinajàcy na twarz i szyj´ – dla skóry t∏ustej i mieszanej. Cena: 340 z∏
3. Experience de L’Age Eye and Lip Cream – przeciwzmarszczkowy krem pod oczy i wokó∏ ust. Cena: 215 z∏
4. Experience de L’Age Gel Cream Mask – ˝elowo-kremowa maseczka przeciwzmarszczkowa i napinajàca 

na twarz i szyj´. Cena: 157 z∏

Dost´pne m.in. w Perfumeriach Marionnaud, gabinetach i ekskluzywnych drogeriach oraz Spa autoryzowanych przez mark´ Decleor w Polsce.
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Inneov Cellulite 
– redukuje nierównoÊci skóry od wewnàtrz 

• Nowy nutrikosmetyk Inneov jest skutecznym Êrodkiem do walki z cellulitem. 
Preparat w postaci proszku (o smaku truskawkowym) rozpuszczanego w wodzie 
ma dzia∏anie wyszczuplajàce i likwiduje nierównoÊci skóry. 
W jego sk∏adzie znajdujà si´ m.in. wapƒ, wyciàg z zielonej herbaty, 
która wspomaga spalanie t∏uszczu, wyciàg z kory sosny nadmorskiej oraz
morska glukozamina usprawniajàca syntez´ w∏ókien napinajàcych. Drogà
doustnà cenne sk∏adniki aktywne docierajà do najg∏´bszych warstw skóry. 
Ten unikalny nutrikosmetyk doskonale dzia∏a na ró˝ne postacie cellulitu, nawet 
te najbardziej zaawansowane. Efektem jego stosowania jest przywrócenie skórze 
prawid∏owej struktury i spr´˝ystoÊci. Staje si´ ona napi´ta i g∏adka. 

Cena: ok. 75 z∏/ opakowanie
Dost´pny w aptekach. 

Nutritic La Roche-Posay – na pomoc suchej skórze

• Ten od˝ywczo-regenerujàcy krem ∏agodzi cztery oznaki suchej skóry: 
- uczucie Êciàgni´cia
- wra˝liwoÊç
- brak elastycznoÊci 
- szorstkoÊç

Zawiera biolipidy, czyli kompleks 11 skoncentrowanych kwasów t∏uszczowych pochodzàcych z olejków
roÊlinnych, a wybranych ze wzgl´du na ich w∏aÊciwoÊci od˝ywcze i kojàce. Pomagajà one wzmocniç 
naturalnà barier´ ochronnà skóry, zabezpieczajà przed agresywnym dzia∏aniem czynników zewn´trznych,
utrzymujà wod´ w tkankach oraz ∏agodzà podra˝nienia. Krem wyst´puje w dwóch formu∏ach – do skóry
suchej – z 2,5 % st´˝eniem biolipidów oraz do skóry bardzo suchej – w st´˝eniu 5 %. Ultradelikatna kon-
systencja kremu dzia∏a jak sk∏adnik aktywny o silnych w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajàcych oraz znakomitym
wch∏anianiu. 

Cena: 56 z∏/40 ml. 
Do kupienia w aptekach.
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Ciekawostki ze Êwiata medycyny estetycznej 
i chirurgii plastycznej

5 najcz´Êciej wykonywanych 
zabiegów chirurgii plastycznej

• Liposukcja – wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego roku
• Powi´kszanie piersi – wzrost o 9%
• Plastyka powiek – 20% mniej w porównaniu z 2004 rokiem 
• Korekta kszta∏tu nosa – liczba zabiegów wzros∏a o 21% 

w stosunku do roku poprzedniego
• plastyka brzucha – spadek liczby zabiegów o 21%.

• Amerykanie w roku 2005 wydali 12,4 mln 
dolarów na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. 

• Generalnie nastàpi∏ wzrost liczby zabiegów medycyny
estetycznej i chirurgii plastycznej o 2% w stosunku 
do roku 2004. 

Wiek osób decydujàcych si´ na zabiegi
• 35-50 lat – 47% ogó∏u pacjentów
• 51-64 – 24% 
• 19-34 lata – 24% pacjentów
• powy˝ej 65. roku – 5% pacjentów
• poni˝ej 18. roku ˝ycia – 1,5%

Amerykaƒskie Stowarzyszenie Chirurgów Plastyków og∏osi∏o dane dotyczàce rynku medycyny estetycznej 
w USA w 2005 roku.
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5 zabiegów chirurgii plastycznej, z których najcz´Êciej korzysta∏y kobiety i m´˝czyêni w 2005 roku
(liczba zabiegów)
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Autorzy: dr Agnieszka Kryczka, dr Dorota Prandecka
Lasermed – Centrum Dermatologii Laserowej i Przeszczepiania W∏osów

www.lasermed.pl  

¸upie˝ – jak si´ go pozbyç?
¸upie˝ bywa przez niektórych traktowany jako wstydliwy problem kosmetyczny. 
Tymczasem jest to choroba skóry g∏owy i domaga si´ leczenia. Pojawia si´ doÊç cz´sto 
– dotyczy oko∏o trzech milionów Polaków. 

DolegliwoÊç ta charakteryzuje si´ przewlek∏ym z∏usz-
czaniem naskórka, któremu nie towarzyszy stan zapalny,
czyli zaczerwienienie skóry. W trakcie przebiegu ∏upie˝u
mo˝na zaobserwowaç czasowe nasilenie objawów lub
popraw´. Przewlekle utrzymujàce si´ zmiany niekiedy
nawet okresowo ust´pujà. ¸upie˝ potrafi zaatakowaç
znienacka. Mo˝e pojawiç si´ zupe∏nie nagle u osoby do
tej pory zdrowej – w postaci nasilonego z∏uszczania. 

Jak powstaje?
Brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest powo-
dem ∏upie˝u. Niewàtpliwie w du˝ym stopniu do powsta-
nia tego schorzenia przyczynia si´ dro˝d˝ak Malassezia
furfur. Bytuje on w obr´bie zdrowej ow∏osionej skóry
g∏owy u wi´kszoÊci osób, ale dopiero gdy wzrasta jego
liczebnoÊç, mo˝e wystàpiç ∏upie˝.  
Na pojawienie si´ choroby du˝y wp∏yw majà tak˝e czyn-
niki zewn´trzne: 
• zanieczyszczenie powietrza,
• noszenie okryç g∏owy, 
• podra˝nienia skóry przez kosmetyki (szampony, 

zw∏aszcza zbyt cz´ste ich stosowanie),
• zabiegi upi´kszajàce: trwa∏a, farbowanie, 

kosmetyki do stylizacji, 
• suszenie w∏osów suszarkà, 
• promieniowanie s∏oneczne.

Najcz´Êciej ∏upie˝ spotykamy u osób w wieku 12-16 lat.
Poczàtkowo przybiera on postaç tzw. ∏upie˝u zwyk∏ego,
który potem przekszta∏ca sí  w t∏usty. U niektórych osób
mo˝e utrzymywaç sí  bardzo d∏ugo, niekiedy przez ca∏e ̋ ycie.

¸upie˝ zwyk∏y, czyli suchy
Charakteryzujà go drobnootr´biaste bia∏e ∏uski, które
mogà znajdowaç si´ na ca∏ej skórze g∏owy lub zajmowaç
jà tylko cz´Êciowo. JeÊli z∏uszczanie jest intensywne, skóra
pokryta jest warstwà suchych, zbitych ∏usek. Przy ∏upie˝u
s∏abo nasilonym nie ma ˝adnych dolegliwoÊci subiekty-
wnych. Gdy jednak objawy sà bardziej nasilone, mo˝e wys-
tàpiç Êwiàd w obr´bie zmienionej skóry. ̧ uski odpadajà od
skóry samoistnie lub pod wp∏ywem czesania w∏osów.
Zatrzymujà si´ mi´dzy w∏osami albo opadajà na ubranie. 

¸upie˝ t∏usty
¸upie˝ t∏usty rozwija si´ zawsze z ∏upie˝u zwyk∏ego
(suchego) – po okresie pokwitania. ¸uski w tym typie
∏upie˝u sà t∏uste, ˝ó∏te, posklejane ze sobà, mogà tak˝e
tworzyç grube pok∏ady przypominajàce strup. W∏osy sà
zawsze t∏uste, lÊniàce i wymagajà coraz cz´stszego
mycia. Stopniowo mogà tak˝e stawaç si´ coraz cieƒsze,
a nawet ulec zanikowi. Taki stan czasami doprowadza do
∏ysienia ∏ojotokowego, wyst´pujàcego g∏ównie u m´˝-
czyzn. Rozpoczyna si´ w kàtach czo∏owych i szerzy si´
ku wierzcho∏kowi g∏owy. W miar´ nasilania si´ ∏ysienia
objawy ∏upie˝u zazwyczaj ust´pujà. Chorzy z ∏upie˝em
t∏ustym cz´sto skar˝à si´ tak˝e na Êwiàd skóry g∏owy.

Jak go leczyç?
W leczenie ∏upie˝u wa˝ny jest odpowiedni dobór szam-
ponu, bo to w∏aÊnie on pe∏ni rol´ leczniczà. Szampony
przeciw∏upie˝owe likwidujà lub ograniczajà przyczyny
powstawania tej dolegliwoÊci. Stosuje si´ w nich prepa-
raty zawierajàce pochodne siarki, dziegci, thioxolon, piry-
tionian cynku, siarczan selenu, kwas salicylowy, zwiàzki
imidazolowe (np. ketokonazol), ciclopiroxi olaminum. 

W przypadku ∏upie˝u t∏ustego warto si´gnàç po
szampony przeciw∏ojotokowe, które zmniejszajà prze-
t∏uszczanie si´ skóry g∏owy i w∏osów. W ich sk∏adzie 
znajdujà si´ preparaty siarki, dziegcie, pirytionian
cynku, imidazole, ciclopiroxi olaminum. �

Pami´tajmy!
¸upie˝u nie mo˝na wyleczyç raz na zawsze. JeÊli u kogoÊ
istnieje sk∏onnoÊç do zasiedlania skóry przez Malassezia
furfur, musi on si´gnàç od czasu do czasu po szampony
profilaktyczne dost´pne w aptekach. Istotne jest
odpowiednio cz´ste, regularne stosowanie preparatów
ograniczajàcych flor´ grzybiczà (np. z ketokonazolem,
ciclopiroxi olaminum). Niekiedy pozytywne efekty
przynosi stosowanie kombinacji szamponów. Szampon
powinien byç odpowiedniej jakoÊci: nieagresywny,
niewysuszajàcy, z dobrymi detergentami, a jednoczeÊnie
spe∏niaç warunki dobrego szamponu kosmetycznego.
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W Êrodku zimy, oprócz standardowej piel´gnacji, warto podarowaç cia∏u dawk´ zdrowia
i energii w postaci zabiegów wellness. ¸àczàc zwykle przyjemny kosmetyczny zabieg 
z masa˝em – w dodatku wykonany w niecodziennym otoczeniu – nie tylko poprawià stan
naszej skóry, ale tak˝e znakomicie odpr´˝à. 

Konsultacja: 
Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka
Centrum Dermatologii  Estetycznej i Laserowej Viva Derm
www.viva-derm.pl

Delizia di Riso – Dibi
To jeden z zabiegów nowej linii Nutrymenti, która dostar-
czy „po˝ywienia” skórze oraz pomo˝e cia∏u lepiej si´ 
poczuç i lepiej wyglàdaç. W kosmetykach u˝ywanych 
do zabiegów znajdujà si´ naturalne sk∏adniki zaczerpni´te 
z diety, np. dynia czy ry˝. Ry˝ stanowi podstawowy element
codziennej diety wschodniej, poniewa˝ zawarte w nim 
proteiny oraz aminokwasy
majà nieocenione w∏aÊciwoÊ-
ci od˝ywcze. W kulturze
Japonii Gejsza – symbol
pi´kna – u˝ywa ry˝u podczas
rytua∏ów piel´gnacji, aby
nadaç skórze delikatnoÊci 
i mi´kkoÊci. To szczególne
jego dzia∏anie znalaz∏o zas-
tosowanie w zabiegu mode-
lujàco-wyszczuplajàcym
Delizia di Riso. Dzi´ki za-
wartoÊci protein ry˝owych 
w kosmetykach do zabiegu
cia∏o zyskuje niezwyk∏à g∏ad-
koÊç i mi´kkoÊç. Najczystsze
fitoekstrakty wspomagajà
mikrokrà˝enie i stymulujà
metabolizm tkanki t∏uszczowej. Po∏àczenie bogactwa
sk∏adników aktywnych i wspania∏ych aromatów z relaksu-
jàcymi technikami masa˝u sprawi, ̋ e po zabiegu poczujemy
si´ Êwie˝o i komfortowo.
Sugerowana cena zabiegu: 230 z∏.
Czas trwania zabiegu: 1,5 godziny. 

Virtu di Balsamico 
Niezwykle przyjemny i „smakowity” zabieg piel´gna-
cyjny oczyszczajàcy cia∏o. Zastosowane w nim produkty
majà Êwie˝y zapach winogron i zawierajà cenne sk∏adni-
ki od˝ywcze oraz regenerujàce. Ekstrakty z octu balsa-
micznego, z liÊci oliwnych i pestek winogron, wosk jojoba
zwalczajà szkodliwe dzia∏anie wolnych rodników, 

spowalniajàc procesy starzenia si´ skóry i ca∏ego 
organizmu. Skóra po zabiegu jest zregenerowana, Êwie˝a
i g∏adka oraz bardziej odporna na dzia∏anie szkodliwych
czynników zewn´trznych. 

Zabieg rozpoczyna si´ od specjalnego masa˝u z zaap-
likowaniem na skór´ mieszaniny olejków eterycznych
pobudzajàcych uk∏ad krà˝enia. Po z∏uszczaniu naskórka

po∏àczonego z masa˝em 
pilingujàcym nak∏ada si´
mask´ odnawiajàcà na gorà-
co, która oczyszcza skór´ 
i pobudza metabolizm 
komórek. Na koniec – tzw.
„masa˝ smakosza” (z kre-
mem regenerujàcym o
s∏odkim zapachu winogron)
poprawiajàcy samopoczucie 
i pozostawiajàcy wyraêny
efekt w postaci jedwabistej,
nawil˝onej skóry. 
Sugerowana cena zabiegu:
200 z∏. Czas trwania za-
biegu: 1,5 godziny.

Goràczka Z∏ota – Bielenda
Odm∏adza i rozÊwietla skór´. G∏ównymi sk∏adnikami
u˝ywanymi do zabiegu sà: kawior, z∏oto koloidalne oraz
bogata w oligoelementy (m.in. krzem, magnez, ˝elazo.
wapƒ) glinka Ghassoul pochodzàca z Maroka, która.
dzia∏a z∏uszczajàco, odtruwa skór´ z toksyn, pobudza
krà˝enie krwi i poprawia przemian´ materii. 

Zabieg rozpoczyna si´ pilingiem i na∏o˝eniem pod-
grzanej maski na ca∏e cia∏o, które zostaje owini´te folià.
Otulajàce je ciep∏o pozwala na przenikanie w g∏àb skóry
sk∏adników aktywnych, dzi´ki czemu ulega ona regene-
racji, mineralizacji, dotlenieniu, nawil˝eniu i uspokojeniu.
Potem wmasowuje si´ zawartoÊç ampu∏ki z submikro-
skopijnymi czàsteczkami czystego z∏ota. Stymulujà one

Wellness – nowe zabiegi 

foto: serwis fotograficzny GERMAINE DE CAPUCCINI



syntez´ kolagenu, usprawniajà ukrwienie naczyƒ w∏o-
sowatych, co u∏atwia zachowanie j´drnoÊci i m∏odoÊci
skóry. Dzi´ki w∏aÊciwej cz´stotliwoÊci elektromagnety-
cznej, z∏oto podnosi naturalne wibracje energii w ciele,
przyspiesza wytwarzanie endorfin – dodaje optymizmu 
i ch´ci do ˝ycia. Na koniec nak∏ada si´ kaszmirowà
mask´ – preparat o jedwabistej konsystencji, z koloidal-
nym z∏otem i ekstraktem z kawioru, które regenerujà 
i od˝ywiajà cia∏o, nadajàc mu wyjàtkowà delikatnoÊç 
i zmys∏owoÊç. Cena: od 120 do 140 z∏.
Czas trwania: do 2 godzin. 

Eliksir ˝ycia – Bioline 
Zapewnia wspania∏e samopoczucie i przyp∏yw si∏ wital-
nych. Przynosi te˝ prawdziwe korzyÊci kosmetyczne
skórze. To doskona∏y zabieg, by zapobiec jej starzeniu si´,
pozbyç si´ cellulitu i nadmiaru tkanki t∏uszczowe,j
poprawiç napi´cie. Zrewitalizuje i od˝ywi ka˝dy typ
skóry. W zabiegu wykorzystano cenne w∏aÊciwoÊci wina,
czerwonych winogron, kompleksu antyutleniajàcego 
i multiwitaminowego, roÊlin i zió∏ (kozieradka, kwiat
pomaraƒczy, mi∏orzàb, zielona herbata, malwa,
hamamelis, arnika), olejów roÊlinnych z winogron,
s∏odkich migda∏ów, karite oraz wód termalnych. 
Na zabieg „Eliksir ˚ycia” sk∏adajà si´: 
1. Relaksujàcy masa˝ ca∏ego cia∏a (ok. 60 minut) 

z Balsamem Winogronowym (zapobiega utlenianiu 
i zabezpiecza przed degeneracjà kolagenu). 

2. Wmasowanie Naturalnego Koncentratu Winogro-
nowego (rewitalizuje, nawil˝a i chroni skór´). 

3. Na∏o˝enie Piankowej Maski Winogronowej 
(z wy∏àczeniem piersi) na 15-20 minut, z zastosowa
niem êród∏a ciep∏a. Ten kremowy kompres skutecznie  
zwalcza wolne rodniki i poprawia regeneracj́ .

4. Zabieg koƒczy si´ ponownym u˝yciem Naturalnego 
Koncentratu. 

Dzia∏anie kosmetyków i odpr´˝ajàcego masa˝u wspoma-
gajà zapachy, muzyka, zapalone Êwiece, a tak˝e staran-
nie dobrana kolorystyka i klimat pomieszczenia. 
Cena: 300 z∏. Czas trwania: do 120 minut.

Royal Lakshmi
Wykorzystuje wiedz´ Ayurvedy – starohinduskiego syste-
mu medycyny naturalnej, wed∏ug której najwa˝niejsza dla
zachowania zdrowia jest harmonia duszy i cia∏a. 

Royal Lakshmi to królewski zabieg piel´gnujàco-relaksu-
jàcy na twarz i dekolt, a tak˝e na inne, wybrane partie
cia∏a – np. r´ce, stopy. Od˝ywia, uelastycznia i detoksyku-
je skór´, zapewniajàc jej odpowiednie dotlenienie i nawil-
˝enie. Oprócz ca∏ej gamy czynnoÊci poprawiajàcych
wyglàd skóry: pilingu, maseczek, Royal Lakshmi oferuje
odpr´˝ajàce masa˝e. Masa˝ twarzy (z u˝yciem serum) 
– z naciskiem na odpowiednie punkty energetyczne 
pobudza uk∏ad krwionoÊny i limfatyczny, rozluênia 
system nerwowy i odpr´˝a. Masa˝ Garshan przy u˝yciu
jedwabnych r´kawic – wykonywany na ca∏ym ciele – ma
wspania∏e dzia∏anie antystresowe. Jednym z elementów
zabiegu jest równie˝ relaksujàca kàpiel stóp w wodzie 
z dodatkiem olejków aromatycznych – tak˝e zakoƒczona
masa˝em. Zabiegowi towarzyszy odpowiedni nastrój:
muzyka relaksacyjna, zapalone Êwiece. 
Cena: 160-200 z∏. Czas trwania: ok. 1,5 godziny.

SPA Contour Coffee
– Germaine de Capuccini
Wyciàg z zielonej kawy i yerba mate sta∏y si´ bazà
zabiegu uj´drniajàco-modelujàcego Spa Contour Coffee.
Takie po∏àczenie naturalnych ekstraktów roÊlinnych
u∏atwia naturalny proces chudni´cia i zapobiega
ponownemu odk∏adaniu si´ t∏uszczu. Zabieg pobudza
odnow´ w∏ókien kolagenu i elastyny, wyg∏adza skór´
oraz ma silne dzia∏anie uj´drniajàce. Polecany po zabie-
gach chirurgii plastycznej oraz tym osobom, które prag-
nà utrzymaç sylwetk´ m∏odà i w dobrej formie. 
Cena: ok. 190 z∏. Czas trwania: ok. 1,5 godziny. 

SPA Marine Privilege Pearl Therapy 
Zabiegi z serii Spa Marine wykorzystujà naturalne 
produkty pochodzenia morskiego, które powodujà odro-
dzenie komórek skóry. W zabiegu znalaz∏y zastosowanie
szczególne w∏aÊciwoÊci per∏y, kojarzàcej si´ z wiecznà
m∏odoÊcià – bogatej w cenne minera∏y i aminokwasy.
Zabieg jest przeznaczony zarówno na twarz (maska 
z czarnymi per∏ami), jak i na cia∏o (ok∏ad z bia∏ej per∏y).
Proszek z per∏y i masa per∏owa od˝ywiajà skór´ i zapew-
niajà jej d∏ugotrwa∏à j´drnoÊç. Efektem zabiegu 
Pearl Therapy jest intensywne nawil˝enie, przywrócenie
niezwyk∏ej delikatnoÊci skórze. W sposób widoczny 
likwiduje oznaki zm´czenia. Cena: ok. 300 z∏. 
Czas trwania: ok. 2 godzin.�fo
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Warto Poznaç: 

dr Marcin Ambroziak

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

Dr Marcin Ambroziak – lekarz dermatolog, asystent w Klinice Dermatologicznej Akademii
Medycznej w Warszawie, gdzie pe∏ni równie˝ funkcj´ zast´pcy kierownika Pracowni

Farmakologii Klinicznej. Jest asystentem w Zespole Naukowo-Klinicznym IWOLANG 
w Iwoniczu-Zdroju prowadzonym przez profesora Andrzeja Langnera. Od 1998 roku prowadzi
Centrum Dermatologii Estetycznej Estederm w Warszawie, specjalizujàce si´ w zabiegach 
z zakresu dermatologii estetycznej. Dr Ambroziak nale˝y do wielu polskich i mi´dzynaro-
dowych organizacji zrzeszajàcych dermatologów: jest cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego, American Academy of Dermatology, European Society for Dermatological
Research oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Specjalizuje si´ przede
wszystkim w leczeniu chorób w∏osów (w szczególnoÊci ∏ysienia), tràdziku, ∏uszczycy, 
oraz w dermatochirurgii i w szeroko poj´tej dermatologii estetycznej. Jest autorem ponad 30
publikacji, g∏ównie z zakresu terapii dermatologicznej. Bierze udzia∏ w licznych badaniach 
klinicznych nad farmakologià leków stosowanych miejscowo. W∏aÊnie pisze prac´ doktorskà
na temat toksyny botulinowej. 

Jak sam twierdzi – jego ˝yciem zawodowym poczàtkowo
rzàdzi∏ przypadek. Chcia∏ zostaç chirurgiem, jednak
uczulenie na p∏yny dezynfekujàce skór´ do operacji unie-
mo˝liwi∏o mu wybranie tej specjalnoÊci. Potem pozna∏
profesora Andrzeja Langnera, który zaproponowa∏ mu
prac´ w Klinice Dermatologicznej Akademii Medycznej,
gdzie pracuje do dzisiaj, uczy te˝ studentów.

Zainteresowanie dermatologià estetycznà pojawi∏o 
si´ równie˝ troch´ przypadkiem. Po zrobieniu specja-
lizacji z dermatologii postanowi∏ zajàç si´ dzia∏alnoÊ-
cià o profilu zabiegowym. Kupi∏ pierwszy laser, zapozna∏
si´ z nowà substancjà w dermatologii – toksynà botuli-
nowà i... stopniowo rozszerza∏ zakres zainteresowaƒ 
o pilingi, kolagen i kwas hialuronowy.

Centrum Dermatologii Estetycznej Estederm oferuje
obecnie ca∏à gam´ tego typu zabiegów. Wykonuje je
grupa renomowanych lekarzy akademickich, którzy
wykorzystujà najnowsze osiàgni´cia naukowe z dzie-
dziny medycyny estetycznej.

Doktor Marcin Ambroziak, niestety, wolnego czasu 
ma ciàgle za ma∏o, ale – jak mówi – wcià˝ nad tym
pracuje. Sp´dza go aktywnie, grajàc z synami w pi∏k´,
je˝d˝àc na nartach, nurkujàc. Ostatnio ch´tnie skacze
ze spadochronem. Ma nadziej´, ˝e pasj´ t´ podzielà 
tak˝e synowie. �
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www.dermatologia-estetyczna.pl


