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W najnowszym numerze Eksperta postanowiliÊmy
zajàç si´ problemem wa˝nym i niezmiernie delikatnym 
– tematem g∏ównym jest piel´gnacja skóry wokó∏ oczu.
Wszyscy wiemy, jak szybko czas odciska w tym miejscu
swój Êlad. Pierwsze zmarszczki mimiczne pojawiajà si´
ju˝ u m∏odych osób, ok. 20.-25. roku ˝ycia, bo skóra 
w tej okolicy jest bardzo cienka i wra˝liwa na dzia∏anie
czynników zewn´trznych. Medycyna estetyczna ma wiele
sposobów na to, by polepszyç jej stan: nowoczesne
peelingi, toksyna botulinowa itd. Tam gdzie mamy 
do czynienia z nadmiernym wiotczeniem i opadaniem
powiek skuteczna jest blepharoplastyka – korekcja
powiek metodà chirurgicznà. Kto mo˝e si´ jej poddaç 
i jakich efektów si´ spodziewaç – na stronie 8. 

Dbaniu o skór´ oczu powinna te˝ towarzyszyç 
troska o wzrok, który niestety wraz z wiekiem si´ 
pogarsza. Na najwa˝niejsze pytania czytelników
odpowiada okulista. 

Oprócz tego w numerze: najnowsze metody terapii
wypadania w∏osów, prawdy i mity o kosmetykach natu-
ralnych itd. Na ch∏odne, zimowe dni polecamy energety-
czne zabiegi spa. Prezentujemy równie˝ produkty, które
w tym roku zdoby∏y uznanie dermatologów z ca∏ej Polski
– zosta∏y laureatami Pere∏ Dermatologii Estetycznej
2007. Ten rok potwierdzi∏, ˝e rynek dermatologii 
estetycznej rozwija si´ coraz pr´˝niej, co oznacza dla
pacjentów coraz lepsze efekty w utrzymaniu cia∏a 
w atrakcyjnej formie. 

W Nowym Roku ˝yczymy Paƒstwu zdrowia, samych
dobrych dni i wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu rodzinnym
oraz zadowolenia i sukcesów w pracy! 

dr Joanna Buchowicz   
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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Z∏ó˝ zamówienie na wysy∏k´
Magazynu Ekspert Anti-Aging 

do Twojego gabinetu!

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 mailem wys∏anym
na podany adres: alterego@alterego.pl
Podaj swoje imi´ i nazwisko, pe∏nà nazw´ i adres gabine-
tu, telefon, faks oraz NIP. 

1. Je˝eli zamówisz 1 egzemplarz – magazyn jest bezp∏at-
ny – pokrywasz tylko koszty op∏aty pocztowej (2,50 z∏)! 
2. Chcàc zaprenumerowaç odpowiednio 5, 10, 25, 50
egzemplarzy (lub wi´cej), zap∏acisz 3,50 z∏/szt.  
3. Zamówienia przyjmujemy do koƒca 2007 roku. 
4. Po z∏o˝eniu zamówienia dostaniesz faktur´ na op∏ace-
nie nale˝noÊci za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu,
b´dziesz otrzymywa∏ co dwa miesiàce paczk´ z za-
mówionà liczbà magazynów Ekspert. 
Nast´pny numer: styczeƒ/luty 2008.

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

W NAST¢PNYM NUMERZE m.in.:

DOSSIER: Stres     
• Stres a skóra i w∏osy   

• Przeglàd zabiegów i kosmetyków antystresowych 

• Stres a choroby skóry 

Jak pomóc skórze atopowej? 

Estetyka z´bów  

Co to jest homotoksykologia? 

Joga – dla cia∏a i ducha 
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DOSSIER: OCZY
Autor: dr n. med. Joanna Czuwara, Centrum Dermatologii Estetycznej 

i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl

Cienka, delikatna i wra˝liwa. Taka jest w∏aÊnie skóra wokó∏ oczu. Dlatego od razu widaç 
w tym miejscu zm´czenie, stres, nieprzespanà noc, no i… wiek. Zachowanie wyrazistego,
atrakcyjnego spojrzenia wymaga systematycznej troski. Nie tylko dobrego kremu – ale te˝
w por´ przeprowadzonych zabiegów w gabinecie dermatologa. 

Skóra wokó∏ oczu 
– zabiegi dermatologiczne

Okolica oczu starzeje si´ bardzo szybko. Pierwsze zmarszczki pojawiajà
si´ tutaj ju˝ w m∏odym wieku, ok. 20.-25. roku ˝ycia. Powód? Skóra jest 
w tym miejscu bardzo cienka (ma ok. 0,5 mm, podczas gdy na policzkach
ok. 2 mm), a przez to podatna na uszkodzenia spowodowane przez czyn-
niki zewn´trzne. Brak podskórnej tkanki t∏uszczowej sprawia, ˝e nie
potrafi dobrze broniç si´ przed niekorzystnym wp∏ywem Êrodowiska 
– s∏oƒcem czy zmianami temperatur. Poza tym znajdujàce si´ wokó∏ niej
22 mi´Ênie ca∏y czas pracujà, gdy si´ Êmiejemy, mru˝ymy oczy, co sprzy-
ja powstawaniu zmarszczek mimicznych – tzw. „kurzych ∏apek". Wraz 
z wiekiem skóra ma coraz wi´kszà tendencj´ do wiotczenia i opadania.
Sposobami na poprawienie jej wyglàdu: wyg∏adzenie siatki zmarszczek,
wzmocnienie napi´cia skóry sà zabiegi przeprowadzane w gabinecie der-
matologicznym, w trudniejszych przypadkach mo˝na wykonaç plastyk´
powiek u chirurga (patrz: str. 8).       

Jakie zabiegi warto wykonaç?
BOTOX®  
Wykorzystywany z dobrym skutkiem w usuwaniu zmarszczek czo∏owych
poprzecznych, mi´dzy brwiami, nadaje si´ te˝ do likwidowania „kurzych
∏apek". Poprzez wstrzykni´cie w mi´Ênie niewielkiej iloÊci toksyny botuli-
nowej zostajà na jakiÊ czas zablokowane ich skurcze, co zapobiega
marszczeniu si´ i fa∏dowaniu skóry. Mimo ˝e okolica oczu jest bardzo
wra˝liwa, uk∏ucie nie jest zbyt bolesne, a zabieg trwa 10-15 minut. 
Od razu mo˝emy wróciç do swoich codziennych zaj´ç. Czasami mogà
powstaç drobne wynaczynienia, zw∏aszcza u osób ze sk∏onnoÊcià do
zasinieƒ lub gdy ig∏a trafi w naczynie krwionoÊne. Efekt wyg∏adzenia 
i poprawy napi´cia skóry utrzymuje si´ pó∏ roku, czasem d∏u˝ej. Pora˝enie
mi´Ênia powoduje, ˝e przez ten czas odzwyczajamy si´ od nadmiernych
ruchów marszczàcych okolice oczu, skóra wi´c odpoczywa i nawet gdy
BOTOX® przestanie ju˝ dzia∏aç, wyglàda zdecydowanie m∏odziej. 
Ile zabiegów: raz na 8-12 miesi´cy. Cena: zale˝y od iloÊci 
i nasilenia zmarszczek – 1000-1500 z∏.

foto: serwis prasowy DIBI
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Peelingi 
Pomagajà zredukowaç drobne zmarszczki, rozjaÊniajà 
i wyg∏adzajà skór´. Zwykle stosuje sí  w tej okolicy Yellow
Peel oparty na kwasie retinowym i wit. C oraz TCA, czyli
kwas trójchlorooctowy – sam lub w po∏àczeniu z innymi
sk∏adnikami, np. z kwasem askorbinowym (Easy Peel), bàdê
ze wskaênikiem barwnym niebieskim (Blue Peel). Skór´
z∏uszcza sí  na Êredniej g∏´bokoÊci, wí c u˝yta do zabiegu
substancja dociera do miejsca zetkní cia naskórka ze skórà
w∏aÊciwà. Z∏uszczanie jest na tyle g∏´bokie, ˝e zostaje pobu-
dzona produkcja kolagenu i elastyny: skóra staje sí  bardziej
napí ta i wyg∏adzona. Po zabiegu wyst´puje zaczerwienienie,
które po kilku dniach ust´puje. Niektóre peelingi stosuje sí
te  ̋na powieki (patrz: str. 7). Ile zabiegów: Easy Peel – 1-2 
w roku, Yellow Peel – 2 razy w roku. Cena: 300-500 z∏.

Na zmarszczki wokó∏ oczu oraz wiotkà skór´ dobrze
dzia∏a te˝ peeling g∏´boki z u˝yciem fenolu: z∏uszcza ca∏y
naskórek, docierajàc a˝ do skóry w∏aÊciwej. Zwykle
kojarzymy fenol z substancjà toksycznà, ale gdy zastosuje
si´ jego s∏aby roztwór na ma∏ym wycinku skóry, jest bez-
pieczny. Zabieg na miesiàc wy∏àcza z normalnego
funkcjonowania, bo skóra d∏ugo si´ goi. Trzeba unikaç
infekcji, ÊciÊle przestrzegaç zaleceƒ lekarza i rygorystycznie
chroniç si´ przed s∏oƒcem. Przez miesiàc utrzymuje si´ roz-
leg∏y rumieƒ. Efekt napi´cia, rozjaÊnienia i wyg∏adzenia
skóry zobaczymy po 2-3 mies. Podczas zabiegu ból jest
niewielki, pojawia si´ zwykle po nim (lekarz zaleci leki
przeciwbólowe). Zabieg trwa kilka minut. U osoby m∏odej
dzia∏a szybko i mocno. U starszych trzeba go robiç kilka
razy. Ile zabiegów: raz na kilka lat. Cena: 300-500 z∏. 

Mezoterapia    
Wstrzykiwanie koktajlu substancji leczniczych w g∏àb skóry
przynosi dobre rezultaty, gdy skóra jest cienka i zwiotcza∏a.
Mezoterapia sp∏yca te˝ zmarszczki. Nie ma przeci-
wwskazaƒ do ostrzykiwania okolic oczodo∏u. Najcz´Êciej
stosuje si´ tu kwas hialuronowy oraz witaminy: C i E, na-
turalne antyoksydanty pochodzenia roÊlinnego, amino-
kwasy, krzem itd. Nak∏ucia wykonuje si´ wzd∏u˝ linii
zmarszczki, cz´sto metodà nappage (powierzchownych
mikronak∏uç). Kwas hialuronowy mo˝na podawaç w formie
wstrzykni´ç w skór´ w∏aÊciwà, powierzchownie, ale po
podaniu robi si´ grudka, która wch∏ania si´ po 2 dniach. Po
zabiegu nak∏ada si´ preparat z witaminà K i ch∏odzi miejsce
iniekcji lodem. Mogà pojawiç si´ krwiaki. Ile zabiegów: 1
zabieg na 3 tygodnie – 4 zabiegi, terapia podtrzymujàca: 1
zabieg na 6 tygodni. Cena: 300-550 z∏, zale˝y od produktu.

Meso Sense (mezoabrazja) i TMT  
Te niedawno wprowadzone techniki odm∏adzania skóry
twarzy, szyi, dekoltu znajdujà zastosowanie tak˝e w okoli-
cach oczu. Meso Sense wykorzystuje d∏ugie fale radiowe 
o niskiej, ale zmiennej cz´stotliwoÊci, pozbawione genero-
wania efektów termicznych w skórze. Fale poprzez

pobudzanie drgaƒ jonów otwierajà kana∏y jonowe 
w komórkach, co powoduje, ˝e substancja wnika nie tylko
w skór´, ale i do Êrodka komórek (ma to znaczenie w przy-
padku m.in. witaminy C, retinolu). TMT wykorzystuje pràd
elektryczny o zmiennej biegunowoÊci, pobudza skór´ krótki-
mi impulsami powodujàc rozprowadzanie w niej substancji
aktywnych pomi´dzy komórkami do g∏´bokoÊci 3 mm. Ile
zabiegów: 10. Cena: 300-400 z∏. 
Obydwa zabiegi sà bezbolesne i poza niewielkim zaczerwie-
nieniem, nie majà dzia∏aƒ ubocznych. Przed Meso Sense
wykonuje si´ abrazj´ (urzàdzeniem do mikrodermabrazji),
by usunàç warstw´ rogowà naskórka. Na okolic´ oczu zale-
ca si´ koƒcówki diamentowe, nie korund lub drobniutki pa-
pier Êcierny. Ile zabiegów: 1 zabieg co 3 tygodnie – 5
zabiegów, nast´pnie 1 na 2 miesiàce. Cena: 400-600 z∏.

Thermage  
Thermage –- wykorzystuje fale radiowe o wysokiej cz´stotli-
woÊci (6 MHz/s), które majà dzia∏anie termogenne na
skór´. Po przy∏o˝eniu specjalnej g∏owicy do wybranego
miejsca na skórze i wy∏adowaniu energii, podgrzaniu ule-
gajà w∏ókna kolagenu, które kurczà si´ i stopniowo
degradujà. Produkty tej degradacji pobudzajà fibroblasty
do produkcji nowego kolagenu. Thermage zapoczàtkowuje
proces regeneracji i naprawy prowadzàcy do przebudowy
skóry, poprawy jej trofiki, napi´cia i spr´˝ystoÊci. Efekt?
Pogrubienie i lifting, czyli jej naciàgni´cie. Metoda skutecz-
na do poprawy wyglàdu opadajàcych powiek, wyg∏adzenia 
i unoszenia powiek górnych oraz wyg∏adzenia zmarszczek
na powiekach dolnych. Po∏àczona z zabiegiem na czo∏o da
efekt zrelaksowanej twarzy, szerzej otwartych oczu. Jest to
technika bezinwazyjna, a dzi´ki specjalnej metodzie
ch∏odzenia dzia∏a na skór´, oszcz´dzajàc naskórek. Po
zabiegu mo˝na wróciç do codziennych zaj´ç. Zabieg 
w okolicach oczu jest bezpieczny: na ga∏k´ ocznà zak∏ada
si´ plastikowe nak∏adki chroniàce oko przed ciep∏em. Ile
zabiegów: 1 zabieg na kilka lat. Cena: 5000-6000 z∏.
Modyfikacjà Thermage jest technika Radiage, która tak˝e
wykorzystuje fale radiowe o dzia∏aniu termogennym na
skór´, lecz o innej cz´stotliwoÊci – 4 MHz/s. Podobnie jak
Thermage przyczynia si´ do zwi´kszenia iloÊci kolagenu 
i tkanki spr´˝ystej. Zalecana seria zabiegów: 1 zabieg na
kilka miesi´cy. Cena: 3000-4000 z∏. . 

Kwas hialuronowy  
Zapadni´te skronie, dolina ∏ez, zapadni´te policzki pod
oczami to miejsca, w których mo˝na zastosowaç g∏´boko
wype∏niajàce preparaty wolumetryczne. Volum´ lub inne
g∏´bokie wype∏niacze z kwasem hialuronowym podaje si´
pod oczami bezpiecznie i z dobrym efektem odm∏odzenia
i wype∏nienia. Ta technika pozwala te˝ zamaskowaç worki
pod oczami. Kwas hialuronowy jest dobrze tolerowany 
i utrzymuje si´ w tej okolicy do 8 miesi´cy. Ile zabiegów:
Êrednio 1 zabieg na rok. Cena: 1000-1500 z∏. �
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Autor: Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka , Centrum Dermatologii

Estetycznej i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl

Selvert Thermal – likwiduje obrz´ki 
Jest to zabieg z u˝yciem preparatów zawierajàcych m.in.
borowiny, torf, alginiany, okrzemki, wod´ termalnà 
z biosacharydem, który dzia∏a antyalergicznie, wyciàg 
z lukrecji i Ginkgo biloba. Efekt – to wyg∏adzenie linii
mimicznych, zredukowanie obrz´ków i polepszenie kolory-
tu skóry wokó∏ oczu. Po zabiegu poprawia si´ te˝
mikrokrà˝enie krwi, zostajà zlikwidowane przekrwienia.
Kosmetyki Selvert Thermal pobudzajà komórki uszko-
dzone dzia∏aniem wolnych rodników do naprawy oraz
zwi´kszajà odpornoÊç skóry. Cena: ok. 100 z∏

Caviar & Retinol Evolution Bioline 
– minimalizuje oznaki starzenia 
Âwietnie podzia∏a na zmarszczki wokó∏ oczu, ale nadaje
si´ tak˝e do ich likwidowania w okolicach ust. Preparaty
na bazie kawioru i retinolu uelastyczniajà i poj´drniajà
skór´. Zawierajà heptapeptyd z∏o˝ony z 9 aminokwasów
– g∏´boko penetrujàcych sk∏adników zamkni´tych w jed-
nowarstwowej b∏onie molekularnej. Dzi´ki umieszczeniu
ich w mikrokapsu∏kach sà stopniowo uwalniane w skórze,
co wzmaga ich dzia∏anie piel´gnacyjne. Cena: ok. 100 z∏

Eye Contour Dibi – zmniejsza cienie
pod oczami
Delikatna i podatna na uszkodzenia skóra wokó∏ oczu
jest dzi´ki temu zabiegowi szczególnie chroniona.
Zawarte w preparatach sk∏adniki zabezpieczajà przed
agresjà zewn´trznych czynników, nawil˝ajà, zmniejszajà
worki i cienie pod oczami, zapobiegajà pojawieniu si´
zmarszczek mimicznych i minimalizujà ju˝ istniejàce.
Dodatkowo dajà skórze uczucie komfortu. Spojrzenie
nabiera blasku. Cena: ok. 60 z∏

Time Return Eye Contour Dibi 
– odbudowuje struktury skóry
Pierwszy zabieg z moleku∏à Agelless 10™, czyli zaawan-
sowanym sk∏adnikiem aktywnym o dzia∏aniu anti-age.
Ma doskona∏e dzia∏anie antyoksydacyjne i chroni tkanki
przed drobnymi uszkodzeniami. Zwi´ksza produkcj´
kolagenu, odbudowuje struktury skóry, redukujàc
zmarszczki w trzech wymiarach. Skóra wokó∏ oczu jest
wyraênie odm∏odzona. Cena: ok. 160 z∏

Zabiegi Skin Jet 
– z wykorzystaniem ultradêwi´ków
Blask z∏ota – regeneruje i odm∏adza. Zabieg wykonuje si´
za pomocà z∏oto-ceramicznych g∏owic ultradêwi´kowych
wspomaganych przez pole magnetyczne. Substancje akty-
wne sà g∏´boko i równomiernie wprowadzane do skóry,
pobudzajàc funkcje komórek. Cena: 130 z∏
Pi´kne oczy – wyg∏adza drobne zmarszczki mimiczne.
Do zabiegu wykorzystuje si´ preparaty Dermtox o silnym
dzia∏aniu przeciwzmarszczkowym. Cena: 110 z∏
M∏ode oczy – nawil˝a, regeneruje, daje efekt liftingu. Przy
zastosowaniu ultradêwi´ków do skóry wprowadza si´
preparaty zawierajàce kwas hialuronowy. Cena: 110 z∏

Peeling Lac/Gly Pamgel Environ  
– na skór´ wokó∏ oczu i powieki 
To bezpieczne z∏uszczanie okolic oczu, a tak˝e powiek dol-
nych i górnych. Preparaty na bazie kwasu mlekowego i gli-
kolowego przeznaczone sà dla osób z nasilonymi zmarsz-
czkami, Êcieƒcza∏à skórà i siƒcami pod oczami. Majà
dzia∏anie liftingujàce i uj´drniajàce. Napinajà i g∏´boko
nawil˝ajà przesuszonà i zm´czonà skór´ wokó∏ oczu. LAC
rozÊwietla tak˝e zaciemnione powieki. Cena: 150 z∏ �

Zabiegi kosmetyczne 
Czy delikatna skóra wokó∏ oczu potrzebuje zabiegów u kosmetyczki? Zdecydowanie tak.
Bo… pomagajà wyg∏adziç drobne zmarszczki, napinajà zwiotcza∏à skór´, zmniejszajà
obrz´ki. Nie wyglàdamy ju˝ na zm´czone. 
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Plastyka powiek polega na pozbyciu si´ nadmiaru tkanki
t∏uszczowej i skóry oraz cz´Êci wiotczejàcych w∏ókien mi´Êni
powieki. Pomaga zlikwidowaç opadanie skóry, które nadaje
oczom smutny, zm´czony wyglàd. Wspó∏czesna chirurgia
zajmuje si´ zarówno korekcjà powiek górnych, jak i dolnych. 
T́  ostatnià ostro˝niej przeprowadza si´ u osób starszych, 
bo mo˝e sí  wiàzaç z powik∏aniami: jest niebezpieczeƒstwo, 
˝e po usuní ciu nadmiaru skóry i t∏uszczu powieka wywinie sí .

Dla kogo operacja powiek? 
Mo˝na jà przeprowadziç w ka˝dym wieku. Najcz´Êciej
decydujà si´ na nià osoby po 40. roku ˝ycia niezadowolone
z wyglàdu powiek lub m∏odsze, o specyficznej budowie oka,
(prawie niewidocznej powiece). Chirurg przenoszàc miejsce
przyczepu mi´Êni – ods∏ania jà. Niekiedy do chirurga plas-
tyka zg∏aszajà si´ osoby np. po êle wykonanym zabiegu
wstrzykni´cia botoksu: mimo ˝e czo∏o jest wyg∏adzone, 
to zamiast efektu podniesienia brwi „czo∏o
opada”: w takim przypadku trzeba pocze-
kaç, a˝ botoks przestanie dzia∏aç. 

Metody korekcji
Powieki górne:
1. Nacina si´ skór´ w miejscu na-
turalnych bruzd na powiekach 
i wycina jej nadmiar; usuwa si´
tak˝e t∏uszcz.     
2. Wykonuje si´ ci´cie do koÊci
czo∏owej z ci´cia do korekcji powieki,
podnosi tkanki okolicy brwi poprzez
wch∏anialne wszczepy lub szwy i robi
klasycznà korekcj´ powiek. 
3. Metoda endoskopowa: podnoszàca tkanki czo∏a
i okolicy brwi. Robi si´ 3 naci´cia w skórze g∏owy i poprzez
otwory (2 cm) wprowadza narz´dzie operacyjne. Po
uniesieniu okolicy brwi robi si´ klasycznà plastyk´ powiek. 
Powieki dolne:
1. Usuwa si´ nadmiar skóry, w∏ókna mi´Êniowe oraz tkank´
t∏uszczowà. 
2. Oprócz tego mo˝na zwi´kszyç napi´cie tkanek powieki
poprzez przeniesienie przyczepu bocznego wi´zad∏a powiek 
nieco ku górze. 

3. Mo˝na te˝ dodatkowo wykonaç wyci´cie bocznego odcin-
ka powieki w celu przywrócenia jej odpowiedniego napi´cia. 
Cz´sto korekcj´ powiek robi si´ z liftingiem – podniesieniem
tkanek twarzy. Poprawia to efekt zabiegu i wyglàd. 

Jak wyglàda zabieg?
Konieczne sà podstawowe badania krwi: morfologia,
krzepliwoÊç itd. Zabieg (1-1,5 godziny) odbywa si´ w znie-
czuleniu miejscowym. Po za∏o˝eniu szwu i ma∏ego opatrun-
ku wrócimy do domu. Jednà dob´ trzeba le˝eç z wy˝ej unie-
sionà g∏owà, nie mo˝na piç alkoholu ani u˝ywaç substancji
powodujàcych rozrzedzenie krwi (mo˝e to wywo∏aç przekr-
wienia i siniaki). Czasami jest obrz´k, ∏zawienie lub gorszy
odp∏yw ∏ez, ale po 3 dniach mijajà. Szwy zdejmuje si´ w 4-
-5 dobie po zabiegu. Mimo ˝e wyst´pujà mniejsze lub
wi´ksze siniaczki po 4 dniach w przyciemnionych okularach
mo˝na ju˝ wyjÊç z domu. Po dwóch tygodniach funkcjonuje-

my ju˝ normalnie. Blizny sà prawie niewidoczne,
bo znajdujà si´ w naturalnym fa∏dzie powsta-

jàcym przy otwieraniu oka, na powiekach
dolnych ok. 2 mm od brzegu rz´s. Efekty

operacji, jeÊli dbamy o skór´, utrzymu-
jà si´ wiele lat. 
Przeciwwskazania: wysokie ciÊnie-
nie, leczenie sterydami, cukrzyca,
ostra choroba wieƒcowa, z∏a krze-
pliwoÊç krwi. Nie wykonuje si´ ope-

racji, gdy wyst´puje infekcja oka albo
ból ga∏ki ocznej. Osoby, które majà np.

jaskr´, zespó∏ suchego oka, zaburzenia
pola widzenia, chirurg odsy∏a zwykle

najpierw na konsultacj´ do okulisty.

Zalecenia po operacji:
• Robimy na oczy ok∏ady z lodu przeciw obrz´kom. 
• Stosujemy Auriderm z witaminà K, aby przyspieszyç 

wch∏anianie siniaczków. 
• Wskazane sà krople do oczu, np. Sulfacetamid, 

bo dzia∏ajà przeciwbakteryjnie i p∏uczà oko. 
Na noc mo˝na zastosowaç maÊç neomycynowà. 

• Po intensywniejszej pracy konieczna jest pauza. �
Koszt: od 3-4 tys. z∏

DOSSIER: OCZY
Autor: dr n. med. Tadeusz Witwicki, chirurg plastyk 
www.plastyka-chirurgia.pl
www.revita-chirurgia.pl

Worki pod oczami czy efekt wiotczejàcej, opadajàcej
skóry na powiekach nieuchronnie ujawniajà si´ wraz
z wiekiem. Ale tak samo jak policzki lub czo∏o, oczy
mo˝na odm∏odziç, a konkretnie – powieki. JeÊli czu-
jemy dyskomfort, skorzystajmy z pomocy chirurga.  

Korekcja
powiek

foto: serwis prasowy BIODERM
A
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DOSSIER: OCZY
Odpowiada: dr n. med. Anna Ambroziak, specjalista chorób oczu,

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 

A˝ 75 proc. informacji z otaczajàcego nas Êwiata trafia do mózgu dzi´ki oczom. 
Z wiekiem niestety tracimy ostroÊç widzenia, wzrok si´ pogarsza. Szkodliwa dla oczu jest
te˝ wielogodzinna praca przy komputerze, przebywanie w klimatyzowanych pomieszcze-
niach, zanieczyszczenie Êrodowiska. Specjalista chorób oczu radzi, jak o nie zadbaç. 

Kiedy odwiedziç okulist´?
Zawsze, gdy zauwa˝ymy coÊ niepokojàcego, szczególnie,
gdy pojawià si´ zaburzenia widzenia. Oko jest tak delikat-
nym narzàdem, ˝e zagra˝ajà mu urazy, mikroorganizmy 
i podra˝nienia spowodowane np. przez kurz, owady, kos-
metyki czy detergenty. Konsultacji okulisty wymagajà:
pogorszenie widzenia lub podwójne widzenie, spadek
ostroÊci wzroku (rozmyte obrazy, mroczki, b∏yski, zaczer-
wienienie oka i ból g∏owy). Zmiany w oku mogà byç
objawem chorób, wi´c nie wolno ich lekcewa˝yç. Ju˝ pod-
stawowe badanie pomaga wykryç wady wzroku, ale 
i wiele schorzeƒ, np. jaskr´, zespó∏ suchego oka.

„W jakim wieku” oko zaczyna si´ starzeç?
Za wiek, w którym przestaje byç tak sprawne jak dawniej,
nale˝y przyjàç 40. rok ˝ycia. Tracimy wtedy zdolnoÊç
ostrego widzenia zarówno daleko, jak i blisko: zacierajà
si´ kontury, trudniej odczytaç drobnà czcionk´. Naturalna
staje si´ potrzeba si´gni´cia po okulary do czytania. 

Jakie badania i jak cz´sto wykonywaç? 
Po 40-tce podstawowe badanie okulistyczne wskazane jest
co dwa lata, po 50-tce – raz w roku. Cz´Êciej (co 6 mies.)
okulist´ muszà odwiedzaç m.in. osoby z rozpoznanà jaskrà,
po zabiegach (np. usuni´ciu zaçmy), noszàce soczewki kon-
taktowe itd. Lekarz skontroluje wzrok, obejrzy stan powiek,
spojówek, przedniego odcinka ga∏ki ocznej. Wykona
dok∏adniejsze badanie w tzw. lampie szczelinowej wraz 
z pomiarem ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego. Bardzo wa˝ne
jest badanie dna oka, bo pozwala zdiagnozowaç choroby
siatkówki, nerwu wzrokowego. Po 40-tce roÊnie te˝ ryzyko
jaskry, dlatego warto zbadaç pole widzenia.

Czy jaskra jest groêna?
Jaskra to post´pujàce uszkodzenie w∏ókien nerwu
wzrokowego. Zmiany sà nieodwracalne: mogà powodowaç
stopniowe zaw´˝anie si´ pola widzenia i utrat´ wzroku.
Poczàtkowo nie ma ̋ adnych objawów (niekiedy bóle g∏owy,
oczu, zamglone widzenie). Wczesne wykrycie i leczenie 
jaskry mogà spowolniç, a nawet zatrzymaç jej rozwój.

W wieku dojrza∏ym grozi nam te˝ zwyrodnienie plamki oka
zwiàzane z wiekiem, wywo∏ane zmianami w centralnej
cz´Êci siatkówki, odpowiadajàcej za ostre i pe∏ne widzenie.
Mo˝na je rozpoznaç we wczesnej fazie, wykonujàc co-
dziennie tzw. test Amslera (dostaniemy go od okulisty).
Albo weêmy kartk´ papieru w kratk´ z centralnie umiesz-
czonà kropkà. Trzymamy jà w r´ku w odleg∏oÊci tak jak do
czytania, u˝ywajàc okularów do bli˝y. Patrzymy jednym,
potem drugim okiem na kropk´ i obserwujemy, czy krat-
ki nie wykrzywiajà si´, nie zmniejszajà, a obraz w cen-
trum nie jest zamazany. JeÊli tak, zg∏oÊmy si´ do okulisty. 

Jak komputer wp∏ywa na oczy?
Zbyt d∏uga praca przy komputerze, szczególnie przy z∏ym
oÊwietleniu nie tylko m´czy wzrok. Wpatrywanie si´ 
w monitor prowadzi do tego, ˝e rzadziej ni˝ zwykle
mrugamy, co powoduje wysychanie rogówek. Oczy sà
zaczerwienione i piekà, tracimy ostroÊç widzenia. 
1. Co jakiÊ czas róbmy przerwy i wpatrujmy si´ w dal, 

np. w oddalone szczegó∏y krajobrazu za oknem. 
2. Pami´tajmy o mruganiu i si´gajmy po krople do oczu. 
3. Zainwestujmy w dobry monitor – o jak najwi´kszej 

rozdzielczoÊci (migotanie obrazu, brak ostroÊci, nad-
mierna jaskrawoÊç sà szkodliwe dla oczu! ). 

4. Starajmy si´ pracowaç przy naturalnym oÊwietleniu. 
Lamp´ ustawmy po lewej stronie komputera, by nie 
odbija∏a si´ nieprawid∏owo od ekranu monitora. 

5. Cz´sto wietrzmy pomieszczenia biurowe.

Jak na co dzieƒ dbaç o oczy?
Regularnie odwiedzajmy okulist´, by wyrównywaç 
wady wzroku. Unikajmy palenia tytoniu i przebywania 
w „dymie”. Stosujmy krople nawil˝ajàce do oczu,
zw∏aszcza gdy nosimy soczewki, pracujemy przy kompu-
terze, w klimatyzowanych biurach. Przeciwwskazane sà
krople obkurczajàce, („na czerwone oko”), np. Mibalin,
Starazolin, Betadrin, które przejÊciowo zw´˝ajà naczynia:
oko staje si´ wprawdzie bielsze, ale tylko pozornie
zdrowsze; przewlekle u˝ywane, sà bardzo niebezpieczne.�

Pytania do eksperta

foto: archiwum
 prywatne
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DOSSIER: OCZY

Skóra wokó∏ oczu ma kilku wrogów: zmarszczki,
obrz´ki, cienie pod oczami. 
Zmarszczki. Ich iloÊç i widocznoÊç zale˝à m.in. od
uwarunkowaƒ genetycznych, trybu ˝ycia, diety, aktywnoÊ-
ci. Ich powstawaniu sprzyja szczególna wra˝liwoÊç skóry
na czynniki zewn´trzne. W wieku dojrza∏ym do zmarsz-
czek do∏àcza jeszcze zwiotczenie tkanki z „nawisami
skóry” na powiekach górnych i dolnych.
Obrz´ki. Pojawiajà si´ np. z powodu nieprawid∏owej diety
i z∏ej piel´gnacji. Zwykle jednak ich przyczynà jest kru-
choÊç naczyƒ w∏osowatych i niesprawnoÊç uk∏adu limfaty-
cznego sprawiajàca, ̋ e woda i produkty przemiany materii
zamiast zostaç odtransportowane do naczyƒ ch∏onnych,
pozostajà w tkance ∏àcznej. Opuchni´cia bywajà te˝
sygna∏em nadczynnoÊci tarczycy, zaburzeƒ w gospodarce
hormonalnej, czy w krà˝eniu.  
Cienie. Te obecne od dzieciƒstwa sà uwarunkowane gene-
tycznie i spowodowane bardzo p∏ytkim po∏o˝eniem naczyƒ
krwionoÊnych. Ale mogà je te˝ wywo∏aç: nieprawid∏owy
tryb ˝ycia, niewyspanie, z∏a dieta. Niekiedy sà oznakà
choroby, np. cukrzycy lub stanu zapalnego, tak˝e kontak-
towego lub alergicznego zapalenia skóry.

Kilka wa˝nych zasad    
1. Podstawà piel´gnacji jest ochrona. Nie zapominajmy
o okularach s∏onecznych w okresie du˝ego nas∏onecznienia.
2. Bardzo wa˝ny jest te˝ codzienny demakija˝, no i…
odpowiedni krem. Pod oczy mo˝na stosowaç te same kremy
co do piel´gnacji twarzy. Ale osoby o cerze wra˝liwej powin-
ny dobieraç kosmetyki z du˝à ostro˝noÊcià. Mo˝na na
przyk∏ad sprawdziç na opakowaniu, czy kosmetyk by∏ prze-
badany przez specjalistów: dermatologów oraz okulistów. 
3. Najcz´stsza postaç tych preparatów to ˝el lub emulsja,
rzadziej serum czy koncentrat, co sugeruje wy˝sze st´˝enie
sk∏adników aktywnych w preparacie. Spotkamy te˝ masecz-
ki pod oczy, p∏atki, kapsu∏ki. Bez wzgl´du na form´ produkt
powinien mieç odpowiednià lepkoÊç i sposób aplikacji, by nie

dosta∏ si´ do oczu (np. nie sp∏ynà∏ do oka), musi si´ ∏atwo
rozprowadzaç – nieprawid∏owa aplikacja, np. naciàganie
skóry przy usuwaniu makija˝u czy nak∏adaniu kremu mo˝e
przynieÊç odwrotny skutek.  

Najcz´stsze sk∏adniki kremów 
Kosmetyki do piel´gnacji skóry wokó∏ oczu powinny silnie
nawil˝aç, nat∏uszczaç, ale i korygowaç defekty: obrz´ki,
siƒce czy „kurze ∏apki”. Ze wzgl´du na znacznie cieƒszy
naskórek i wi´ksze ryzyko podra˝nieƒ surowce do ich pro-
dukcji sà dobierane bardzo uwa˝nie. Cz´sto kremy sà bezza-
pachowe, z minimalnà dawkà konserwantów, by nie uczula∏y.
Producenci stosujà t´ samà zasad´ co w przypadku cer
wra˝liwych i preparatów dla dzieci: prosta formu∏a 
i sk∏adniki wysokiej czystoÊci, by ograniczyç efekty uboczne. 

Substancje nawil˝ajàce i nat∏uszczajàce: np. gliceryna,
aminokwasy, hydrolizaty protein (kolagenu, elastyny, bia∏ek
pszenicy) i coraz bardziej popularne polisacharydy, gliko-
zoaminoglikany, kwas hialuronowy itp., nasycone sk∏adniki
t∏uszczowe oraz oleje m.in. wiesio∏ka, kie∏ków pszenicy itp. 

¸agodzàce: pantenol i alantoina, wyciàgi roÊlinne, m.in.
ze Êwietlika lekarskiego, chabra b∏awatka – o dzia∏aniu prze-
ciwzapalnym, ∏agodzàcym zaczerwienienia powiek i ich
brzegów; ekstrakty z rumianku, nagietka czy aloesu.

Uszczelniajàce naczynia w∏osowate i usprawniajàce
przep∏yw limfy i krwi: ekstrakty bogate we flawonoidy (escy-
na, hesperytyna, diosmina) i bardziej znane: kofeina, karni-
tyna, eskulozyd, wzmacniajàce Êcianki naczyƒ, regulujàce
mikrokrà˝enie i dzia∏ajàce przeciwobrz´kowo, wyciàgi 
z zielonej herbaty i guarany, wit. E i K czy dipeptyd z∏o˝ony
z 2 aminokwasów, usprawniajàcy przep∏yw limfy.

Przeciwzmarszczkowe: substancje o dzia∏aniu prewen-
cyjnym, np. przeciwrodnikowe (wit. C i E, koenzym Q10,
kwas liponowy i wyciàgi roÊlinne bogate we flawonoidy) 
i stymulujàce: retinol, kinetyna, wit. B3. Do „koncentratów”
lub „serum pod oczy” coraz powszechniej wkraczajà zwiàz-
ki typu „botox-like” i aktywujàce procesy lipogenezy. �

Pi´kne, b∏yszczàce oczy bez „kurzych ∏apek” wokó∏ to marzenie wspó∏czesnej kobiety.
Natura jednak sprawi∏a, ˝e nie∏atwo je spe∏niç. Pierwsze zmarszczki mimiczne poja-
wiajà si´ tu ju˝ ok. 20.-25. roku ˝ycia. Co pomo˝e delikatnej w tym miejscu skórze?

Piel´gnacja skóry

wokó∏ oczu
Autor: Anna Frydrych, chemik, kosmetolog

wyk∏adowca w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie 

i Podyplomowym Studium Chemii Kosmetycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej 

foto: serwis prasowy DIBI



Modny
makija˝

Pokochajmy wszystko, co si´ Êwieci! Takim has∏em
wi´kszoÊç top wiza˝ystów rozpoczyna∏a projekty makija˝y
przed pokazami sezonu zima 2007/08. Makija˝ sta∏ 
si´ klejnotem. BaÊniowy, gwiazdkowy wizerunek mieni 
si´ blaskiem z∏ota, srebra i diamentów. Wyraênie królujà
akcesoria; nigdy przedtem nie obserwowaliÊmy takiego
wysypu sztucznych rz´s, pajetek, d˝etów oklejajàcych
twarz.

„Diamonds are a girl’s best friend” Êpiewa∏a Marilyn
Monroe. Mog´ si´ za∏o˝yç, ˝e zachwyci∏by jà ten ma-
giczny przepych mieniàcych si´ cieni do powiek,
b∏yszczyków wype∏nionych opalizujàcymi opi∏kami.
Roziskrzony b∏yszczyk wraz z nak∏adanym stopniowo
metalicznym cieniem mo˝e zelektryzowaç ca∏y makija˝.
Pami´taç jednak nale˝y, ˝e migotliwe usta i oczy prezen-
tujà si´ najlepiej na wr´cz przezroczystej cerze, pozba-
wionej podk∏adu lub z niewielkà iloÊcià pudru.

Wykonujàc karnawa∏owy makija˝ nie bójmy si´
eksperymentu, skorzystajmy z nowej generacji pajetek,
dajàcych zaskakujàcy efekt. Odbijajà one i skupiajà
Êwiat∏o, tworzàc migotliwy blask rozÊwietlajàcy twarz,
cia∏o lub w∏osy; mo˝na je stosowaç same lub zmieszane 
z rozmaitymi kosmetykami.

Hitem sezonu zosta∏ okrzykni´ty poliester, dajàcy
promienny efekt kolorystyczny cieni do powiek i lÊniàcego
pudru do cia∏a. Poliuretanowa pow∏oka nasila optyczne
zjawisko odbijania Êwiat∏a, zapewniajàc hologramowe
pog∏´bienie u˝ytych kolorów.
Poliestry najnowszej generacji znajdziemy w produktach
takich marek jak: MAC, Make Up For Ever czy Dior.

W tym sezonie nieznanà do tej pory nikomu form´
przybra∏y sztuczne rz´sy – atrybut ka˝dej uwodzicielki.
Ptasie pióra, strz´piaste koronki, êdêb∏a traw; wszystkie
te elementy uzupe∏niajà klasycznà lini´ sztucznych rz´s,
pog∏´biajàc panoramicznoÊç spojrzenia.

Projektanci pokazali te˝ klejnoty: na nadgarstkach,
na szyi, w uszach. Makija˝yÊci – wokó∏ oczu, na koÊci
policzkowej, na linii warg. Okràg∏e, kwadratowe, 
w kszta∏cie ∏zy, przezroczyste lub kolorowe. Wszystkie sà
szlifowane jak kamienie szlachetne i spe∏niajà jeden cel:
podkreÊlajà kolorystyk´ wykonanego makija˝u. SzklistoÊç
diamentowego blasku odnajdziemy równie˝ w tuszach do
rz´s, ró˝ach i „suchych oliwkach” do cia∏a.

Makija˝ to zabawa. Kreujàc karnawa∏owy look odwa˝ si´
na krok, który zbli˝y Ci´ do gwiazd… �

O najmodniejszych trendach w makija˝u na nadchodzàcy karnawa∏ 

opowiada Sergiusz Osmaƒski, 
Dyrektor Artystyczny i PR Sephory, wiza˝ysta 

foto: serwis prasowy DIOR
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W∏osy wypadajà bo… ˝yjemy szybko i w ciàg∏ym stresie,
êle si´ od˝ywiamy, np. stosujemy rygorystyczne diety, 
co powoduje, ˝e brakuje im niezb´dnych do zachowania
dobrej kondycji mikroelementów, m.in. ˝elaza, cynku,
miedzi, witamin z grupy B. Do ich gubienia mogà si´ te˝
przyczyniç przebyte choroby, silny ∏ojotok. U kobiet ten
problem ma pod∏o˝e hormonalne. Cz´sto nadmiernie
wypadajà po cià˝y (bo poziom estrogenów spada), tak˝e
w okresie menopauzy mo˝e dojÊç do ich przerzedzenia.   

Co to jest ∏ysienie androgenowe?
Gdy w∏osy stajà si´ wyraênie cieƒsze, jest ich du˝o mniej, 
a w∏osy d∏ugie w koƒcu przekszta∏cajà si´ we w∏osy
meszkowe, mamy najprawdopodobniej do czynienia 
z rozpoczynajàcym si´ ∏ysieniem androgenowym. Takie
objawy spotkamy u 80 proc. m´˝czyzn (proces mo˝e si´
zaczàç ju˝ w 17.-19. roku ̋ ycia), ale nie omijajà one tak˝e
kobiet (w 60 proc.) i mo˝na je zauwa˝yç ju˝ po 30-tce.
Wiek i p∏eç majà du˝e znaczenie w przypadku ∏ysienia
androgenowego: u kobiet jest ono mniej nasilone i bardzo
rzadko doprowadza do ca∏kowitej utraty w∏osów, co z kolei
nie jest rzadkoÊcià u m´˝czyzn.   

Istniejà dwie odmiany ∏ysienia androgenowego: ∏ysienie
androgenowe m´˝czyzn typu szczytowego i kàtowego oraz
∏ysienie androgenowe kobiet typu m´skiego i rozlanego.

To pierwsze zwykle daje o sobie znaç ju˝ w okresie
dojrzewania. Najcz´Êciej rozpoczyna si´ w okolicy
czo∏owej: przednia granica w∏osów cofa si´, tworzàc zako-
la. Jest to tzw. ∏ysienie kàtowe, które stopniowo si´
pog∏´bia. W póêniejszym okresie do∏àcza do tego utrata
w∏osów na szczycie g∏owy – tzw. ∏ysienie szczytowe.
Poczàtkowe przerzedzenie mo˝e si´ skoƒczyç ca∏kowitym
wy∏ysieniem. ¸ysienie androgenowe u m´˝czyzn jest
zjawiskiem tak powszechnym, ̋ e trudno mówiç o chorobie,
raczej o naturalnym procesie fizjologicznym. 
U kobiet zwykle dochodzi do post´pujàcego przerzedzenia
w∏osów w okolicy ciemieniowo-szczytowej. Ma ono charak-
ter rozlany, a pasmo w∏osów w okolicy czo∏owej pozostaje 

bez zmian. Znacznie rzadziej ∏ysienie obejmuje kàty
czo∏owe i szczyt g∏owy. Problem mo˝e si´ nasiliç 
po menopauzie i póêniej. Wtedy te˝ cz´Êciej pojawia si´
∏ysienie typu m´skiego, ale bardzo rzadko dochodzi 
do ca∏kowitej utraty w∏osów. W przypadku nasilonego
∏ysienia androgenowego kobieta powinna zostaç prze-
badana przez endokrynologa. Diagnostyk´ endokrynolo-
gicznà nale˝y równie˝ zrobiç u tych kobiet, które
wprawdzie nie majà nasilonego ∏ysienia, ale wyst´pujà 
u nich inne objawy – np. zaburzenia cyklu menstrua-
cyjnego, bezp∏odnoÊç, hirsutyzm (czyli nadmierne ow∏osie-
nie typu m´skiego), tràdzik czy oty∏oÊç.

Jakie sà przyczyny?
W rozwoju ∏ysienia androgenowego najistotniejszà rol´
odgrywa pod∏o˝e genetyczne i hormony p∏ciowe – androge-
ny. Osoby z tym typem ∏ysienia majà genetycznie uwarun-
kowanà zwi´kszonà wra˝liwoÊç mieszków w∏osowych na
nie. U m´˝czyzn ich g∏ównym êród∏em sà jàdra, u kobiet 
– kora nadnerczy i jajniki. W prawid∏owych warunkach
st´˝enia androgenów u m´˝czyzn sà o wiele wy˝sze ni˝ 
u kobiet. Je˝eli u kobiet poziom tych hormonów nadmiernie
wzrasta, mogà wystàpiç objawy ∏ysienia androgenowego.
Przyczyny podwy˝szonego poziomu androgenów u kobiet
majà ró˝ne êród∏o: • choroby jajników – PCO (zespó∏ poli-
cystycznych jajników), nowotwory jajników • choroby nad-
nerczy – wrodzony przerost nadnerczy, choroba Cushinga,
prolactinoma • leczenie androgenami • hiperandrogenizm
idiopatyczny • oty∏oÊç •starzenie.

Wp∏yw androgenów na mieszki w∏osowe jest zale˝ny
od ich lokalizacji. Np. w okolicy potylicznej i rz´s mieszki
sà niewra˝liwe na dzia∏anie tych hormonów, a w obr´bie
ow∏osionej skóry twarzy (broda) wymagajà do wzrostu
androgenów. Najbardziej wra˝liwe na nie sà natomiast
mieszki okolicy czo∏owej skóry ow∏osionej: androgeny
mogà powodowaç ich miniaturyzacj´, Êcieƒczenie i skróce-
nie. W efekcie dochodzi do powstania krótkich i cienkich
w∏osów meszkowych. 

Ka˝dego dnia tracimy w∏osy. To naturalne. O ile gubimy ich ok. 100 dziennie, wszystko jest
w granicach normy. Gdy jednak równowaga pomi´dzy wypadaniem a pojawianiem si´ nowych
zostaje zaburzona i wyraênie widaç ich ubytek, lepiej rozpoczàç leczenie u dermatologa.   

Wypadanie w∏osów:
przyczyny i terapia

foto: serwis prasowy J.F. Lazartique



Metody leczenia
Nie ma jak do tej pory na tyle skutecznej metody, ˝eby
zatrzymaç wypadanie w∏osów w sposób trwa∏y. Niektóre leki
pomagajà wprawdzie zahamowaç ten proces i pobudziç
odrost w∏osów, ale trzeba je stosowaç nieustannie. Efekty
terapii zale˝à te˝ od tego, jak du˝a jest utrata w∏osów.
Inaczej leczy si´ ∏ysienie u kobiet, a inaczej u m´˝czyzn.

W poczàtkowej fazie ∏ysienia androgenowego kobiety sà
leczone preparatami miejscowymi. Trwa to oko∏o roku. Zwy-
kle stosuje si´: minoksidil, estrogeny, kwas witaminy A. JeÊli
nie przyniosà one oczekiwanych rezultatów, wprowadza si´
ogólnà terapi´ hormonalnà – tzw. antyandrogeny. 

U m´˝czyzn przy umiarkowanym ∏ysieniu mo˝na zas-
tosowaç terapi´ miejscowà minoksidilem lub ogólnà – za
pomocà finasterydu. Zahamowanie utraty w∏osów
nast´puje po 2-3 miesiàcach leczenia. To wa˝na informa-
cja dla niecierpliwych pacjentów, którzy chcieliby widzieç
efekt natychmiast. Gdy przerwie si´ terapi´, nast´puje
stopniowy nawrót ∏ysienia i jego dalszy post´p. 

Oprócz leczenia farmakologicznego stosuje si´ mezo-
terapi´ (czyli wstrzykiwanie mieszanki substancji w skór´
g∏owy) oraz od niedawna – mniej bolesnà – mezoterapi´ bez
u˝ycia ig∏y. Dobre efekty daje równie˝ leczenie chirurgiczne,
np. przeszczepianie w∏osów z okolicy potylicznej. 

Pytania do chirurga   
Na pytania odpowiada dr Piotr Osuch, specjalista chirurgii
ogólnej, cz∏onek i wspó∏za∏o˝yciel Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Odtwórczej W∏osów, drosuch@wp.pl
1. Na czym polega chirurgia odtwórcza w∏osów?
Najcz´stszà metodà zabiegowà sà przeszczepy w∏osów.
W∏osy okolicy potylicy, które nie sà wra˝liwe na dzia∏anie
androgenów, a wi´c trwa∏e, przenosi si´ w miejsce
pozbawione w∏osów. Zwykle dobrze si´ przyjmujà, 
a ryzyko powik∏aƒ jest niewielkie. Blizna jest prawie
niewidoczna. Przeszczepione pojedyncze mieszki w∏osowe
nadajà fryzurze naturalny wyglàd, w∏osy mo˝na uk∏adaç,
strzyc, farbowaç. Po odroÊni´ciu ju˝ nie wypadnà.
2. Czy to zabieg dla ka˝dego?
Im wi´ksza ∏ysina, tym mniej w∏osów do pobrania, dlatego
nie u ka˝dego mo˝na taki zabieg wykonaç. Chirurg musi te˝
przewidzieç, w jakim kierunku b´dzie dalej post´powa∏o
∏ysienie, ̋ eby po kilku latach po przeszczepie w∏osów np. na
czubek g∏owy, pacjent nie wyglàda∏ groteskowo. 
3. Jak wyglàda zabieg?
Odbywa si´ w znieczuleniu miejscowym. Przenosi si´ ma∏e
fragmenty skóry zawierajàce pojedyncze mieszki w∏osowe 
(1-3 w∏osy). Czasem zag´szcza si´ fryzur´ miniprzeszczepami
zawierajàcymi 4-6 w∏osów (robi si´ to z dala od linii brzegowej
w∏osów). Zwykle wykonuje si´ 500-1500 przeszczepów pod-
czas jednego zabiegu. W ciàgu doby na ka˝dym przeszczepie
tworzy si´ ma∏y strupek, po 7-10 dniach w∏oski wypadajà.
W∏osy trwa∏e odrastajà po ok. 3 miesiàcach. Potem przybiera-
jà na d∏ugoÊç ok. 1 cm na miesiàc. �
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Dodatki roÊlinne to najwi´ksza grupa substancji obecnych
w kosmetykach. Ich ogromna popularnoÊç wynika przede
wszystkim z wielowiekowej tradycji stosowania roÊlin 
w medycynie i kosmetyce – istnieje wiele opisów, które
potwierdzajà korzystny wp∏yw zawartych w roÊlinach
sk∏adników na skór´ (choç nie w ka˝dym wypadku znaj-
dujà one naukowe uzasadnienie). Kosmetykom roÊlinnym
ufamy równie˝ dlatego, ˝e ich naturalne pochodzenie
kojarzy nam si´ z gwarancjà skutecznoÊci i bezpie-
czeƒstwa. Wynika z przekonania, ˝e u˝ywane do ich pro-
dukcji substancje nie sà przetworzone chemicznie. A jed-
nak samo naturalne pochodzenie nie jest wystarczajàcym
dowodem ich jakoÊci. Zale˝y ona od tego, czy rzetelnie
kontroluje si´ warunki produkcji danego kosmetyku oraz
wykonuje badania nad aktywnoÊcià i bezpieczeƒstwem
stosowania zawartych w nim sk∏adników.                   

Jakie korzyÊci 
przynoszà skórze roÊliny?    
Jest ich wiele. RoÊliny sà bogatym êród∏em substancji
czynnych, a zw∏aszcza antyoksydantów i sk∏adników 
o dzia∏aniu przeciwzapalnym, co jest skutkiem przystoso-
wania si´ roÊlin do ˝ycia w pe∏nym nas∏onecznieniu. 

Antyoksydanty roÊlinne to przede wszystkim flawo-
noidy, karotenoidy i polifenole, które hamujà
dzia∏anie tlenu atomowego i wi´kszoÊci
aktywnych rodników tlenowych. 
Do najbardziej popularnych nale˝à:
izoflawony sojowe (danzeina,
genisteina), polifenolowa kur-
kumina z k∏àcza ostry˝u, flawo-

noidy z ekstraktu mleczka ostu (sylimaryna), mieszanina
zwiàzków fenolowych pochodzàcych z ekstraktu z kory
sosny nadmorskiej (piknogenol) oraz obecne w niektórych
owocach (jab∏kach, borówkach i cytrusach) flawony, takie
jak rutyna, kwercetyna, diosmina i hesperydyna – te osta-
tnie sà równie˝ sk∏adnikami leków doustnych i wielu
innych. W nasionach soi znajdujà si´ tzw. fitoestrogeny, 
tj. substancje roÊlinne o budowie chemicznej zbli˝onej 
do estrogenów.

Genisteina wywo∏uje pobudzenie produkcji kolagenu
w hodowlach komórkowych, jednak nie opublikowano
tego w badaniach wykonanych na ludziach. Pozostaje jed-
nak faktem, ˝e sà to bardzo silne antyoksydanty, które
potrafià chroniç komórki skóry przed uszkodzeniem. 

Cennym antyoksydantem jest równie˝ kurkuma, czyli
azjatycka przyprawa zbli˝ona budowà chemicznà do res-
weratrolu – g∏ównego antyutlenicza czerwonego wina. 
Z kolei zawarta np. w mleczku ostu sylimaryna w bada-
niach na zwierz´tach wykazywa∏a dzia∏anie ochronne
przed powstawaniem nowotworów zale˝nych od ultrafiole-
tu, zaÊ badania z ekstraktem z zielonej herbaty udowodni∏y
jej dzia∏anie ochronne przed poparzeniami s∏onecznymi. 

Bardzo ciekawym antyoksydantem jest równie˝ pikno-
genol, bo ma zdolnoÊç przywracania witamin C i E

do ich aktywnych postaci.
Lista roÊlin, które majà zba-

wienny wp∏yw na skór´ jest
niezwykle d∏uga. Warto
wymieniç spoÊród nich m.in.
mi∏orzàb japoƒski, zielonà
herbat´, winoroÊl, bo sà

Powszechna na Êwiecie moda na „natur´” dotyczy tak˝e wyboru kosmetyków. Si´ganie
po preparaty o roÊlinnym rodowodzie sta∏o si´ wyraênym trendem. Czego mo˝emy 
od nich oczekiwaç i jak wp∏ywajà na skór´? 

Kosmetyki naturalne

fakty i mity foto: serwis prasowy Sanoflore



foto: serwis prasowy Sanoflore
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bogate w wa˝ne substancje o dzia∏aniu
przeciwzapalnym i przeciwstarzenio-
wym. Od lat u˝ywane w medycynie: aloes,
alantoina, oczar wirginijski i opuncja
zawierajà substancje ∏agodzàce i wy-
g∏adzajàce skór´. Wiele sk∏adników roÊlin-
nych, poza zapobieganiem starzeniu si´
skóry, znalaz∏o równie˝ zastosowanie w lecze-
niu licznych schorzeƒ skóry: tràdziku, ∏ysienia,
zaka˝eƒ, chorób zapalnych (∏uszczycy, wyprysku), ran,
krwiaków, owrzodzeƒ, oparzeƒ, ∏agodzeniu suchoÊci 
i Êwiàdu skóry i innych.

Jak powstajà kosmetyki naturalne? 
By substancje pochodzenia roÊlinnego zachowa∏y
swojà aktywnoÊç biologicznà, musi zostaç
spe∏nionych wiele czynników, które wynikajà
z procesu przetwarzania naturalnego mate-
ria∏u roÊlinnego i produkcji gotowego kos-
metyku. RoÊlina, zanim trafi w postaci kre-
mu na sklepowe pó∏ki, jest poddawana licz-
nym procesom, cz´sto tak˝e chemicznym,
co mo˝e byç zaskoczeniem dla tych, który
cenià ich „naturalne pochodzenie”.     

O skutecznoÊci dzia∏ania kosmetyków natural-
nych decyduje st´˝enie zawartych w nich substancji akty-
wnych. Zale˝y ono od êród∏a pochodzenia materia∏u
roÊlinnego (mogà byç to liÊcie, jagody, ∏odygi, korzenie lub
kwiaty), warunków, w jakich wzrasta∏y roÊliny oraz od
sposobu ich przechowywania. Ogromnie wa˝ny jest
równie˝ proces przygotowania i to, jakà
koƒcowà postaç produktu chcemy uzyskaç:
czy b´dzie to np. roztwór, proszek, pasta,
syrop, kryszta∏y. 

Zwykle ekstrakt roÊlinny zawiera oko∏o
200 ró˝nych substancji aktywnych! Cz´Êç 
z nich mo˝e utraciç swà aktywnoÊç w proce-
sie przetwarzania, np. podgrzewania w celu
uzyskania destylatów bàdê olejków. Z drugiej
strony cz´sto do kosmetyków trafiajà substancje
roÊlinne nie pozyskiwane z roÊlin,
tylko syntetyzowane w laboratorium
na drodze przemian chemicznych,
gdy˝ uzyskanie ich z roÊlin by∏oby
zbyt kosztowne. Niektórzy chemicy sà
jednak zdania, ˝e cz´Êci z nich nigdy
nie uda si´ stworzyç w laboratorium.
Warto równie˝ pami´taç, ˝e gdy iloÊç
zwiàzków roÊlinnych w kosmetyku
jest zbyt ma∏a, mo˝e on nie mieç
˝adnego dzia∏ania biologicznego, a je-
dynie marketingowe. Wed∏ug euro-

pejskich norm, by kosmetyk zosta∏ uznany 
za naturalny, powinien mieç w swoim sk∏adzie
95 procent komponentów roÊlinnych. 

Fakty i mity  
Kosmetyki ze sk∏adnikami pochodzenia na-

turalnego (roÊlinnego, mineralnego) sà bar-
dzo interesujàce dla przemys∏u kosmetycznego

ze wzgl´du na nieograniczone mo˝liwoÊci ich kom-
ponowania. IloÊç dost´pnych substancji jest ogromna. Ich
powstawaniu sprzyja te˝ moda na natur´. Czy nadajà si´
dla ka˝dej cery? Tak, ale uwa˝nie czytajmy sk∏ad na opa-
kowaniu, zw∏aszcza jeÊli mamy cer´ wra˝liwà, sk∏onnà 
do alergii.   

1. Mitem jest, ˝e kosmetyki roÊlinne nie alergizu-
jà, gdy˝ sà naturalnego pochodzenia. Po pier-

wsze, du˝a iloÊç sk∏adników niesie niebez-
pieczeƒstwo powstania nadwra˝liwoÊci na
poszczególne zwiàzki. Na liÊcie najcz´Êciej
uczulajàcych zwiàzków znajduje si´ wiele
substancji pochodzenia roÊlinnego. Nie-

które, np. bluszcz toksyczny, zawierajà sub-
stancje wywo∏ujàce ostry stan zapalny skóry. 

2. Po drugie, to w∏aÊnie z roÊlin otrzymuje si´
wiele substancji zapachowych, które cz´sto alergizu-

jà, a du˝a iloÊç sk∏adników uniemo˝liwia ustalenie, który
konkretnie uczuli∏. Co wi´cej, w przypadku cer wra˝liwych
bàdê stwierdzonego uczulenia na substancje zapachowe
zaleca si´ równie˝ unikanie kosmetyków z ekstraktami

roÊlinnymi ze wzgl´du na tzw. reakcje krzy˝owe 
i mo˝liwoÊç dalszego uczulenia. 

3. Po trzecie, nawet kremy z substancjami
roÊlinnymi mogà zawieraç konserwanty
zapobiegajàce utlenianiu substancji czyn-
nych i namna˝aniu drobnoustrojów, a te
sk∏adniki tak˝e mogà uczulaç.
4. Nieprawdà jest, ˝e preparaty roÊlinne

nie zatykajà porów. Zale˝y to przede wszys-
tkim od obecnoÊci, a raczej braku substancji

komedogennych (blokujàcych pory), a takie dzia-
∏anie mogà wykazywaç niektóre
zwiàzki pochodzenia mineralnego 
i wiele innych. 
5. B∏´dem jest równie˝ przypisy-
wanie wi´kszej skutecznoÊci prepa-
ratom z substancjami roÊlinnymi ze
wzgl´du na du˝à iloÊç substancji
czynnych: to nie iloÊç sk∏adników, ale
ich st´˝enie i postaç decydujà o ich
aktywnoÊci, sposobie wnikania do
skóry i wywieraniu korzystnych
skutków. �

UWAGA! PoÊród kosmetyków natu-
ralnych spotkamy kosmetyki
oznakowane znaczkiem Bio, które
wykorzystujà wy∏àcznie surowce
pochodzàce z gospodarstw ekolo-
gicznych (gdzie nie stosuje si´
chemii). Muszà one spe∏niaç rygo-
rystyczne wymogi specyfikacji tech-
nicznej: ca∏y proces powstawania
kosmetyku od upraw do gotowego
produktu jest ÊciÊle kontrolowany.



Czerwone wino, jogurt, miód, cynamon i wiele innych sk∏adników prosto z kuchni cz´sto wyko-
rzystuje si´ w zabiegach spa. Spowitemu zimà w warstwy ubraƒ cia∏u taki „posi∏ek” na pewno
dobrze zrobi: poj´drni, wyg∏adzi, odpr´˝y. Polecamy te˝ zabiegi na bazie dobrodziejstw morza,
które od˝ywià i oczyszczà skór´. 

Konsultacja: Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka, Centrum

Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl   

Indoceane Treatment – Thalgo 
Jest to propozycja dla osób zestresowanych, potrzebujà-
cych odpr´˝enia i poprawy samopoczucia. Podstawowymi
sk∏adnikami linii sà: kompleks Qi-Marine (wyciàg z brà-
zowej algi) i lotos, które majà wyjàtkowà zdolnoÊç redukcji
stresu. Warto poprzedziç zabieg oczyszczajàcym
peelingiem ca∏ego cia∏a na bazie bràzowego cukru, soli
morskiej i olejków cytrusowych.  Kolejne etapy zabiegu: 
1. Kàpiel z dodatkiem delikatnego mleczka (po∏àczenie 

oÊlego mleka z ekstraktami melona i brzoskwini) 
– od˝ywia i nawil˝a skór´.

2. Masa˝ z wykorzystaniem elementów masa˝u ajur-
wedyjskiego oraz technik Wschodu. Wykonuje si´ go 
po na∏o˝eniu ciep∏ego, aromatycznego olejku. Odpr´˝y
i zrelaksuje. 

3. Nast´pny etap to podgrzana maseczka. Nak∏ada si´ jà 
delikatnymi ruchami na ca∏e cia∏o, przykrywa folià, 
ciep∏ym r´cznikiem i pozostawia na 10 minut. Maska 
zmi´kcza, od˝ywia i regeneruje skór´. Zmywa si´ jà 
zwil˝onymi w ciep∏ej wodzie r´cznikami, a nadmiar 
preparatu wmasowuje w skór´. 

Czas trwania: ok. 90-120 minut
Cena: ok. 300-350 z∏

Light and Energy Treatment – Thalgo
Zabieg remineralizujàcy i energetyzujàcy na bazie
100% mu∏u morskiego z Morza Martwego oraz glinki
pustynnej, które sà bogate w minera∏y, witaminy 
i mikroelementy. Sól morska i masa˝ doskonale zrelak-
sujà ca∏e cia∏o. Zabieg stymuluje mikrokrà˝enie krwi,
od˝ywia, nawil˝a i pobudza skór´. Ale uwaga! Nie
powinien byç wykonywany m.in. u osób majàcych uczu-

lenie na ˝ywnoÊç pochodzenia morskiego. Do
poprzedzajàcego zabieg peelingu wykorzystuje si´
krem z algami po∏àczony z solà morskà o dzia∏aniu
z∏uszczajàcym i wyg∏adzajàcym oraz od˝ywczy olejek.
Po sp∏ukaniu go pod prysznicem nak∏ada si´ na cia∏o
mu∏ morski z minera∏ami, owija cia∏o plastikowà folià
i przykrywa elektrycznym kocem na 15-20 minut. Po
zmyciu maski odbywa si´ przyjemny, aromatyczny
masa˝ z pachnàcymi olejkami. 
Czas trwania: 75 minut
Cena: 200-250 z∏

Czerwone wino – Bielenda
Inspiracjà do powstania zabiegu „Czerwone Wino” sta∏o
si´ dobroczynne dzia∏anie aktywnych polifenoli zawartych 
w tym trunku. Nale˝à do najbardziej skutecznych przeci-
wutleniaczy – sà 20 razy silniejsze od witaminy C i 50 razy
od witaminy E. Udowodniono, ˝e spowalniajà procesy
starzeniowe, detoksykujà, rozjaÊniajà skór´, stymulujà jej
syntez´, majà dzia∏anie przeciwzmarszczkowe. Dodatkowo
uszczelniajà i wzmacniajà naczynia krwionoÊne oraz
dzia∏ajà jak naturalny filtr UV.

Zabieg sk∏ada si´ z  3 etapów: zaczyna si´ peelingiem
zawierajàcym pestki winogron, olej winogronowy, ekstrakt
z czerwonego wina, witamin´ E, które oczyszczà,
wyg∏adzà skór´, poprawià ukrwienie i dotlenienie. Maska
odm∏adzajàco-uj´drniajàca zapewni jej optymalne
nawil˝enie, ale te˝ obni˝y poziom szkodliwych wolnych
rodników, wyeliminuje toksyny, poprawi metabolizm. 
W jej sk∏adzie oprócz winogron znajdziemy glink´
Ghassoul, wyciàgi z morszczynu i hibiskusa. Na koniec 
stosuje si´ koncentrat odm∏adzajàco-uj´drniajàcy do cia∏a

Zabiegi SPA
– sposób na dobry wyglàd i samopoczucie
Zabiegi SPA
– sposób na dobry wyglàd i samopoczucie

EKSPERT Anti Aging16
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o dzia∏aniu od˝ywczym i nawil˝ajàcym oraz stymulujàcym
odbudow´ kolagenu i elastyny. 
Czas trwania: ok. 90 minut
Cena: ok. 80-120 z∏

Spa Marine Spice 
– Germaine de Capuccini 
Zabiegi z tej linii wykorzystujà przyprawy, jedwabne
ekstrakty i oryginalne rytua∏y, które przynoszà dobre
samopoczucie i zapewniajà równowagà cia∏a i ducha. Dla
wytworzenia odpowiedniego nastroju i stanu odpr´˝enia
stosuje si´ ró˝ne akcesoria: muszle, stemple z przyprawa-
mi, jedwabne chusty, strusie pióra, pa∏eczki z rogu
bawolego, aromaty, Êwiece zapachowe. WÊród zabiegów
piel´gnacyjno-relaksacyjnych na uwag´ zas∏ugujà m.in.
masa˝ cynamonowy z u˝yciem muszli, szafranowy (rek-
wizytem jest jedwabna chusta i pa∏eczki z rogu bawolego),
aromatyczny – z u˝yciem stempli oraz ok∏adu jedwabnego.

Cynamonowy („Egzotyczny Cejlon”) ma dzia∏anie 
silnie uj´drniajàce i odm∏adzajàce skór´. W zabiegu jest
wykorzystywany preparat zawierajàcy ekstrakt oraz olej 
z cynamonu, który pobudza tak˝e krà˝enie krwi. Olej 
z kie∏ków zbó˝, bogaty w witamin´ E, ma w∏aÊciwoÊci
przeciwutleniajàce i silnie regenerujàce. Zabiegowi
towarzyszy odpowiedni nastrój: muzyka relaksacyjna, aro-
maty oraz zapalone Êwiece.
Czas trwania: ok. 1,5 godziny
Cena: 200 z∏

Energia Bianca – Olos Nutrimenti  
Zrelaksuje i poprawi stan skóry cia∏a oraz stóp.  W kos-
metykach u˝ywanych do zabiegu znajduje si´ mieszanina
oryginalnych sk∏adników: miód, owies, muesli oraz jogurt,
który odÊwie˝a skór´ i zapewnia jej odpowiednie
nawil˝enie, poprawia koloryt. Ekstrakt z miodu przywróci
suchej i odwodnionej skórze mi´kkoÊç i optymalne
nawil˝enie. Podobny wp∏yw na nià ma ekstrakt z owsa.

Muesli nawiàzuje do tradycyjnego przepisu – starannie
wymieszane: owies, banan i nasiona moreli majà dzia∏anie
od˝ywcze, energetyczne i oczyszczajàce. Najpierw cia∏o 
(i stopy) sà poddawane dzia∏aniu oczyszczajàcego muesli.
Nast´pnie nak∏ada si´ na nie esencjonalnà galaretk´ kos-
metycznà z jogurtem i od˝ywczym ekstraktem z owsa 
– pobudza ona produkcj´ kolagenu i uj´drnia skór´. P∏ynny
˝el miodowy intensywnie zmi´kcza i regeneruje skór´.
Zabieg koƒczy przyjemny masa˝ z u˝yciem esencjonalnego
kremu, który pozostawia skór´ aksamitnà i g∏adkà. Oprócz
zabiegu na cia∏o i stopy mo˝na te˝ skorzystaç ze spa 
pedikiur.      
Czas trwania: ok. 90 minut
Cena: 320 z∏ – zabieg na cia∏o plus spa pedikiur 

Lipo Easy – Bioline 
Dla osób, które chcà wyszczupleç. Do zabiegu u˝ywa si´
nowoczesnych preparatów, które wnikajà g∏´boko 
w skór´. Zawierajà 2 kompleksy sk∏adników: dzia∏ajàcy na
lipoliz´ (rozpuszcza t∏uszcz) i na lipogenez´ (przeciwdzia∏a
gromadzeniu si´ nowego). Lipo Easy przyspiesza tak˝e
proces pozbywania si´ cellulitu. Trzy produkty: serum,
mas∏o redukujàce i emulsj´ liftingujàcà nak∏ada si´ na
miejsca dotkni´te cellulitem i wykonuje masa˝ stymulujà-
cy. Mas∏o musi byç lekko podgrzane. 

Po jego na∏o˝eniu cia∏o zawija si´ w foli´ na 20-25 minut. 
Potem wmasowuje sí  emulsj́ , a  ̋do jej ca∏kowitego wnikní cia
w cia∏o. Poprawia ona elastycznoÊç i napí cie skóry, dodajàc 
jej g∏adkoÊci. Produktów nie sp∏ukuje si´. Pozostawiajà one
na skórze przyjemny waniliowo-kakaowy zapach.  
Czas trwania: 45 minut 
Cena: 160-250 z∏ �
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Per∏y Dermatologii Estetycznej 

2007 
I. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT 
DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. PREPARAT DO PEELINGU:
�COSMELAN
Preparat s∏u˝y do terapii przebarwieƒ o pod∏o˝u hormonalnym. W Êrodowisku
lekarzy zajmujàcych si´ dermatologià estetycznà zabieg jest okreÊlany jako jedyny
skuteczny na tego rodzaju problemy skóry. Nadaje si´ dla ka˝dego rodzaju cery, 
ale szczególne efekty przynosi skórze t∏ustej i mieszanej, bo oprócz likwidowania
plam barwnikowych, reguluje wydzielanie ∏oju, zw´˝a pory, dodaje skórze blasku. 
BIO-PROFIL POLSKA

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:
�SURGIDERM 
To gama preparatów do wype∏niania zmarszczek i modelowania kszta∏tu ust na bazie
stabilizowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierz´cego. Doskonale
koryguje g∏´bokie i Êrednie fa∏dy w skórze, remodeluje rysy twarzy. Wyró˝nia go
nowatorska technologia sieciowania, dzi´ki czemu optymalny efekt zabiegu utrzymu-
je si´ nawet do 12 miesi´cy. LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR 

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII
�SURGILIFT PLUS Szybka kuracja regenerujàca dla osób w ka˝dym wieku.
Surgilift Plus jest nowoczesnym produktem do mezoterapii na bazie kwasu
hialuronowego. Zapewnia doskona∏à rewitalizacj´ skóry suchej i zm´czonej.
Aktywnie, trwale i g∏´boko nawil˝a skór´, poprawia jej elastycznoÊç, chroni przed
szkodliwym dzia∏aniem wolnych rodników i zapobiega przedwczesnemu starzeniu si´.
LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR 

Informujemy, ˝e III edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych zosta∏a rozstrzygni´ta. Dermatolodzy z ca∏ej Polski
spoÊród produktów zg∏oszonych przez firmy wybrali te, które ich zdaniem sà
najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze dla pacjentów. Z przyjemnoÊcià prezentujemy
list´ zwyci´skich preparatów.   

Dermatologii Estetycznej
2007
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II. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU
�ELANCYL Cellu/reverse 14 dni – Serum Wyszczuplajàce 
Nowy kosmetyk skutecznie zwalczajàcy cellulit. W preparacie wykorzystano aktywnà sub-
stancj́  wyszczuplajàcà Xanthoxyline, która zwí ksza mo l̋iwoÊç redukcji istniejàcych
zapasów t∏uszczowych i hamuje tworzenie sí  nowych. Kosmetyk wspomaga usuwanie wody
i toksyn oraz poprawia elastycznoÊç i j́ drnoÊç skóry. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA

2. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY TRÑDZIKOWEJ
� IWOSTIN PURRITIN – ˚el do mycia twarzy 
Hipoalergiczna formu∏a tego preparatu powsta∏a w konsultacji z dermatologami. ˚el jest
przeznaczony do codziennej piel´gnacji skóry t∏ustej, sk∏onnej do zmian tràdzikowych, 
a zarazem wra˝liwej i alergicznej. Oczyszcza pory skóry, dzia∏a antybakteryjnie, przeciw-
zapalnie i przeciwgrzybiczo. Nie zawiera myd∏a, nie wysusza skóry i ∏agodzi podra˝nienia.
LABORATORIUM IWOSTIN (NEPENTES SP. Z O.O.)

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ
�CETAPHIL emulsja, 200 ml Ta ∏agodna emulsja do mycia twarzy nie zmienia
fizjologicznego ph skóry. Nadaje si´ do skóry wra˝liwej, na której Êrodki zawierajàce myd∏o
mogà wywo∏aç podra˝nienia: skóry suchej, atopowej, sk∏onnej do wyprysków i alergii,
przed oraz po zabiegach dermokosmetycznych. Po zastosowaniu preparatu cera jest
dobrze oczyszczona, Êwie˝a, pozbawiona podra˝nieƒ i przygotowana do aplikacji leków.
GALDERMA POLSKA

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ
�RUBIALINE KREM Kosmetyk do piel´gnacji cery naczyniowej, polecany szczegól-
nie w przypadku rumienia napadowego. Dzia∏a wspomagajàco w leczeniu tràdzika ró˝owa-
tego. Zawiera sk∏adniki chroniàce naczynia, obkurczajàce. Rubialine nie zawiera konser-
wantów, Êrodków zapachowych ani emulgatorów. BIO-PROFIL POLSKA

5. PREPARAT NA PRZEBARWIENIA
�WHITE OBJECTIVE® Seria kosmetyków regulujàca zaburzenia pigmentacji
skóry. Nie tylko redukuje istniejàce przebarwienia, ale te˝ zmniejsza ryzyko pojawiania si´
nowych. Skuteczny system filtrów chemicznych chroni przed dzia∏aniem promieni UVA 
i UVB, które wzbudzajà proces melanogenezy. Zawarte w kosmetykach sk∏adniki, oprócz
w∏aÊciwoÊci rozjaÊniajàcych, majà dzia∏anie z∏uszczajàce.  
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA

6. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY
�NEOVADIOL Intensywny krem przywracajàcy g´stoÊç skóry. Poprawia owal
twarzy, który z wiekiem wiotczeje i opada. Dzi´ki zawartoÊci aktywnych sk∏adników: Pro-
Xylane™i Isobialine™skóra na nowo zyskuje spoistoÊç, a jej lipo-struktura zostaje odbu-
dowana. Po 8 tygodniach stosowania kosmetyku skóra jest wyg∏adzona i dobrze
od˝ywiona, a rysy twarzy i kontur szyi widocznie wymodelowane.  
VICHY LABORATOIRES
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W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy dobre i sprawdzone NOWOÂCI rynkowe:

Biomedic LHA-PEEL, La Roche-Posay 
– nowa generacja peelingów

• Gama Biomedic to kompleksowy program piel´gnacyjny sk∏adajàcy si´ z peelingu za-
wierajàcego sk∏adnik u˝ywany tylko w gabinetach dermatologicznych oraz zestawu
dermokosmetyków. Kuracja tymi preparatami przebiega w kilku etapach: przygotowanie 
w domu za pomocà ˝elu oczyszczajàcego i serum u∏atwiajàcego z∏uszczanie, peeling 
w gabinecie dermatologa (roztworem 5% lub 10%) oraz kuracja w przerwie mi´dzy zabie-
gami – dermatolog zaleca specjalistyczne kosmetyki piel´gnacyjne z wysokim SPF. Efekty
widaç ju˝ po pierwszym zabiegu: rozjaÊnienie kolorytu skóry i poprawa jej wyglàdu. Po 4
zabiegach struktura skóry jest bardziej jednolita, a zmarszczki wyraênie zmniejszone. 

Serum z LH™ – 105 z∏/30 ml 
˚el oczyszczajàcy z LH™– 96 z∏/200 ml 
LHA-PEEL (5% i 10%) – cen´ zabiegu ustala dermatolog    
Roztwór z LHA™– 96 z∏/200 ml
Dost´pne w wybranych aptekach i gabinetach dermatologicznych. 

Dermika Salon – balsam ∏agodzàcy po zabiegu 
mikrodermabrazji  

• W laboratoriach Dermiki powsta∏ nowy profesjonalny produkt przeznaczony do piel´gnacji
cery po zabiegu mikrodermabrazji medycznej i kosmetycznej. Zawiera kwas lukrecjowy, alan-
toin´ i pantenol o silnym dzia∏aniu gojàcym przy ró˝nego rodzaju uszkodzeniach skóry.
Doskonale ∏agodzi podra˝nienia, koi i regeneruje jà. Nadaje si´ dla ka˝dego rodzaju cery, tak˝e
wra˝liwej. Badania przeprowadzone pod nadzorem lekarzy dermatologów wykaza∏y, ˝e balsam
zastosowany po zabiegu mikrodermabrazji redukuje zaczerwienienia i pieczenie, zmniejsza
wra˝enie Êciàgni´cia skóry wyst´pujàce bezpoÊrednio po zabiegu, przynosi uczucie Êwie˝oÊci 
i lekkiego ch∏odzenia. Ma konsystencj´ emulsji, która nie pozostawia na skórze uczucia lepkoÊci.
Kosmetyk nie zawiera alkoholu, a kompozycja zapachowa jest hipoalergiczna. 

Cena: 90 z∏
Dost´pny w profesjonalnych hurtowniach Dermiki. 

Excellence De L’Age, Decleor – dla kobiet po 50.

•Seria kosmetyków (kremy, maseczki) Excellence De L’Age jest skierowana do kobiet dojrza∏ych.
Zawarte w produktach sk∏adniki przeciwstarzeniowe, m.in. wyciàg z roÊliny Aurone, oddzia∏ywujà 
na proces odnowy skóry i wzmacniajà naturalnà barier´ ochronnà naskórka. Wzmacniajàc skór´ 
jednoczeÊnie maskujà istniejàce zmarszczki i poprawiajà kontur twarzy. Dzi´ki olejkom roÊlinnym 
przesuszona cera zyskuje mi´kkoÊç i g∏adkoÊç. Kosmetyki sà przyjemne w stosowaniu: majà g´stà, 
jedwabistà konsystencj´ i delikatny zapach. 

Krem regenerujàcy – 445 z∏/50 ml
Regenerujàcy krem pod oczy i na okolice ust – 257 z∏/15 ml
Maseczka do twarzy – 315 z∏/8 szt. po 8 ml
Dost´pne w perfumeriach, salonach urody, oÊrodkach spa, wyselekcjonowanych sklepach kosmetycznych.  

EKSPERT poleca



Bio Sanoflore – nowa marka kosmetyków naturalnych  

• Laboratorium Sanoflore oferuje naturalne produkty bogate w starannie wyselekcjonowane sk∏adniki
roÊlinne pochodzàce z upraw ekologicznych w pó∏nocnej Prowansji (ka˝dy etap ich powstawania od upraw 
po gotowy produkt podlega Êcis∏ej kontroli). W kosmetykach znajdujà si´ olejki eteryczne 
(m.in. z drzewa ró˝anego, z cytryny, gorzkiej pomaraƒczy), wyciàgi z roÊlin (np. ekstrakt 
z hibiskusa), wody kwiatowe (np. z kwiatu pomaraƒczy, chabra b∏awatka), które majà 
dzia∏anie oczyszczajàce, detoksykujàce, wzmacniajàce i odnawiajàce. Zapewniajà pe∏nà 
ca∏odziennà piel´gnacj´ dla ka˝dego rodzaju cery. WÊród kosmetyków sà: kremy 
przeciwzmarszczkowe, nawil˝ajàce, kwiatowe mleczka i pianki do demakija˝u, wody 
kwiatowe w postaci mgie∏ki do rozpryskiwana lub toniku. Wszystkie majà delikatny, 
przyjemny zapach. 

Aqua Melissae – 139 z∏/100 ml
Kwiatowy p∏yn do demakija˝u oczu – 51 z∏/125 ml
Nawil˝ajàcy krem na dzieƒ – 83 z∏/40 ml
Aromatyczno-wzmacniajàcy krem pod oczy – 83 z∏/15 ml
Dost´pne w aptekach. 

foto: serwisy prasowe firm

• System TMT firmy Bio-Profil to bezpieczne i skuteczne urzàdzenie do zabiegów mezoterapii bez
u˝ycia ig∏y. Wykorzystujàc przep∏yw pràdu, umo˝liwia wprowadzenie substancji leczniczych bardzo
g∏´boko – a˝ do tkanki podskórnej. Pozwala osiàgnàç wspania∏e efekty poprawy kondycji skóry i pozbyç
si´ cellulitu bez bólu i innych skutków ubocznych: siniaków, zaczerwienieƒ. Przynosi bardzo dobre rezul-
taty w leczeniu zmarszczek, rozst´pów, wiotkoÊci skóry i przebarwieƒ. Mo˝na ustawiç ró˝ne programy
zabiegowe: antycellulitowy, uj´drniajàcy, odm∏adzajàcy, regeneracja skóry po s∏oƒcu, na przebarwienia. 

Cena zabiegu: ok. 300-400 z∏

TMT System, Bio-Profil –  leczy problemy skóry

Radiance BX Anti-Aging, Laboratorium Mesoestetic – przeciw starzeniu

• Radiance BX Anti-Aging jest kuracjà kosmetycznà zwalczajàcà wszystkie oznaki starzenia si´ skóry: zmarszczki, prze-
barwienia i utrat´ j´drnoÊci. W jednym zestawie produktów znajdujà si´: 4 ampu∏ki kwasu glikolowego, 1 fiolka aktywatora 
i 1 roztworu Perliotox, 4 saszetki maseczki Radiance BX Anti-Aging i strzykawka. Zabieg sk∏ada si´ z trzech etapów:
najpierw nak∏ada si´ 10% roztwór kwasu glikolowego wzbogaconego o wi-
tamin´ E i nienasycone kwasy t∏uszczowe, nast´pnie podaje si´ Perliotox 
(z wysokim st´˝eniem pentapeptydu), który zmniejsza i zapobiega pow-
stawaniu zmarszczek mimicznych wokó∏ oczu i ust, na koniec nak∏ada si´
maseczk´ antyoksydacyjnà z retinolem, witaminà C i polifenolowymi
pochodnymi z winogron, które zwalczajà wolne rodniki. Oprócz produktów
zabiegowych Laboratorium Mesoestetic przygotowa∏o równie˝ seri´ do
piel´gnacji domowej, aby utrwaliç efekty kuracji: intensywne serum, krem
na noc i lifting do piel´gnacji skóry wokó∏ oczu. 

Cena zabiegu ok. 300-400 z∏
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Warto Poznaç: 

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

www.nicer.pl

Znajà si´ od 20 lat, ma∏˝eƒstwem sà
od 16. Majà troje dzieci: Jakuba (lat
12), Franciszka (lat 5) i Antonin´ 
(2 lata). Mieszkajà w uroczej miejs-
cowoÊci Olsztyn pod Cz´stochowà.
Najbardziej cenià sobie codziennoÊç.
Czas wolny poÊwi´cajà dzieciom 
i pracy w ogrodzie – dr Arkadiusz
Nicer sp´dza w nim ka˝dà wolnà
chwil´. Ich dumà jest niespotykana
kolekcja drzewek bonsai. Na urlop
najch´tniej wybierajà Polsk´ – nie-
zale˝nie od pory roku, lubià te˝ podzi-
wiaç wybrze˝e i wyspy Chorwacji.

Wspólna praca sprawia im
ogromnà radoÊç i zadowolenie,
dzi´ki temu w ich gabinecie panuje
mi∏a, rodzinna atmosfera. �

Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa

Kinga&Arkadiusz Nicer
Kinga i Arkadiusz Nicer ukoƒczyli Âlàskà Akademi´ Medycznà. Sà lekarzami 

z drugim stopniem specjalizacji – ona z dermatologii, on z chirurgii ogólnej.

Dopóki nie uzyskali drugiego stopnia specjalizacji Kinga Nicer przez 10 lat 

pracowa∏a w Rejonowej Poradni Dermatologicznej w Cz´stochowie, Arkadiusz

Nicer natomiast ponad 15 lat pracowa∏ na Oddziale Chirurgii Ogólnej WSZ 

w Cz´stochowie. 

Od 1999 roku prowadzà wspólnà praktyk´ prywatnà. Poczàtkowo specjalizowali

si´ w dermatochirurgii – zajmowali si´ ocenà, kwalifikacjà oraz usuwaniem zmian

skórnych. Od 2000 roku rozwijajà i starajà si´ nadà˝aç za szybko rozwijajàcà si´

dermatologià estetycznà. Gabinet Dermatochirurgii Estetycznej i Laserowej ofe-

ruje pe∏en zakres zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnego sprz´tu (Laser

Med. Art., IPL, mikrodermabrazja diamentowa, wideodermatoskopia cyfrowa,

TMT – system do mezoterapii bezig∏owej). Paƒstwo Nicer najcz´Êciej razem biorà

udzia∏ w licznych szkoleniach w kraju i za granicà. Kinga Nicer aktywnie uczest-

niczy w pracach Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych, szkolàc lekarzy 

z zakresu technik ∏àczonych (toksyna botulinowa i wype∏niacze) w Warszawie,

¸odzi i Krakowie.






