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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Czy kosmetyk antystresowy to tylko reklamowy 
chwyt, czy mo˝e jednak coÊ wi´cej? Ten i wiele innych
ciekawych tematów zwiàzanych z wp∏ywem stresu 
na zdrowie i wyglàd skóry znajdziecie Paƒstwo 
w Dossier numeru.

Jak zawsze sporo miejsca poÊwi´camy zabiegom 
estetycznym. W przededniu wiosny zapraszamy 
do naszych gabinetów na skuteczne zabiegi regeneracyjne 
dla „zm´czonej” skóry – mezoterapi´, bo dostarczy jej 
witamin, zabiegi laserowe, IPL, bo odÊwie˝à jà, 
poprawià koloryt itd. 

Od niedawna dermatologia estetyczna dysponuje 
nowymi technikami wykorzystujàcymi fale radiowe:
Thermage, Radiage. Poprzez podgrzanie w∏ókien 
kolagenu dochodzi do ich przebudowy, czego efektem 
jest wyraêne odm∏odzenie skóry. Informacje o tych 
zabiegach – w wywiadzie na stronie 5. 

W numerze poruszyliÊmy jeszcze jeden wa˝ny 
naszym zdaniem temat: palenie. O szkodliwoÊci dymu 
tytoniowego na zdrowie chyba nikogo nie trzeba 
przekonywaç, my spróbujemy Paƒstwa przekonaç, 
˝e warto „oszcz´dziç palenia” tak˝e skórze. 

MyÊl´, ˝e wiele osób zainteresuje artyku∏ dotyczàcy 
problemów atopowej skóry. O najbardziej skutecznych 
metodach jej leczenia i sposobach piel´gnacji piszemy 
na stronie 12. 

Zach´camy do lektury! 

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy

Dermatologów Estetycznych

Pod patronatem
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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 zabie-
gach 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 wys∏anym 
na podany adres: alterego@alterego.pl 
Podaj swoje imi´ i nazwisko, pe∏nà nazw´ i adres gabinetu,
telefon, faks oraz NIP. 

1. Je˝eli zamówisz 1 egzemplarz – magazyn jest bezp∏atny
– 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. Po z∏o˝eniu zamówienia dostaniesz faktur´ na op∏acenie 
nale˝noÊci za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu, 
b´dziesz otrzymywa∏ co dwa miesiàce paczk´ 
z zamówionà liczbà magazynów Ekspert. 

Nast´pny numer: marzec/kwiecieƒ 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
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Na pytania odpowiada:

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm 
www.viva-derm.pl

Dermatologia estetyczna to niezwykle dynamicznie rozwijajàca
si´ dziedzina. W Polsce – tak jak na ca∏ym Êwiecie – osoby, które
dbajà o swoje zdrowie, kondycj´ fizycznà i psychicznà, chcà
równie˝ zachowaç na d∏u˝ej m∏odà, zdrowà skór´. Przy czym
oczekiwania sà takie, aby zabiegi odm∏adzajàce dawa∏y szybki
efekt i nie wiàza∏y si´ z ˝adnà „niedyspozycjà estetycznà”. 
Co nowego w tym zakresie majà do zaoferowania pacjentom
gabinety dermatologii estetycznej?
Jednà z najnowszych niechirurgicznych technik s∏u˝àcych
utrzymaniu m∏odego wyglàdu jest zabieg z u˝yciem fal
radiowych. Jest to technika, która od pi´ciu lat rozwija
si´ i doskonali. Polega na zastosowaniu urzàdzenia emi-
tujàcego fale radiowe (tak jak lasery emitujà fale Êwiet-
lne). Energia fal radiowych powoduje ogrzanie tkanek
kolagenu, który stanowi rusztowanie dla skóry. To pro-
cesy zwiàzane ze starzeniem si´ kolagenu powodujà m.in.
zwiotczenie owalu twarzy, opadajàce powieki, nie∏adny
wyglàd dekoltu. W efekcie podgrzania kolagenu dochodzi
do jego przebudowy (odm∏odzenia). Skóra staje si´
bardziej napi´ta i wyraênie wyg∏adzona. Zabiegi z wyko-
rzystaniem fal radiowych sà wykonywane bez znieczule-
nia. Po zabiegu natychmiast mo˝na wróciç do zwyk∏ych
zaj´ç. Pe∏ny efekt zabiegu ujawnia si´ stopniowo przez
kilka miesi´cy i utrzymuje si´ od roku do trzech lat 
(w zale˝noÊci od indywidualnego stanu skóry). 

W Polsce jakiÊ czas temu pojawi∏y si´ pierwsze
urzàdzenia Thermage. Na czym polega ten zabieg i czym
si´ ró˝ni od zabiegu Radiage?
Na rynku europejskim spotkamy ró˝ne urzàdzenia
(dost´pne teraz równie˝ w Polsce) wykorzystujàce tech-
nik´ radiofrekwencyjnà. Thermage pozwala podgrzaç
kolagen do temperatury rz´du +55-60 stopni C.

Pierwszà reakcjà jest skr´cenie spirali w∏ókien, 
z których zbudowany jest kolagen, przez co dochodzi
do skrócenia d∏ugoÊci w∏ókien tego bia∏ka i podciàg-
ni´cia wiotczejàcej skóry. Taki efekt jest widoczny
bezpoÊrednio po zabiegu, natomiast po kolejnych 3-6
miesiàcach w miejsce „oparzonych” w∏ókien syntety-
zowane sà nowe bia∏ka podporowe skóry. BezpoÊrednio
po zabiegu skóra wyglàda dobrze, wi´c mo˝na powró-
ciç do codziennych zaj´ç. Odm∏adzanie za pomocà
Thermage mo˝na wykonywaç nawet na skórze opalo-
nej, a pora roku (du˝e nas∏onecznienie) nie jest ̋ adnym
przeciwwskazaniem. Zabieg ten mo˝e konkurowaç 
z chirurgicznym „face-liftingiem” na twarz i powieki.
Natomiast je˝eli chodzi o skór´ szyi, a tym bardziej
dekoltu, gdzie mo˝liwoÊci chirurgiczne sà bardzo
ograniczone, w zasadzie nie ma alternatywy. Inne
urzàdzenia, np. Radiage, majà mniejszà cz´stotliwoÊç,
dajà ni˝sze podgrzanie tkanek, ale za to zabieg jest
ca∏kowicie bezbolesny (przy Thermage jest odczuwany
niewielki ból). Zabieg Radiage polecam szczególnie
osobom z mniejszymi zmianami wiotkoÊci skóry.

Czy dla uzyskania efektu wystarczy jeden zabieg, czy te˝
konieczna jest ca∏a seria? Jaki jest koszt kuracji?
Sà to dosyç drogie zabiegi (nawet kilka tysi´cy z∏otych, 
w zale˝noÊci od powierzchni i kondycji skóry), ale zabieg
na danà okolic´ wykonuje si´ jednorazowo, a widoczny
efekt odm∏odzenia utrzymuje si´ przez lata. Skóra b´dzie
oczywiÊcie podlegaç normalnemu procesowi starzenia si´,
wi´c zabieg po pewnym czasie mo˝na powtórzyç. �

FALE RADIOWE
– nowa broƒ w walce ze starzeniem si´ skóry

PRZED RADIAGE...

...PO

...PO

PRZED THERMAGE...

foto: serwis prasowy Artim
ed

foto: serwis prasowy Coherent

foto: serwis prasowy Artim
ed
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Szybkie tempo ˝ycia sprzyja powstawaniu stresu – gdy
zostaje zaburzona równowaga pomi´dzy tym, czego wyma-
ga od nas codziennoÊç a mo˝liwoÊcià radzenia sobie z trud-
nymi sytuacjami, mo˝emy mówiç o stresie. Utrzymywanie
si´ takiego stanu przez d∏u˝szy czas wyniszcza organizm,
który reaguje przem´czeniem i brakiem energii do dzia∏ania.
Jak dowodzà badania, stres negatywnie oddzia∏uje tak˝e na
skór´. Nic dziwnego – pochodzi ona z tego samego „listka
nerwowego”: uk∏ad nerwowy i skóra to naczynia po∏àczone. 

Konsekwencjà stresu jest tworzenie si´ wolnych rodników
niszczàcych bia∏ka (kolagen i elastyn´) odpowiedzialne za
elastycznoÊç skóry. Skóra traci j´drnoÊç, staje si´ zszarza∏a,
ziemista i sucha, niekiedy piecze i sw´dzi. U osób ze sk∏on-
noÊcià do ∏ojotoku stres powoduje nadprodukcj´ serum, co
oznacza pojawianie si´ wi´kszej iloÊci stanów zapalnych,
wykwitów. Przewlek∏y stres przyczynia si´ w du˝ym stopniu
do wywo∏ywania chorób skóry, m.in. ∏uszczycy, tràdzika
ró˝owatego, atopowego zapalenia skóry (wi´cej na str. 12). 

Witaminy dla „zm´czonej” skóry 
Skóra poddana d∏ugiemu dzia∏aniu stresu potrzebuje energii
w postaci bomby witaminowej. Zabiegi u dermatologa
pomogà odzyskaç jej koloryt i odm∏odzà. 

Bardzo skuteczna w odÊwie˝aniu wyglàdu twarzy jest
mezoterapia – wstrzykni´cie koktajlu substancji leczniczych
w g∏àb skóry. W przypadku cery zwiotcza∏ej, zniszczonej
niehigienicznym trybem ˝ycia w mieszance powinny si´
znaleêç m.in. witaminy, aminokwasy, sk∏adniki redukujàce,
mineralne, koenzymy, kwasy nukleinowe, bo przywracajà
skórze blask i j´drnoÊç. W najnowszych preparatach do
mezoterapii wykorzystuje si´ kwas hialuronowy, naturalnie
wyst´pujàcy w skórze w∏aÊciwej, który silnie pobudza prac´
komórek. Substancje podane za pomocà strzykawki, spec-
jalnego pistoletu bàdê g∏owicy wnikajà g∏´boko do naskórka
i skóry w∏aÊciwej, gdzie nie dotrze ju˝ ˝aden kosmetyk.
Dlatego technika ta Êwietnie pobudza skór´ do regeneracji.
Widocznym efektem zabiegu jest poprawa napi´cia skóry,

kolorytu. Najlepiej powtarzaç zabiegi w seriach lub robiç je
regularnie 1 raz w miesiàcu. Koszt: od 100 z∏ 

Sposoby na poszarza∏à cer´
Skórze ziemistej, „zm´czonej” pomo˝e fotoodm∏adzanie za
pomocà laserów lub IPL – Êwiat∏a wysokoenergetycznego
podobnego do Êwiat∏a lasera. Mo˝na to zrobiç ablacyjnie
(polega na wytworzeniu powierzchownej rany; jej gojenie
powoduje zmniejszenie zmarszczek). Niestety mogà wys-
tàpiç d∏ugotrwa∏e powik∏ania lub sta∏e zaczerwienienie
skóry, przebarwienia, odbarwienia, blizny, zaka˝enia.
Lepsze sà zatem metody tzw. nieablacyjne: nie wywo∏ujà
rany, a jedynie uszkadzajà struktury skóry pod naskórkiem.
Proces gojenia po zabiegu silnie pobudza fibroblasty do wyt-
warzania kolagenu i substancji podporowych, np. kwasu
hialuronowego. Stosuje si´ tu ró˝ne lasery: neodymowo-
-yagowe, barwnikowe, erbowe, diodowe.  

Godne polecenia sà zabiegi przy u˝yciu IPL, urzàdzenia,
które wytwarza fale Êwietlne ró˝nej d∏ugoÊci, dzi´ki czemu
mo˝liwe jest przeprowadzenie zabiegu na ró˝nej g∏´bokoÊci
i dotarcie do ró˝nych struktur skóry. Âwiat∏o emitowane
przez nie usuwa zmiany w skórze, które powsta∏y na skutek
stresu, obkurcza kolagen, powodujàc, ˝e staje si´ ona
bardziej napi´ta i j´drna. Fotoodm∏adzanie sk∏ada si´ z serii
zabiegów (4-6) raz w miesiàcu, ale ju˝ po drugim widaç
znacznà popraw´. Koszt: od 300 z∏ 

Gdy fa∏dki si´ pog∏´bià…
Odleglejszym, ale wyraênym skutkiem tego, jak up∏ywajàcy
czas, ale i tryb ˝ycia: palenie, stres wp∏ywajà na zmian´
wyglàdu jest pojawianie si´ siatki zmarszczek. Na czole
zarysowujà si´ wyraênie zaznaczone „zmarszczki lwie”
nadajàce twarzy zatroskany, a nawet srogi wyglàd oraz
bruzdy palacza wokó∏ ust. Na tego typu pofa∏dowania skóry
najlepszy jest zabieg z u˝yciem BOTOXU – wstrzykni´cie
toksyny w poziome albo pionowe zmarszczki na czole sprawi
zablokowanie mi´Ênia i wyg∏adzenie powierzchni skóry. 

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

JesteÊmy zapracowani, ma∏o Êpimy, 
ciàgle si´ spieszymy. ˚yjemy w zadymionych miastach, pracujemy w klimatyzowanych 
biurach, palimy papierosy i êle si´ od˝ywiamy. Taki tryb ˝ycia nie sprzyja ani zdrowiu, 
ani urodzie. Skóra ∏atwo „zbiera” efekty naszych dzia∏aƒ.    

a skóra  

foto: serwis prasowy Decleor

DOSSIER: Stres

Stres



Leczenie BOTOXEM 
Zabieg warto poleciç osobom ze zmarszczkami mimiczny-
mi. Bardzo dobre efekty widoczne sà przy tzw. „kurzych
∏apkach” w okolicy oczu oraz w przypadku tzw. „mar-
sowego spojrzenia” u m´˝czyzn. Toksyna botulinowa
blokuje przechodzenie bodêców nerwowych do drobnych
mi´Êni twarzy zwiàzanych z liniami wyrazu twarzy.
Zapobiega to skurczowi tych mi´Êni, a jednoczeÊnie
marszczeniu i fa∏dowaniu si´ skóry. 

BOTOX dzia∏a jedynie w obr´bie mi´Êni, do których
zosta∏ wstrzykni´ty, podczas gdy pozosta∏e funkcjonujà jak
dotychczas. W efekcie wyraz twarzy nie zmienia si´, 
a zmarszczki znikajà. Preparat wstrzykuje si´ bardzo
cienkà ig∏à p∏ytko pod skór´. Ból jest minimalny. Wielu pac-
jentów porównuje go do kilkusekundowego ugryzienia przez
komara lub mrówk´. Nie wymaga znieczulenia miejs-
cowego. Ze wzgl´du na komfort pacjenta czasami stosuje si´
na 1-2 godziny przed zabiegiem krem Emla. Zabiegi
z u˝yciem toksyny botulinowej wykonuje si´ od lat i sà one
bezpieczne dla zdrowia. 
Efekt: Zabieg nie zmienia wyglàdu twarzy, a jedynie 
w bardzo naturalny sposób jà odm∏adza. Zdecydowana
wi´kszoÊç pacjentów po pierwszym zabiegu jest bardzo za-
dowolona i ocenia, ˝e go z pewnoÊcià powtórzy. BOTOX
zaczyna dzia∏aç ju˝ po 2-3 dniach od wstrzykni´cia. Pe∏ny
efekt terapeutyczny jest widoczny po 7-14 dniach. 
Preparat utrzymuje si´ przez 4-6 miesi´cy lub d∏u˝ej, 

w zale˝noÊci od osoby. Efekty leczenia zanikajà stopniowo.
Koszt: od 500 z∏ 

Wype∏nianie zmarszczek 
Kwas hialuronowy to substancja naturalnie wyst´pujàca 
w skórze, która umo˝liwia utrzymywanie wody w tkankach.
Przewlek∏y stres mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszenia 
iloÊci kwasu hialuronowego w skórze, co prowadzi do 
jej zwiotczenia. Je˝eli pojawià si´ niechciane zmarszczki,
pog∏´bià linie nosowo-wargowe albo obni˝à kàciki 
ust, mo˝na niedobór tkanki podporowej uzupe∏niç poprzez
wstrzykni´cia kwasu hialuronowego. Najlepszy rezultat
uzyskuje si´ w przypadku zmarszczek na policzkach, 
wokó∏ ust, na czole i wokó∏ oczu, jak równie˝ przy nad-
miernie zaznaczonych bruzdach nosowo-wargowych. 

Kwas hialuronowy (w ˝elu) wstrzykuje si´ bardzo cienkà
ig∏à w lini´ zmarszczki. Preparat wype∏nia jà i silnie stymu-
luje skór´, dzi´ki temu po jego wch∏oni´ciu (6-12 miesi´cy)
na ogó∏ jest lepiej ni˝ przed zabiegiem. Efekt widaç od razu,
twarz wyglàda naturalnie. Koszt: od 800 z∏

Cz´stym objawem zm´czenia sà cienie pod oczami. Tu
tak˝e kwas hialuronowy znalaz∏ swoje zastosowanie.
Wstrzykuje sí  go g∏´boko w liní  prowadzàcà od wew-
n´trznego kàcika oka w kierunku Êrodkowej cz´Êci policzka,
czyli tzw. „dolin´ ∏ez”. Zabieg daje d∏ugotrwa∏e efekty:
dzi´ki nowoczesnej technologii kwas jest bardzo elastyczny
i d∏ugo utrzymuje si´ w tkankach. Koszt: od 800 z∏ �
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DOSSIER: Stres

Od dawna wiadomo, jak wielkie znaczenie dla odpr´-
˝enia si´ ma aromaterapia. Przyjemne zapachy dajà
zadowolenie, przywo∏ujà dobre skojarzenia. Tak˝e 
w nowoczesnych zabiegach kosmetycznych nie zapomina
si´ o ich pozytywnym wp∏ywie na nastrój. Prezentujemy
do wyboru zabiegi mi∏o pachnàce i zdrowe dla zestre-
sowanej, poszarza∏ej skóry. 

Truskawka i marakuja
Aby skóra wyglàda∏a Êwie˝o, musi byç dobrze nawil˝ona.
Niestety czynniki zewn´trzne (warunki atmosferyczne,
ogrzewanie, klimatyzacja, nadmierne opalanie) u wielu osób
wywo∏ujà zaburzenia równowagi ochronnego p∏aszcza
hydrolipidowego, na co cera reaguje przesuszeniem.
Wp∏ywajà na to tak˝e uwarunkowania genetyczne, choroby,
zmiany biologiczne i fizjologiczne w organizmie, no i stres. 

Linia Delicatessen marki Selvert Thermal oferuje zabieg
na bazie truskawek i marakui, które sà naturalnym êród∏em
witamin i minera∏ów dla odwodnionej, pozbawionej ˝ycia
skóry. Nie tylko odbudowujà p∏aszcz hydrolipidowy, dodajàc
skórze j´drnoÊci i nadajàc jej promienny wyglàd, ale te˝
otaczajà nieodpartym aromatem. 
ZALETY:
• zabieg chroni i regeneruje skór´ twarzy, szyi i dekoltu
• skóra otrzymuje sporà porcj´ witamin i minera∏ów 

o w∏aÊciwoÊciach tonizujàcych i nawil˝ajàcych 
• zawarta w kosmetykach do zabiegu woda êródlana 

ukoi cer´ i odÊwie˝y
• papaina – lekko jà z∏uszczy 
• jogurt – od˝ywi i doda witalnoÊci
Delicatessen, Selvert Thermal, cena: ok. 130 z∏ (twarz)

Zbo˝a z zielonà herbatà
Dojrza∏a skóra, by utrzymaç elastycznoÊç i napi´cie potrze-
buje dodatkowej dawki ochrony przed utlenianiem
komórkowym, poniewa˝ biologiczne starzenie si´ powoduje
zmniejszanie gruboÊci warstw skóry. Szczególnie po
menopauzie zdolnoÊç skóry do przetrzymywania wody
nieustannie spada, dajàc poczàtek serii dysfunkcji
komórkowych, które wywo∏ujà starzenie si´. Zabieg ze

zbo˝ami i zielonà herbatà mo˝e ten problem z∏agodziç.
Zawarte w kosmetykach sk∏adniki: soja, ry˝, owies, olej 
z awokado, poprawiajà zdolnoÊç skóry do przetrzymywania
wody, usprawniajàc syntez´ w∏ókien kolagenu i elastyny.
ZALETY:
• zabieg wyraênie uj´drnia skór´ twarzy, szyi i dekoltu
• chroni jà i zapobiega starzeniu si´ pod wp∏ywem 

Êrodowiska, np. ry˝ przeciwdzia∏a wolnym rodnikom
• soja poprawia elastycznoÊç i uj´drnia 
• olej z awokado stanowi skutecznà ochron´, nawil˝a 

i zmi´kcza skór´
Zbo˝owa mieszanka z zielonà herbatà, Selvert Thermal,
cena: ok. 150 z∏ (twarz)

Cytrusy w czerwonym winie
Celem kolejnego zabiegu jest oczyszczenie i odtrucie cia∏a.
Najlepsze rezultaty w takiej odnowie osiàgniemy, je˝eli
oprócz odpowiedniej diety poddamy je zabiegom kosmety-
cznym wzbogaconym sk∏adnikami typowymi dla naszej
diety, takimi jak winogrona, ananasy, grejpfruty, cytryny,
pomaraƒcze. Zabieg wp∏ywa regenerujàco na skór´ dzi´ki
dostarczeniu jej witamin i minera∏ów o w∏aÊciwoÊciach prze-
ciwutleniajàcych i oczyszczajàcych.
ZALETY:
• reguluje wymian´ komórkowà
• eliminuje toksyny
• upi´ksza ogólny wyglàd skóry 
• cytryna, pomaraƒcza i grejpfrut sà znakomitymi 

przeciwutleniaczami
• czerwone winogrona i ich nasiona pobudzajà 

krà˝enie krwi 
Koktajl z cytrusów w czerwonym winie, Selvert Thermal,
cena: ok. 270 z∏

Czekoladowe fondue z nutkà kawy
Poprawa samopoczucia dla wielu kobiet wià˝e si´ z pozby-
ciem tkanki t∏uszczowej. Proponujemy zatem zabieg na
bazie czekolady, sk∏adnika, który na dobre zadomowi∏ si´ 
w zabiegach kosmetycznych. U˝ycie takich produktów jak
kakao, kawa, grejpfrut gwarantuje dobry efekt pozbywania

Gdy zimowa chandra daje o sobie znaç, oderwijmy si´ troch´ od codziennej gonitwy.
„Leniwa” godzina sp´dzona na fotelu u kosmetyczki ma same zalety – ∏agodzi
sko∏atane nerwy i pozostawia widoczny Êlad na skórze.  

Zabiegi,
Autor: Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka 

Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm

www.viva-derm.pl

foto: serwis prasowy Decleor

które relaksujà 



si´ t∏uszczu po∏àczony ze zmys∏owà przyjemnoÊcià – ciep∏em,
mi´kkoÊcià. 
ZALETY:
• poprawia mikrokrà˝enie krwi, wzmacnia naczynia, 

eliminuje obrz´ki
• wspomaga prawid∏owy drena˝
• poprzez dostarczenie witamin z grejpfruta uj´drnia tkanki
• kakao i kawa pomagajà zredukowaç t∏uszcz i uelastycz-

niajà skór´ 
Czekoladowe fondue, Selvert Thermal, cena: ok. 350 z∏

Lawenda, paczula, sanda∏owe drzewo
Aromat kwiatów i owoców towarzyszy zabiegowi Spa Mosaic
Relax, który odpr´˝a, usuwa napi´cie skumulowane w ciele 
i na skórze. Po oczyszczajàcym cer´ peelingu wykonuje si´
masa˝ rozluêniajàcy najbardziej spi´te punkty na ciele. U˝yty
do niego balsam jest bogaty w olejki z czerwonej palmy, wosku
pszczelego oraz w eteryczne olejki z drzewa sanda∏owego,
paczuli, lawendy. Na zrelaksowane masa˝em cia∏o nak∏ada si´
mask´ o przyjemnej kremowej konsystencji. Ma dobry wp∏yw
na skór´, bo nawil˝a jà i rozÊwietla. Poprawia tak˝e
samopoczucie, poniewa˝ towarzyszà jej miejscowe masa˝e
relaksujàce: szyi, dekoltu, karku i g∏owy, wed∏ug sztuki masa˝u
Dalekiego Wschodu. Aromaty eukaliptusa, tymianku, pieprzu,
rozmarynu, lawendy wprowadzajà w stan g∏´bokiego relaksu.
Na koniec – masa˝ pleców, ale po∏àczony z eksfoliacjà skóry
za pomocà specjalnego kremu.  
ZALETY:
• oczyszczenie skóry
• odÊwie˝enie kolorytu
• odpr´˝enie cia∏a, pleców 
Decleor Spa Mosaic, cena: 200 z∏ i 220 z∏ (z masa˝em g∏owy).

Wschodnie olejki 
Zgodnie z zasadami Ayurvedy – starohinduskiego systemu
medycyny naturalnej zabieg pomo˝e zharmonizowaç dusz´ 
i cia∏o. Jego szczególne dzia∏anie polega na tym, ˝e oprócz
regeneracji skóry wzmacnia uk∏ad immunologiczny. 
ZALETY:
• uelastycznia spoiwo mi´dzykomórkowe i Êcianki naczyƒ, 

krwionoÊnych
• redukuje oznaki starzenia si´ skóry poprzez stymulacj´ 

odbudowy kolagenu
• pomaga zwalczyç negatywne efekty dzia∏ania wolnych 

rodników 
Seria kosmetyków do zabiegu sk∏ada si´ z aromatycznych olej-
ków, fluidów, masek zawierajàcych m.in. wyg∏adzajàcy skór´ 
i kojàcy aloes, wyciàg z nagietka, który dzia∏a relaksujàco 
i redukuje uczucie napi´cia. Wa˝nym elementem zabiegu sà
masa˝e twarzy, szyi i dekoltu. Bardzo odpr´˝ajàcy jest
zw∏aszcza masa˝ skóry g∏owy wykonywany technikà lekkiego
ucisku. Mo˝na go zrobiç na poczàtku lub na koƒcu zabiegu. 
Metoda Ayurvedy, Jean D'Arcel, cena: 160-180 z∏

Kwiaty, liÊcie, korzenie 
Dzi´ki zabiegowi Naturelle doÊwiadczymy uczucia równowagi,
lekkoÊci, wewn´trznej radoÊci i spokoju. Kosmetyki u˝ywane
do zabiegu i codziennej piel´gnacji cia∏a czerpià z natury; pow-
sta∏y wy∏àcznie na bazie czystych ekstraktów roÊlinnych
uzyskanych z kwiatów, liÊci, korzeni, olejków eterycznych.
Nie ma w nich syntetycznych substancji barwiàcych, zapa-
chowych ani konserwujàcych.   
ZALETY:
• zabieg chroni przed agresywnym dzia∏aniem czynników 

zewn´trznych
• ∏agodnie piel´gnuje skór´, oczyszczajàc jà i wyg∏adzajàc
• poprawia ukrwienie skóry
• g∏´boko oczyszcza 
Podstawà zabiegu jest wywodzàca si´ z chiƒskiej filozofii
nauka o 5 elementach (ziemia, drewno, ogieƒ, woda, metal),
reprezentowanych przez ró˝ne substancje aktywne pochodzàce
z natury. ¸àczàc si´ ze sobà, uzupe∏niajà wzajemnie swoje
dzia∏anie, a ka˝dy z nich ma inne znaczenie dla cia∏a, duszy 
i umys∏u, np. ziemia – oznacza przemian´, drewno – odnow´,
woda – spokój, a ogieƒ – dynamizm. Pomagajà przywróciç
organizmowi harmoni´, a skórze zdrowy, Êwie˝y wyglàd.  
Naturelle, Jean D'Arcel, cena: 120-150 �

foto: serwis prasowy Decleor
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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 

O ile kofeina czy tauryna zawarte w produktach
spo˝ywczych oddzia∏ywujà na procesy fizjologiczne 
– przekaênictwo nerwowe, oÊrodkowy uk∏ad nerwowy,
zmniejszenie odczucia zm´czenia poprzez ograniczenie
wytwarzania serotoniny – o tyle kosmetyki ju˝ takiego
dzia∏ania nie majà. Bo te˝, zgodnie z prawem, mieç nie
mogà. Oddzia∏ywujà jednak na nasz umys∏ poprzez ele-
ganckie opakowanie, ciekawà form´, przyjemnà
aplikacj´, no i zapach... To w∏aÊnie ta strona ma sprawiç
nam najwi´kszà przyjemnoÊç, czyli odstresowaç.               

Piel´gnacja i terapia
Kosmetyki antystresowe kuszà klienta czymÊ wi´cej ni˝
funkcjonalnoÊcià i skutecznoÊcià. Ich celem jest nie tylko
nawil˝anie, nat∏uszczanie czy regeneracja. Tu liczy si´
tak˝e aspekt emocjonalny. A zatem ju˝ nie tylko efekt
dzia∏ania na skór´, ale równie˝ wellness i wellbeing – har-
monijne po∏àczenie piel´gnacji cia∏a i duszy. Aby jednak
ta holistyczna koncepcja produktu kosmetycznego mog∏a
byç spe∏niona, producent powinien zapewniç spójnoÊç
wszelkich elementów – nazwy produktu, formy, materia∏u
i koloru opakowania oraz sk∏adu, które niosà skojarzenia
stanu równowagi, dobrego nastroju, ale i powrotu wital-
noÊci, pozytywnej energii, aktywnoÊci.
Na rynku zaznacza si´ wiele trendów zwiàzanych 

z „dobrym samopoczuciem” – produkty aromaterapeuty-
czne, m.in. z olejkiem lawendy czy paczuli, gabinety spa
proponujàce bogatà ofert´ zabiegów – balneoterapi´,
kàpiele w b∏otach i algach, masa˝e: ajurwedyjski, tybe-
taƒski, lomi-lomi.... – wszystko to wÊród gry Êwiate∏,
dêwi´ków i kolorów. I w jednym tylko celu: po∏àczyç
piel´gnacj´ z relaksem.

Budowanie koncepcji kosmetyku jako produktu
„odstresowujàcego” mo˝e byç równie˝ zwiàzane z jego
sk∏adem. Klasycznym ju˝ przyk∏adem mogà byç endorfiny.
Wyst´pujàca w ludzkim organizmie beta-endorfina,
zwana równie˝ hormonem szcz´Êcia, jest produkowana 
w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym, gdzie po zwiàzaniu
si´ z odpowiednimi receptorami (opioidowymi) dzia∏a
przeciwbólowo, ale tak˝e wywo∏uje stan euforii. W ostat-
nich latach w wielu niezale˝nych oÊrodkach badawczych
potwierdzono obecnoÊç beta-endorfiny równie˝ w skórze 
i wykazano, ˝e pe∏ni ona wa˝nà rol´ w procesie gojenia
ran. Udowodniono równie˝ w warunkach in vivo (czyli na
˝ywych organizmach), ˝e niektóre wyciàgi roÊlinne mogà
stymulowaç produkcj´ beta-endorfiny. Za przyk∏ad mo˝e
tu pos∏u˝yç wyciàg z jagód krzewu o wdzi´cznie brzmiàcej
nazwie – niepokalanek pieprzowy, a rosnàcego w rejonie
Morza Âródziemnego. Ekstrakt taki, stosowany miej-
scowo na skór´, wp∏ywa pozytywnie na nawil˝enie 

KOSMETYK ANTYSTRESOWY

produkt dobrego samopoczucia
czy skuteczna formu∏a

anti-aging?
Szybkie tempo ˝ycia i permanentny brak czasu, niehigieniczny tryb ˝ycia, cz´ste
niewyspanie skutkujàce siƒcami i workami pod oczami, poÊpiech, zm´czenie i zdener-
wowanie – to obraz „przeci´tnego” konsumenta we wspó∏czesnym Êwiecie. Przemys∏
spo˝ywczy oferuje nam produkty energetyzujàce z dodatkiem kofeiny i tauryny, 
przemys∏ kosmetyczny – antystresowe. Czy jednak kosmetyki mogà byç swego rodzaju
antidotum na stres? I tak, i nie. 

Szybkie tempo ˝ycia i permanentny brak czasu, niehigieniczny tryb ˝ycia, cz´ste
niewyspanie skutkujàce siƒcami i workami pod oczami, poÊpiech, zm´czenie i zdener-
wowanie – to obraz „przeci´tnego” konsumenta we wspó∏czesnym Êwiecie. Przemys∏
spo˝ywczy oferuje nam produkty energetyzujàce z dodatkiem kofeiny i tauryny, 
przemys∏ kosmetyczny – antystresowe. Czy jednak kosmetyki mogà byç swego rodzaju
antidotum na stres? I tak, i nie. 

DOSSIER: Stres
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i j´drnoÊç skóry oraz powoduje zmniejszenie g∏´bokoÊci
zmarszczek. I choç niewàtpliwie endorfiny mogà bardzo
korzystnie oddzia∏ywaç na procesy zachodzàce w skórze,
to nie istniejà ˝adne dowody na ich „uszcz´Êliwiajàce
dzia∏anie” po stosowaniu kosmetyków, które je zawierajà.
Producenci jednak lubià powo∏ywaç si´ na owo „uszcz´Êli-
wiajàce” dzia∏anie endorfiny w kosmetykach.

Antystresowy, czyli jaki? 
Poj´cie kosmetyku antystresowego mo˝e byç jednak inter-
pretowane w bardziej naukowy sposób, a s∏owo „antystre-
sowy”, choç mo˝e si´ niektórym wydawaç zbyt daleko
posuni´tà metaforà, ma swoje silne korzenie w nauce.
Kosmetolodzy cz´sto stosujà termin „stresu rodniko-
wego”. OkreÊla on negatywne procesy z udzia∏em wol-
nych rodników powstajàcych w wyniku m.in. ekspozycji

na promieniowanie UV czy dym papierosowy i powodujà-
cych uszkodzenia na poziomie komórkowym i tkankowym,
os∏abiajàc barier´ naskórkowà czy bia∏ka podporowe
skóry (kolagen, elastyn´). To w∏aÊnie stres oksydacyjny
jest cz´sto celem aktywnoÊci kosmetyków antystresowych.
Stàd produkty te zawierajà zwykle szereg substancji anty-
wolnorodnikowych, dzia∏ajàcych w ró˝nych obszarach
naszej skóry – zarówno wodnych, jak i lipidowych.
Najcz´Êciej spotykanymi sà witaminy E i C oraz ich
pochodne, choç niektórzy producenci stosujà równie˝
koenzym Q, kwas liponowy, idebenon, enzymy (np. dysmu-
taza ponadtlenkowa) czy flawonoidy obecne w wyciàgach
roÊlinnych. Stosowane sà praktycznie w ka˝dej grupie
produktów, od kosmetyków dzieci´cych po kosmetyki dla
cer dojrza∏ych; szczególnie wa˝ne miejsce zajmujà w pro-
duktach do/po opalaniu oraz anti-aging. �

foto: serwis prasowy Noviderm
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Autor: dr n. med. El˝bieta Kowalska-Ol´dzka
Melitus, Lecznica Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging
www.melitus.pl

Nazwà atopia (termin ten po raz pierwszy wprowadzono
w 1923 roku) okreÊla si´ genetycznie uwarunkowanà
sk∏onnoÊç organizmu do nadmiernego reagowania 
na czynniki zewn´trzne. Tam gdzie w zetkni´ciu z ró˝ny-
mi pospolitymi substancjami z otaczajàcego nas Êrodo-
wiska skóra zdrowa pozostanie niezmieniona, wra˝liwa
na nie zareaguje histerycznie, wysy∏ajàc przeciwcia∏a 
do zniszczenia potencjalnego wroga, czyli alergenu. 

Sprawcami podra˝nieƒ mogà byç:
• kosmetyki, myd∏a, detergenty w proszkach 

i p∏ynach do p∏ukania;
• Êrodki chemiczne u˝ywane w gospodarstwie 

domowym;
• syntetyczne tkaniny, ale tak˝e naturalne, szorstkie 

materia∏y, np. we∏na;  
• dym papierosowy;
• niektóre podra˝niajàce pokarmy, np. cytrusy, 

orzechy;
• gwa∏towne zmiany temperatur, du˝a wilgotnoÊç, 

suche i zimne powietrze; 
• pot. 

Dlaczego tak si´ dzieje?   
Podstawowej przyczyny upatruje si´ w sk∏onnoÊciach
genetycznych: czasami schorzenie dotyczy ca∏ej rodziny.
U osób z atopià skóra jest bardzo sucha, poniewa˝ na
skutek dzia∏ania czynników zewn´trznych zosta∏ naru-
szony jej ochronny p∏aszcz lipidowy. Cienki naskórek
staje si´ bardziej delikatny i podatny na podra˝nienia.
Niekiedy dochodzi do jego z∏uszczania i rozwarstwiania.
Miejsca nara˝one na te objawy to szczególnie twarz,
szyja, zgi´cia ∏okci i kolan. W nasilonych stanach skóra
sw´dzi, a drapanie jeszcze bardziej jà podra˝nia.  

Najwa˝niejsze zalecenia 
profilaktyczne i piel´gnacyjne   
Przede wszystkim trzeba zapobiegaç nadmiernemu
wysuszeniu skóry. Dlatego podstawà piel´gnacji sà
odpowiednie nawil˝anie i nat∏uszczanie, by zrege-
nerowaç powierzchni´ naskórka i nawodniç jego
warstw´ rogowà.  

1 Osoby z atopià powinny unikaç zwyk∏ych myde∏, 
a zamiast nich stosowaç specjalne zmi´kczajàce mlecz-
ka i ˝ele, które nie naruszajà naturalnego ph skóry.  

2 Trzeba chroniç si´ przed dzia∏aniem alergenów i czyn-
ników, które mog∏yby podra˝niç skór´, nosiç przewiewne
ubrania. Odzie˝ powinna byç bawe∏niana (nie we∏niana czy
syntetyczna). Nie mo˝na te˝ nosiç zbyt wielu warstw ubraƒ,
bo wywo∏a to nadmiernà potliwoÊç i w efekcie Êwiàd.

3 Dom alergika powinien byç urzàdzony w taki sposób,
aby nie dochodzi∏o do gromadzenia si´ kurzu – najlepiej
zrezygnowaç z wyk∏adzin, dywanów, zas∏on, a tak˝e poÊ-
cieli z pierza – ze wzgl´du na obecnoÊç roztoczy. 

4 Pami´tajmy, ˝e atopowa skóra nie lubi tak˝e przeby-
wania w suchych, przegrzanych pomieszczeniach. 

5 Atopia cz´sto dotyka dzieci. Niemowl´ta i ma∏e
dzieci najcz´Êciej reagujà na alergeny pokarmowe.
Dlatego bardzo istotne jest karmienie piersià, a matka
powinna pozostaç na diecie hipoalergicznej. Dieta
ma∏ego alergika nie mo˝e zawieraç substancji o du˝ym
potencjale uczulajàcym, tzn. bia∏ka jaja kurzego, ryb,
cytrusów, orzechów, czekolady i oczywiÊcie wszystkich
innych produktów, na które dziecko jest uczulone.

Nadmierne wysuszenie, zaczerwienienie i towarzyszàcy im nieprzyjemny Êwiàd sà charak-
terystycznymi cechami skóry tzw. atopowej. Osobom, które zetkn´∏y si´ z tà dolegliwoÊcià
potrafià nieêle dokuczyç. Szczególnie starannie trzeba wi´c potraktowaç codziennà piel´gnacj´.   

Jak pomóc
atopowej 
skórze?

foto: serwis prasowy Noviderrm



EKSPERT Anti Aging 13

Najlepsza piel´gnacja 
Preparaty piel´gnacyjne przyjazne osobom z atopowym
zapaleniem skóry to emolienty, czyli produkty
nawil˝ajàco-nat∏uszczajàce na bazie olejów mineral-
nych: parafiny, wazeliny; olejów zwierz´cych: hypoaler-
gicznej lanoliny; olejków roÊlinnych, np. ogórecznika
lekarskiego, pszenicy i awokado oraz syntetycznych 
– nale˝à do nich silikony oraz tzw. humektanty ch∏onàce
wod´ (glikol propylenowy, gliceryna, ceramidy, mocznik,
kwas mlekowy). 

Emolienty majà kilka zadaƒ: odbudowaç macierz
mi´dzykomórkowà, nawil˝yç i zatrzymaç wod´ w warst-
wie rogowej, zapobiec utracie wody, zredukowaç zapale-
nie i Êwiàd. Z punktu widzenia chemicznego sà to emul-
sje: olej w wodzie i woda w oleju. Majà postaç maÊci 
i kremów, które potrafià dzia∏aç silniej ni˝ np. lotiony.
Trzeba si´ nimi smarowaç cz´sto, poniewa˝ maksymalny
czas ich dzia∏ania wynosi 4 godziny, ale warto, bo stosu-
jàc je regularnie mo˝emy ograniczyç u˝ywanie ró˝nych
leków zewn´trznych.

Chorzy z atopià powinni unikaç kosmetyków zawie-
rajàcych substancje, które mogà podzia∏aç dra˝niàco
(np. retinol, witamin´ C, kwasy owocowe) lub stosowaç
je z rozwagà, szczególnie w okresie aktywnym choroby.

Wanna czy prysznic?
Popraw´ atopowej skórze przynoszà mycie i kàpiele,
poniewa˝ „zmywajà” alergeny z powierzchni skóry. Ma
to znaczenie szczególnie w przypadku uczulenia na
alergeny powietrznopochodne. Niestety, majàc atopowà
skór´, musimy pami´taç o nast´pujàcych zasadach:
zawsze lepszy jest prysznic ni˝ kàpiel; woda powinna byç
letnia bàdê tylko ciep∏a, gdy˝ goràca, d∏uga kàpiel 
w wannie zawsze nasila Êwiàd i objawy alergii. Nie
mo˝na tak˝e myç skóry zwyk∏ym myd∏em. Najlepiej
sprawdzajà si´ syndety, czyli tzw. ,,myd∏a bez myd∏a”,
p∏yny micelarne lub specjalne Êrodki myjàce 
(z odpowiednim pH) przeznaczone do mycia skóry
atopowej, dost´pne w aptekach bez recepty oraz sub-
stancje nawil˝ajàco-nat∏uszczajàce, które ∏agodzà
objawy alergii. 

Najnowsze metody leczenia  
Leczenie atopowego zapalenia skóry jest leczeniem obja-
wowym. Do tej pory nie wymyÊlono leków, które likwi-
dowa∏yby jego przyczyn´ i zapobiega∏y zmianom.
Dlatego tak istotna jest w∏aÊciwa piel´gnacja skóry, jej
nawil˝anie i nat∏uszczanie, czasem wielokrotne w ciàgu
dnia. Osoby z atopià powinny zrozumieç, ˝e prawid∏owa
piel´gnacja skóry to element terapii, a nie ,,upi´-
kszanie” i zawsze si´gaç po specjalne preparaty
dost´pne w aptekach, a nie w drogeriach. 

Je˝eli zmiany na skórze nie sà zbyt zaawansowane,
mo˝e wystarczyç intensywne stosowanie emolientów, by

ograniczyç chorob´. W bardziej nasilonych przypadkach
trzeba u˝ywaç maÊci sterydowych, czasami wraz ze Êrod-
kami przeciwgrzybicznymi i przeciwbakteryjnymi. Pomo˝e
to uniknàç wtórnych infekcji, którym przewlek∏y stan
chorobowy zwykle sprzyja. MaÊci sterydowe majà bardzo
dobre dzia∏anie przeciwzapalne, ale gdy stosuje si´ je
przewlekle mogà wywo∏aç ró˝ne niepo˝àdane skutki, np.
scieƒczenie skóry, teleangiektazje. U˝ywane do piel´gnacji
twarzy niekiedy powodujà rozwój tràdzika posterydowego
czy zapalenia oko∏oustnego. Dlatego lekarze zalecajà, by
sterydy stosowaç rozwa˝nie, zawsze w po∏àczeniu z na-
t∏uszczaniem, a na twarz tylko w wyjàtkowych, uzasad-
nionych przypadkach i pod Êcis∏à kontrolà lekarza. 

Kiedy leki doustne? 
Od kilku lat dost´pne sà w Polsce leki z tzw. grupy
immunomodulatorów do stosowania zewn´trznego,
bardzo efektywne w leczeniu AZS, szczególnie na
twarzy. Niestety ich minusem jest relatywnie wysoka
cena. Dodatkowymi lekami czasami stosowanymi
zewn´trznie sà leki o dzia∏aniu przeciwÊwiàdowym.

Gdy jednak leczenie zewn´trzne nie pomaga, osobom
z atopià podaje si´ leki antyhistaminowe II generacji,
niekiedy ∏àczone z lekami I generacji o silniejszym
dzia∏aniu przeciwÊwiàdowym (niektóre z nich majà te˝
lekkie dzia∏anie uspokajajàce). W nasilonych przypad-
kach w leczeniu AZS znajdujà tak˝e zastosowanie:
Êwiat∏olecznictwo, cyklosporyna A, mykofenolan mofetilu
i najnowoczeÊniejsze, ale bardzo drogie leki, tzw. leki bio-
logiczne. Doustnie sterydy podaje si´ bardzo rzadko,
g∏ównie w oddzia∏ach szpitalnych. Warto wspomnieç, ˝e
odczulanie, cz´sto stosowane przy ró˝nych rodzajach
alergii, w leczeniu atopowego zapalenia skóry ani w pro-
filaktyce zaostrzeƒ nie przynosi ˝adnych pozytywnych
skutków. Najistotniejsza jest eliminacja alergenów. �

UWAGA!

Jak udowodni∏y badania, czyn-

nikiem, który powoduje zaostrzenie

atopowego zapalenia skóry jest stres.

Je˝eli ma ono nasilony przebieg, 

pacjenci cz´sto wymagajà porady

i pomocy psychologicznej.
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Palenie przyspiesza proces starzenia si´ skóry w równym
stopniu jak promienie UV. Pod jego wp∏ywem cera przy-
biera zszarza∏y, ziemisty wyglàd, a ulegajàc nadmiernemu
przesuszeniu szybciej si´ marszczy. U palaczy cz´sto te˝
spotkamy charakterystyczne siƒce pod oczami.   

Jak nikotyna niszczy organizm?   
Zwiàzki zawarte w dymie papierosowym majà negatywny
wp∏yw na najró˝niejsze sfery naszego organizmu. 

Nikotyna poÊrednio atakuje oÊrodkowy uk∏ad nerwowy:
zwoje wegetatywne, rdzeƒ nadnerczy oraz bezpoÊrednio 
– naczynia krwionoÊne. Pod jej wp∏ywem zwi´ksza si´
cz´stotliwoÊç pracy serca, zu˝ywa wi´cej tlenu, 
a ciÊnienie t´tnicze krwi podwy˝sza si´. Rosnàce w naczy-
niach obwodowych opory krwi upoÊledzajà ukrwienie
wi´kszoÊci narzàdów. W efekcie wzrasta ryzyko choroby
niedokrwiennej serca, zawa∏u oraz chorób naczyƒ
obwodowych, np. zarostowej mia˝d˝ycy t´tnic koƒczyn 
dolnych, w wyniku której mo˝e dojÊç nawet do utraty
koƒczyny i trwa∏ego kalectwa. 

Zmiany naczyniowe mogà wywo∏aç tak˝e zmiany 
w funkcjonowaniu uk∏adu pokarmowego: pod wp∏ywem
nikotyny zostaje zahamowane wydzielanie trzustkowe,
zmniejsza si´ przep∏yw krwi. Na tym tle powstajà
zaburzenia perystaltyki jelit, a w konsekwencji dochodzi do
z∏ego wch∏aniania i trawienia. U osób palàcych cz´Êciej
spotyka si´ chorob´ wrzodowà ˝o∏àdka i dwunastnicy.

Dym tytoniowy atakuje oczywiÊcie uk∏ad oddechowy.
Najcz´stszà chorobà palaczy jest przewlek∏a choroba obtu-
racyjna p∏uc. Rozpoczyna si´ zwykle ma∏ym stanem zapal-
nym b∏ony Êluzowej oskrzeli. Rano pojawia si´ charak-
terystyczny kaszel i odkrztuszanie niewielkiej iloÊci
wydzieliny. Kolejny etap to przewlek∏e zapalenie oskrze-
lików i obturacja dystalnych dróg oddechowych, w koƒcu
dochodzi do rozedmy p∏uc. Palacze gorzej znoszà wysi∏ek

fizyczny, szybciej si´ m´czà, majà okresowe dusznoÊci 
i napady kaszlu. 

Uwaga nowotwór!
Odleg∏e skutki palenia sà równie niebezpieczne. Przede
wszystkim  papierosy majà dzia∏anie rakotwórcze. Palenie
wielokrotnie zwi´ksza ryzyko zachorowania na raka b∏ony
Êluzowej jamy ustnej, krtani i oskrzeli, raka wargi.
Udowodniono, ˝e u palàcych kobiet wzrasta tendencja do
zachorowania na raka piersi. Cz´Êciej zdarzajà si´ te˝ 
przerzuty w przebiegu czerniaka.

Papierosy a skóra
Nie potrzeba specjalisty, aby odró˝niç skór´ palacza od
skóry osoby niepalàcej. I nie ma te˝ najmniejszych wàtpli-
woÊci: skóra palacza starzeje si´ szybciej.

Ju˝ w XIX wieku zaobserwowano, ˝e szybkoÊç poja-
wiania si´ zmarszczek ma zwiàzek z iloÊcià wypalanych
papierosów. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawi∏y si´
w czasopiÊmie „Lancet”. Mechanizm, który prowadzi do
zdecydowanie szybszego rozwoju zmarszczek u osób palà-
cych jest doÊç z∏o˝ony, a zmiany znaczàce. 
1. Podporowe w∏ókna elastynowe skóry w∏aÊciwej sà

znacznie cieƒsze u palaczy. Pod wp∏ywem zwiàzków
zawartych w tytoniu zwi´ksza si´ aktywnoÊç elastazy 
w tkankach, co zmniejsza ukrwienie skóry oraz 
doprowadza do przewlek∏ego jej niedotlenienia 
i niedo˝ywienia. Niedobór tlenu powoduje zaburzenie
syntezy w∏ókien kolagenowych i spadek aktywnoÊci 
komórek skóry w∏aÊciwej i naskórka. 

2. Wypalenie jednego papierosa powoduje zw´˝enie 
naczyƒ t´tniczych utrzymujàce si´ nawet do 1,5 godz.,
co wyd∏u˝a czas przep∏ywu krwi na ich obwodzie.

3. Podczas procesów spalania tworzà si´ wolne rodniki, 
a wi´c palenie tytoniu ma dzia∏anie prooksydacyjne. 

Jak dowodzà badania, palenie jest najwa˝niejszà przyczynà wczesnych zgonów. Mimo ˝e
doskonale zdajemy sobie spraw´, jak wielkim jest zagro˝eniem, cz´sto brak nam silnej woli, 
by z niego zrezygnowaç. Mo˝e zatem przekona nas argument, ˝e z papierosem wyglàdamy
fatalnie i niemodnie, a w dodatku powa˝nie cierpi na tym cera?  

Palenie jest
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4. Badania wykazujà, ˝e w skórze osób palàcych poziom witaminy A jest 
znacznie ni˝szy, a jak wiadomo chroni ona przed dzia∏aniem wolnych 
rodników. 

5. Palenie doprowadza do obni˝enia si´ poziomu aktywnych estrogenów. 
Skutkiem jest suchoÊç skóry, atrofia naskórka i wi´ksza podatnoÊç 
na powstawanie zmarszczek. 

6. Uaktywnianie si´ pewnych grup mi´Êni twarzy podczas palenia sprzyja 
powstawaniu zmarszczek mimicznych. 

7. Szybciej rozszerzajà si´ naczynka na policzkach, brodzie i nosie, pojawiajà 
si´ teleangiektazje na nogach.

8. Istnieje zwiàzek pomi´dzy paleniem papierosów a dzia∏aniem promieni UV. 
Zmiany wywo∏ane przez dym tytoniowy pod ich wp∏ywem pog∏´biajà si´. 

Na pewno nie u wszystkich palàcych spotkamy tzw. „skór´ palacza”. Du˝à rol´
odgrywajà tu geny i indywidualna podatnoÊç na powstawanie zmian. Na ogó∏ jed-
nak skóra osoby nadu˝ywajàcej nikotyny jest matowa, oliwkowa, pokryta prze-
barwieniami. Walka z tego typu zmianami jest szczególnym wyzwaniem dla der-
matologa. Ze wzgl´du na s∏absze dotlenienie i unaczynienie skóra palacza gorzej
i d∏u˝ej si´ goi po zabiegach, np. laserbrazji, peelingach, jest te˝ wi´ksze ryzyko
powstania blizn po agresywniejszych zabiegach (dermabrazji). Statystyki
wykazujà, ˝e wi´ksze sà równie˝ blizny powsta∏e po zabiegach chirurgicznych 
u palaczy. Dlatego przed operacjami zaleca si´ odstawienie papierosów na 2-3
tygodnie przed i oko∏o 4 tygodni po zabiegu. Zaobserwowano te˝ niekorzystny
wp∏yw palenia papierosów na wykwity ∏uszczycowe.

Inne typowe zmiany dotyczàce skóry i jej przydatków to np. ˝ó∏to-brunatne
zabarwienie p∏ytek paznokciowych, przebarwienia skóry r´ki, w której trzyma si´
papierosa. Równie˝ kolor szkliwa z´bów jest bardziej ˝ó∏ty u palaczy. 

Jak dbaç o skór´, gdy jednak palimy  
Istnieje jeden rozsàdny sposób, by zachowaç skór´ m∏odà i zdrowà – rzuciç pale-
nie! ˚adne, nawet najdro˝sze zabiegi nie sà w stanie zastàpiç abstynencji niko-
tynowej. JeÊli jednak nie potrafimy sobie z tym problemem poradziç, przynajm-
niej przestrzegajmy kilku wa˝nych zasad. 
1. Nale˝y unikaç s∏oƒca i solariów ze wzgl´du na synergiczne dzia∏anie 

na skór´. Konieczne jest wi´c stosowanie silnych filtrów przeciws∏onecznych.
2. Skóra palacza potrzebuje dobrego nawil˝enia. Trzeba u˝ywaç kremów 

nawil˝ajàcych i nawadniaç jà od Êrodka – wypijaç 2,5 litra wody mineralnej.
3. W zwiàzku z wytwarzaniem si´ wi´kszej iloÊci wolnych rodników wa˝ne

jest stosowanie preparatów do piel´gnacji, które ∏atwo je wychwytujà,
czyli zawierajàcych flawonoidy, witaminy A, C i E. 

4. Pami´tajmy, ˝e skóra palacza jest niedo˝ywiona i silnie niedotle-
niona, np. po wypaleniu jednego papierosa przep∏yw krwi w pal-
cach ràk zmniejsza si´ o ponad 40%. Nale˝y wi´c stosowaç 
np. kremy z koenzymem Q10. 

Wdro˝enie tych zasad pewnie nie uchroni skóry palacza przed
przyspieszonym starzeniem, daje natomiast pewnà szans´ na
spowolnienie tego procesu.

Co warto wiedzieç? 
Ryzyko zwiàzane z paleniem tytoniu jest odwracalne, ale zale˝ne
od iloÊci wypalanych papierosów, czasu trwania ekspozycji na dym
tytoniowy i czasu, jaki up∏ynà∏ od momentu „rzucenia” palenia. Jest
to niestety bardzo d∏ugi okres. I tak np. ryzyko wystàpienia zawa∏u
serca po kilkuletnim paleniu od 15 do 20 sztuk papierosów dziennie
redukuje si´ do poziomu ryzyka u niepalàcych dopiero po oko∏o 20 latach. 

Troch´ statystyki  
• Ocenia si´, ˝e w krajach
rozwini´tych 25-30% wszystkich
zgonów z powodu nowotworów ma
zwiàzek z paleniem tytoniu. 
• Badania prowadzone w Europie,
Japonii i Ameryce Pó∏nocnej wskazujà,
˝e paleniu mo˝na przypisaç 87-
-91% zachorowaƒ na raka p∏uc 
u m´˝czyzn i 57-86% 
u kobiet. U obu p∏ci odsetek
zachorowaƒ na raka prze∏yku, gard∏a 
i jamy ustnej, zwiàzanych z dzia∏aniem
samego dymu tytoniowego lub w po-
∏àczeniu z alkoholem, wynosi 
43-60%. 
• Znaczna cz´Êç zachorowaƒ na raka
p´cherza moczowego i raka trzustki, 
a tak˝e niewielka cz´Êç zachorowaƒ na
raka nerki, ˝o∏àdka, szyjki macicy oraz
na bia∏aczk´ szpikowà wià˝e si´ z pale-
niem tytoniu.
• Polacy w 1994 roku zajmowali pier-
wsze miejsce wÊród europejskich oÊrod-
ków bioràcych udzia∏ w badaniach nad
odsetkiem palaczy (by∏o to blisko 60%).
Polki pod wzgl´dem iloÊci wypalanych
papierosów uplasowa∏y si´ na jednym 
z czo∏owych miejsc. W szczytowym
okresie Polska – ze spo˝yciem 3330
sztuk papierosów na doros∏ego miesz-
kaƒca rocznie – wysun´∏a si´ na
czwartà pozycj´ w Êwiecie (wyprzedzali
nas tylko Cypryjczycy, Kubaƒczycy 
i mieszkaƒcy Grecji). �

UWAGA! 
• Je˝eli palisz, przestaƒ. Nigdy nie

jest za póêno. Nawet osoba w Êrednim
wieku, która zawsze du˝o pali∏a, mo˝e jeszcze 

uchroniç si´ przed rozwini´ciem si´ nowotworu
z∏oÊliwego lub innej powa˝nej choroby. 
• Gdy niestety nie potrafisz przestaç paliç, przynajmniej
nie pal przy niepalàcych. Skutki zdrowotne Twojego palenia
mogà tak˝e ponosiç osoby z Twojego otoczenia.
• Je˝eli jesteÊ w cià˝y, bezwzgl´dnie rzuç palenie! 
Szkodliwe dzia∏anie dymu tytoniowego na rozwój 
p∏odu u kobiet w cià˝y nie podlega dyskusji. Nara˝a

si´ ona na spontaniczne poronienie. Dzieci z cià˝ 
matek palàcych majà zdecydowanie ni˝szà

mas´ urodzeniowà cia∏a. Zwi´ksza si´ 
równie˝ ryzyko oko∏oporodowe.

EKSPERT Anti Aging
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Homotoksykologia jest naukà o wp∏ywie toksyn
na organizm ludzki. Jej zasady opracowa∏ w latach 50.
ubieg∏ego wieku dr Hans-Heinrich Reckeweg. Wprowadzi∏
on poj´cie homotoksyn, czyli „trucizn ludzkich” (∏ac. homo
– cz∏owiek, gr. toxon – trucizna), które uszeregowa∏ wg
pochodzenia na egzogenne i endogenne. Homotoksyny
egzogenne mogà dostaç si´ do organizmu przez uk∏ad tra-
wienny, oddechowy czy skór´. Sà to czynniki fizyczne, np.
promieniowanie radioaktywne i ha∏as; chemiczne, np. me-
tale ci´˝kie; biologiczne – czyli bakterie, grzyby, wirusy,
paso˝yty, oraz psychiczne – m.in. stres.

Homotoksyny endogenne, np. bilirubina, kreatynina 
i kwas mlekowy, powstajà w organizmie w wyniku fizjolo-
gicznych reakcji albo sà efektem nadprodukcji lub
niedoboru neuroprzekaêników czy hormonów. 

Wp∏yw toksyn na organizm 
Wed∏ug homotoksykologii wszystkie procesy chorobowe sà
nast´pstwem reakcji organizmu na oddzia∏ywanie toksyn
i wynikajà z niepe∏nej zdolnoÊci do ich neutralizowania 
i usuwania. Bo choç nasz organizm jest wyposa˝ony w kom-
pleksowe systemy obronne wyspecjalizowane w eliminowa-
niu toksyn, to niestety, ich wydajnoÊç jest ograniczona.
Szkodliwe substancje powoli, ale ciàgle atakujà, a ich iloÊç
przekracza mo˝liwoÊci fizjologicznej detoksykacji. W efek-
cie kumulujà si´ one w organizmie. Ten proces maga-
zynowania mo˝e prowadziç do zaburzenia struktury i czyn-
noÊci narzàdów. 

Na podstawie klinicznych obserwacji dr Hans-Heinrich
Reckeweg opisa∏ fazy ewolucji choroby wynikajàce z reakcji
organizmu na uszkadzajàce dzia∏anie toksyn – od tzw. fazy
humoralnej, gdy nast´puje wzmo˝ona aktywnoÊç fizjolo-
gicznych mechanizmów eliminacji toksyn, poprzez faz´

macierzy, w której zachodzà zmiany funkcji tkanki ∏àcznej
z dominujàcymi objawami gromadzenia homotoksyn, a˝ 
do reakcji komórek – pod wp∏ywem dzia∏ania substancji
toksycznych dochodzi do niszczenia ich struktur, a w efek-
cie do niewydolnoÊci poszczególnych narzàdów i uk∏adów. 

Os∏abienie, zm´czenie, nawracajàce infekcje, zaburze-
nia trawienne, bezsennoÊç lub huÊtawki nastroju oraz pro-
blemy ze skórà, zmarszczki, cellulit, oty∏oÊç sà w opinii
twórcy homotoksykologii objawami zaburzeƒ funkcji regu-
lacyjnych organizmu. Przywrócenie zaburzonego przez
toksyny stanu równowagi oznacza powrót do zdrowia. Jest
to g∏ównym celem terapii wed∏ug zasad homotoksykologii. 

Co daje terapia antyhomotoksyczna?   
Celem tej terapii jest zneutralizowanie homotoksyn i wydale-
nie ich z organizmu, poprawa wydolnoÊci komórek, tkanek,
narzàdów i usprawnienie zdolnoÊci samoregulacyjnych orga-
nizmu cz∏owieka. 

Leczenie polega na podawaniu leków antyhomotoksy-
cznych, które w wi´kszoÊci sà preparatami z∏o˝onymi, 
zawierajàcymi sk∏adniki roÊlinne, zwierz´ce i minera∏y.
Znajdujàce si´ w nich ma∏e dawki substancji leczniczych
wspierajà naturalnà aktywnoÊç organizmu. Leki te posiada-
jà okreÊlone wskazania terapeutyczne, obejmujàce scho-
rzenia ostre lub przebiegajàce przewlekle, ale mogà byç te˝
za˝ywane profilaktycznie. Stosowanie tych preparatów w te-
rapiach skojarzonych z innymi lekami farmakologicznymi
jest proponowane przez producenta jako wspomaganie
zasadniczego kierunku leczenia. Mo˝e to mieç istotne
znaczenie dla przyspieszenia efektów stosowania innych te-
rapii. Takie kompleksowe dzia∏anie jest wa˝ne, bowiem
gwa∏towny wzrost iloÊci toksyn i ich szkodliwego wp∏ywu na
organizm cz∏owieka sta∏y si´ jednym z wa˝niejszych wyzwaƒ
dla wspó∏czesnej medycyny. �

Autor: dr hab. n. med. Halina Car, farmakolog kliniczny, Zak∏ad Farmakologii Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku

We wspó∏czesnym Êwiecie jesteÊmy nara˝eni na dzia∏anie substancji toksycznych, z którymi nasz
organizm nie zawsze umie sobie poradziç. Tymczasem nagromadzone w nim toksyny powodujà
obni˝enie sprawnoÊci tkanek i narzàdów, wydolnoÊci fizycznej, psychicznej i sà zagro˝eniem 
dla zdrowia. Efekty dzia∏ania toksyn odczuwa tak˝e skóra – szybciej si´ starzeje. 

Co to jest
homotoksykologia ?

Na podstawie ksià˝ki: Homotoksykologia kliniczna pod redakcjà Franza Schmida, Bo˝ydara Latkowskiego, Bohdana Wasilewskiego, AURELIA-VERLAG 
BADEN-BADEN, Wyd. I 1998 r.
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W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy 
dobre i sprawdzone NOWOÂCI rynkowe:

Iso-Urea, La Roche-Posay 
– dla cery suchej i szorstkiej 

• Oko∏o 30 procent kobiet w Europie ma suchà skór´, nie∏atwà w piel´gnacji, bo cz´sto jest szorstka,
nierówna w dotyku. Nowe mleczko wyg∏adzajàce do cia∏a opracowane przez La Roche-Posay pomaga jà
odpowiednio nawil˝yç i zlikwidowaç ucià˝liwà suchoÊç. Zastosowano w nim mocznik, ale w takim
st´˝eniu, ˝e nie podra˝niajàc skóry dobrze jà nawil˝a, oraz czynnik A.P.F. (Activating Proteases Factor)
stymulujàcy usuwanie martwych komórek z powierzchni skóry. Mleczko natychmiast si´ wch∏ania,
poprawiajàc elastycznoÊç skóry i wyg∏adzajàc jà.

Wyg∏adzajàco-nawil˝ajàce mleczko do cia∏a w tubce – 55,60 z∏/200ml   
Mleczko w sprayu – 78,50 z∏/400 ml 
Dost´pne w aptekach 

Inneov – kuracja przeciw starzeniu 
przywracajàca g´stoÊç skóry  

• Badania udowodni∏y, ˝e w piel´gnacji skóry du˝à rol´ odgrywajà suplementy, 
które wspomagajà procesy odnowy skóry od wewnàtrz. Ka˝da kobieta po 20. roku ˝ycia
traci oko∏o 1 procent kolagenu rocznie. Na skutek tego wraz z wiekiem skóra traci
napi´cie i jest mniej spr´˝ysta. Za˝ywajàc dwie tabletki Inneov dziennie zapobiegamy 
jej starzeniu si´, przywracamy j´drnoÊç, poprawiamy koloryt. Po trzech miesiàcach
stosowania efekt napi´cia skóry jest widoczny, a po pó∏ roku – zmniejszajà si´ 
zmarszczki na twarzy i dekolcie. Suplement zaleca si´ osobom po czterdziestce. 

Cena: 99 z∏/40 tabletek
Dost´pne w aptekach     

EKSPERT
poleca:

-
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Dercos, Vichy – szampon zwalczajàcy ∏upie˝

•Na 3 osoby jedna ma problem z ∏upie˝em. Tej wstydliwej dolegliwoÊci mo˝na si´ pozbyç,
u˝ywajàc w∏aÊciwie dobranego szamponu. Dercos Vichy jest dost´pny w dwóch formu∏ach: 
do w∏osów normalnych i przet∏uszczajàcych si´ oraz suchych. Regularnie stosowany 
eliminuje widoczny ∏upie˝, nawet najbardziej uporczywy, i zapobiega jego nawrotom 
(znacznà popraw´ mo˝na zauwa˝yç ju˝ po tygodniu). Szampon pomaga równie˝ zmniejszyç
towarzyszàcy mu niekiedy Êwiàd. Kosmetyk ma Êwie˝y mi´towy zapach. 
Cena: 46 z∏/200 ml
Dost´pne w aptekach 

Sebium, Bioderma – dla skóry tràdzikowej  

• Gama znanych ju˝ dermokosmetyków Sébium zosta∏a poszerzona o nowe produkty do piel´gnacji
cery ze sk∏onnoÊcià do tràdziku. Zawarty w nich kompleks Fluidactiv® przywraca prawid∏owà jakoÊç
sebum, zapobiega zatykaniu porów i powstawaniu krost oraz zaskórników. Kosmetyki nie naruszajà
naturalnego ph skóry, dzia∏ajà przeciwbakteryjnie. Sprawdzà si´ zarówno w poczàtkowej fazie
tràdzika, jak i w trakcie trwania kuracji dermatologicznej.    

Sébium AKN, krem – 55,90 z∏/30 ml 
˚el matujàcy – 46,90 z∏/40 ml 
Sébium H2O, p∏yn micelarny – 42,60 z∏/250 ml i 60 z∏/500 ml
˚el antybakteryjny – 39,20 z∏/200 ml 
˚el oczyszczajàcy i z∏uszczajàcy – 39,20 z∏/100 ml 
Krem matujàco-tonujàcy – 43,80 z∏/40 ml 
Dost´pne w aptekach 

• Cellulit to bardzo cz´sta dolegliwoÊç u kobiet niezale˝nie od wieku. W jego zwalczaniu
i zapobieganiu pomo˝e nowy krem Plante System Bio, który zawiera 10 aktywnych
sk∏adników pochodzenia naturalnego, m.in. wyciàg z drzewa oliwnego, zielonej herbaty,
kakao, s∏onecznika, jojoby – zmniejszajàcych efekt skórki pomaraƒczowej i wzmacniajà-
cych skór´. Jest ona bardziej spr´˝ysta, wyg∏adzona i dobrze nawil˝ona. Kosmetyk nie 
zawiera konserwantów i sztucznych substancji chemicznych. Ma przyjemnà, jedwabistà
konsystencj´. 
Cena: 79 z∏/150 ml
Dost´pny w aptekach

Plante System Bio – redukcja cellulitu 

Redness Solution, Clinique – przeciw zaczerwienieniom skóry 

• Podra˝nionej, sk∏onnej do zaczerwienieƒ skórze pomo˝e nowa seria kosmetyków Clinique. W jej sk∏ad wchodzà: 
Bezt∏uszczowy krem nawil˝ajàcy dla osób, u których zaczerwienienie utrzymuje si´ 
przez ca∏y czas – zmniejsza widocznoÊç plam. Redness Solutions Daily Relief – 180 z∏

Preparat nawil˝ajàcy przeznaczony do stosowania, gdy wykwity pojawiajà si´ na skutek
jakichÊ czynników dra˝niàcych (alergenów, mroênej pogody, kosmetyków itp.) – koi
piekàcà skór´ i zabezpiecza przed podra˝nieniami. Redness Solutions Urgent Relief – 135 z∏

Kremowo-˝elowy kosmetyk oczyszczajàcy – usuwa zanieczyszczenia cery, nie zak∏óca-
jàc równowagi w poziomie nawil˝enia skóry. Redness Solutions Soothing – 95 z∏

Baza pod podk∏ad – chroni i przygotowuje skór´ pod makija˝, znakomicie tuszuje
pàsowe wykwity. Redness Solutions Daily Protective Base SPF15 – 85 z∏
Dost´pne we wszystkich punktach sprzeda˝y Clinique

-
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NowoÊç w gabinetach! Maska Skinfit
• W gabinetach dermatologicznych pojawi∏a si´ nowa mo˝liwoÊç walki z tràdzikiem, fotostarzeniem i hiperpigmentacjà – maska
tretinoinowa Skinfit. Tretinoina w postaci kremów i lotionów od 50 lat by∏a stosowana w leczeniu tràdzika. U˝ywano niskich
st´˝eƒ, by nie wywo∏aç zaczerwienienia skóry czy pieczenia. Formu∏a nowej maski Skinfit zosta∏a tak opracowana, ˝e mimo
wysokiej koncentracji tretinoiny, nie ma ma skutków ubocznych. Poprzez g∏´bszà penetracj´ aktywnych zwiàzków w g∏àb skóry
mo˝na zredukowaç iloÊç aplikacji. Maska peel-off przynosi wyraênà popraw´ wyglàdu skóry: ujednolica jej struktury, normalizuje
wydzielanie sebum, redukuje przebarwienia, poprawia elastycznoÊç i nawil˝enie skóry, zmniejsza p∏ytkie i g∏´bokie zmarszczki.
Najlepsze efekty przynosi wykonanie 1 zabiegu co 7-14 dni, od 3 do 5 sesji oraz 1 zabieg co miesiàc dla podtrzymania efektu. 

Cena: 200 z∏

Zabieg dost´pny w gabinetach dermatologicznych

• Wraz z wiekiem zasoby w∏ókien kolagenowych w skórze wyraênie si´ zmniejszajà, 
w wyniku czego skóra wiotczeje i traci j´drnoÊç. Nowe serum LiftactivPro Vichy pomo˝e
odbudowaç w∏ókna kolagenu i elastyny poprzez zastosowanie specjalnego kompleksu 
aktywnego Fibrocyclamide™ (przeciwdzia∏a on tak˝e niszczeniu istniejàcych w∏ókien).
Skóra po u˝yciu serum wyglàda na wype∏nionà od wewnàtrz, jest lepiej napi´ta i spr´˝ysta.
Kosmetyk ma konsystencj´ delikatnego per∏owego fluidu, który pozostawia rozÊwietlajàcà
warstw´ na skórze. Twarz wyglàda promiennie i m∏odo. Serum stosowane do codziennej
piel´gnacji obok innych kosmetyków z serii LiftactivPro wzmocni ich dzia∏anie przeciw-
zmarszczkowe.  

LiftactivPro Serum (C+) – 109 z∏/30 ml

Dost´pne w aptekach

LiftactivPro Serum (C+), Vichy 
– wspomaga odnow´ w∏ókien w skórze   

Marveillance, Nuxe – skuteczne przeciw zmarszczkom

• W kosmetykach z nowej serii oferowanej przez Nuxe uderza pi´kny zapach ró˝y, 
tuberozy, z nutami lipy i cytrusów. Powsta∏y one z myÊlà o kobiecie 30-40-letniej 
– i s∏u˝à do wyg∏adzenia utrwalonych zmarszczek mimicznych. Po ich zastosowaniu skóra 
jest lÊniàca, zrelaksowana. W produktach wykorzystano mikrosfery kwasu hialuronowego, 
co sprzyja wype∏nieniu nierównoÊci skóry. Przeciwzmarszczkowe serum zawiera  80 procent
sk∏adników naturalnych, m.in. korzeƒ prawoÊlazu, nagietka – odm∏adzajàce twarz i okolice oczu.
Dwa kremy  przeciwzmarszczkowe przywracajà komfort suchej i bardzo suchej skórze.

Serum – 145 z∏/30 ml
Przeciwzmarszczkowy krem Marveillance – 135 z∏/50 ml
Krem przeciwzmarszczkowy Enrichie – 135 z∏/50 ml    

Dost´pne w wybranych aptekach na terenie ca∏ego kraju

Oillan, Oceanic – regeneracja zniszczonych d∏oni i paznokci  

• D∏onie zniszczone mrozem, wodà, detergentami szybko si´ starzejà. Kàpiel parafinowa 
pozwoli uelastyczniç skór´, nawil˝yç jà, a nawet rozgrzaç przemarzni´te r´ce, wspomagajàc
krà˝enie. Preparat dodaje si´ do goràcej wody i po przestudzeniu zanurza w niej na 10 minut
d∏onie. Potem zak∏adamy foliowe r´kawiczki, owijamy je grubym r´cznikiem i czekamy kolejne
10 minut. Osuszamy delikatnie r´ce r´cznikiem i smarujemy kremem do ràk. Taka kuracja
ochroni skór´ przed zniszczeniem. 

Cena: ok. 18 z∏/250 ml    

Dost´pny w aptekach
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Warto Poznaç:

Joanna
Magdziarz-Orlitz

Jest absolwentkà Âlàskiej Akademii Medycznej. Ju˝ w okre-
sie studiów zainteresowa∏a si´ dermatologià i kosmetologià.
W 2000 roku uzyska∏a z dermatologii specjalizacj´. Obecnie
zajmuje si´ dermatologià estetycznà, ze szczególnym zainte-
resowaniem zabiegami odm∏adzajàcymi z zastosowaniem
kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, peelingów
(tworzàc w∏asne formu∏y) oraz ró˝nych typów laserów 
i innych najnowszych urzàdzeƒ. 

Od 8 lat prowadzi Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej SOLMED. Jest to oÊrodek, w którym pracuje 
12 osób – m.in. trzech dermatologów, chirurg, internista. 
Z Solmedem wspó∏pracuje tak˝e anestezjolog. Centrum
zosta∏o wyposa˝one  w wysokiej klasy lasery, takie jak:
MedArt470, MedArt520, LightSheer ET, Nd:Yag, Q-Switch,
IPL, lasery biostymulacyjne oraz liczne urzàdzenia wspoma-
gajàce: wideodermatoskop komputerowy, ultradêwi´ki,
urzàdzenia do mikrodermabrazji, kawitacjii itp. SOLMED
oferuje równie˝ wyselekcjonowane zabiegi kosmetyczne

stanowiàce przed∏u˝enie i kontynuacj´ zabiegów dermatologii
estetycznej.

Dr Joanna Magdziarz-Orlitz jest cz∏onkiem SLDE 
i ESCAD, sekcji medycyny estetycznej PTL. Czynnie uczes-
tniczy w licznych sympozjach, szkoleniach w kraju i za
granicà. Ciàgle Êledzi najnowsze osiàgni´cia dermatologii
estetycznej, jednoczeÊnie podnoszàc swoje kwalifikacje.
Publikuje teksty naukowe w prasie fachowej oraz w prasie
codziennej. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w zakresie technik
mezoterapii i wype∏niaczy.

Pani Doktor jest m´˝atkà, ma dwóch synów w wieku 
1,5 roku i 11 lat. W wolnym czasie uwielbia czytaç ksià˝ki.
Lubi te˝ podró˝owaç. Jak sama mówi: Chyba ka˝dy to lubi,
ja w ka˝dym razie zawsze korzystam z nadarzajàcych si´
okazji, aby zwiedzaç i poznawaç inne kraje. Zapytana o to, 
co jest najwi´kszà wartoÊcià, odpowiada: Mo˝e zabrzmi to
lakonicznie, ale zdrowie, reszta przychodzi sama. �

www. solmed.pl

dr

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






