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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Wiosna budzi nas do ˝ycia s∏oƒcem i kolorami. Pora te˝ 
pobudziç skór´, która straci∏a przez zimowe miesiàce swój wigor
i witalnoÊç. Pomogà w tym witaminy, bo… wspierajà skór´ 
w procesach odbudowy i regeneracji, przywracajà jej blask 
i zdrowie.W naszym Dossier piszemy o tym, jak dzia∏ajà w za-
biegach, a jak w kosmetykach. Czy witaminy i minera∏y w pigu∏ce
to cud na wszystkie dolegliwoÊci, a mo˝e raczej tylko wspoma-
gacz racjonalnej diety? 

O diecie w „Ekspercie” nie tylko w tym kontekÊcie. Specjalnie
dla Paƒstwa specjaliÊci od ˝ywienia przygotowali przeglàd
najpopularniejszych diet, z zaznaczeniem, które z nich warto
stosowaç, a które mogà przynieÊç wi´cej szkody ni˝ po˝ytku.

Co nowego w gabinetach medycyny estetycznej?
Zapraszamy na zabiegi z u˝yciem lasera frakcyjnego 
– urzàdzenia, które potrafi si´ rozprawiç nawet z trudnymi 
do usuni´cia bliznami.

W numerze poruszyliÊmy te˝ problem ∏uszczycy. Choruje
na nià ok. 2 procent populacji. To powa˝na i dla 
wielu osób wstydliwa choroba – o tym, jak z nià ˝yç na 
co dzieƒ, o metodach leczenia i sposobach piel´gnacji 
przeczytajà Paƒstwo w ciekawym artykule dr Joanny Czuwary
na stronach 16-17.

Wiosenne miesiàce obfitujà w ró˝ne uroczystoÊci, m.in.
Êluby.Tym, którzy w∏aÊnie przygotowujà si´ do tego szczególnego
wydarzenia proponujemy pakiet informacji o najlepszych zabie-
gach rewitalizujàcych skór´ i odpr´˝ajàcych cia∏o.

Zach´camy do lektury! 

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 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: maj/czerwiec 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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Konsultacja: dr Marcin Ambroziak
Centrum Dermatologii Estetycznej Estederm, www.estederm.pl

Estetyczny zabieg:
foto: serwis prasowy Lutronic

foto: serwis prasowy Optopol

Nowa laserowa
technika regeneracji skóry

Na czym polega ta metoda?
Poniewa˝ nowy laser nie nagrzewa jak tradycyjne lasery
du˝ej powierzchni skóry, lecz mikroskopijne odcinki, wiàzka
Êwiat∏a dociera precyzyjnie i g∏´boko do skóry oraz tkanki
podskórnej, dok∏adnie w wybrane miejsca, bez uszkadzania
otaczajàcych tkanek. Funkcje naskórka zostajà zachowane,
a skóra szybko i dobrze si´ goi. Pacjent od razu po zabiegu
mo˝e wróciç do swoich zaj´ç, bo poza zaczerwienieniem,
lekkim obrz´kiem i uczuciem pieczenia zwykle nie ma innych
dolegliwoÊci. 

Na Êwiecie i w Polsce sà dost´pne dwa urzàdzenia pracu-
jàce tà metodà – Laser Fraxel® firmyReliant i Mosaic F1
(Lutronic). Oba wykorzystujà Êwiat∏owodowy laser typu Erb:
szk∏o o d∏ugoÊci fali 1550 nm, a ró˝nià si´ szczegó∏ami tech-
nicznymi. W zale˝noÊci od typu zmiany, jej rozleg∏oÊci i lo-
kalizacji lekarz w ka˝dym przypadku mo˝e dobraç para-
metry urzàdzenia do indywidualnych potrzeb skóry.
W nied∏ugim czasie pojawi si´ równie˝ Laser Fraxel® wyko-
rzystujàcy rozwiàzania u˝ywane w laserach C02. 

Jakie sà wskazania do terapii i jakich
efektów si´ spodziewaç?
Skorzystanie z zabiegu za pomocà tego typu lasera zaleca
si´ osobom z objawami fotostarzenia skóry – zmarszczkami,
wiotkoÊcià. Jest skuteczny równie˝ w walce z zaburzeniami
pigmentowymi – ∏agodzi przebarwienia, wyrównuje niejed-
nolity odcieƒ cery. Praktyka udowodni∏a, ˝e dobrych efektów
mo˝emy si´ spodziewaç w usuwaniu blizn potràdzikowych,
które dotàd by∏y wyjàtkowo oporne na wszelkie techniki
zabiegowe. OczywiÊcie nie wystarczy jeden zabieg, choç ju˝
po pierwszym jest nieco lepiej, by skóra uleg∏a regeneracji.
Laser pobudza do produkcji nowego kolagenu, a odbudo-
wanie w∏ókien wymaga troch´ czasu. Po kilku tygodniach od
przeprowadzonej serii zabiegów (3-5) w odst´pach kilkuty-

godniowych (ustala to lekarz) mo˝na zauwa˝yç popraw´
napi´cia skóry, wyg∏adzenie.    

Czy zabieg jest bolesny?
Wszystko zale˝y od tego, ile mikrouszkodzeƒ wykonamy 
na 1 cm2 skóry. Kolejnà zmiennà wp∏ywajàcà na tolerancj´
zabiegu jest g´stoÊç energii. G∏´bsze zmiany wymagajà
wi´kszej energii, a im jest ona wy˝sza, tym gorzej mo˝e
znosiç to pacjent, np. odczuwaç k∏ucie lub mrowienie.
Zwykle stosuje si´ wtedy maÊç znieczulajàcà EMLA 
– trzeba jà na∏o˝yç na co najmniej godzin´ przed za-
biegiem. Podczas jednego zabiegu leczeniu poddaje si´ nie
wi´cej ni˝ 25-30 procent powierzchni zmienionej skóry. �

Koszt 1 zabiegu za pomocà nowego lasera: 
od 1500 z∏ do 2500 z∏

przed i po zabiegu z u˝yciem lasera Mosaic F1 

Niedawno do u˝ywanych w gabinetach dermatologów technologii laserowych
do∏àczy∏ nowy typ lasera.Wiàzka Êwiat∏a tworzy setki, a nawet tysiàce mikro-
oparzeƒ na ka˝dym centymetrze skóry, co pozwala efektywnie pobudziç jà
do regeneracji. Urzàdzenie likwiduje blizny potràdzikowe, pooperacyjne, pourazowe,
odm∏adza skór´, zamyka pory.Wa˝nym wskazaniem jest te˝ korekcja wiotkiej,
czyli starzejàcej si´ skóry – laser jest w stanie d∏ugotrwale zwi´kszyç jej g´stoÊç.

przed i po zabiegu z u˝yciem lasera Fraxel®

foto: serwis prasowy Optopol



EKSPERT Anti Aging6

Autor: dr Ma∏gorzata Bag∏aj 
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DOSSIER: Witaminy dla skóry

Zabiegi z witaminami 
w gabinecie dermatologa 
Skóra lubi witaminy.To ju˝ wiemy.
Bez witaminy A nie ma procesów 
regeneracji, C – to najlepszy wymiatacz 
wolnych rodników i sprzymierzeniec 
w walce ze zmarszczkami, E – zwana 
witaminà m∏odoÊci – przywraca skórze
j´drnoÊç i chroni przed uszkodzeniami 
itd. Jak dzia∏ajà podane w preparatach 
do zabiegów? 

Aby nasz organizm prawid∏owo funkcjonowa∏, witaminy sà
niezb´dne. Niestety on sam nie potrafi ich syntetyzowaç, dla-
tego musi otrzymaç je z zewnàtrz. OczywiÊcie od˝ywiajàc si´
w∏aÊciwie dostarczamy mu wszystkich koniecznych sk∏ad-
ników, ale z dermatologicznego punktu widzenia to nie
wystarczy. Niektóre witaminy majà tak znaczàcy wp∏yw na
stan naszej cery, ˝e warto je wprowadzaç z zewnàtrz. 
Od dawna w kosmetykach, a nawet w leczniczych preparatach
stosowanych miejscowo, witaminy nale˝à do jednych 
z wa˝niejszych sk∏adników. Tà drogà mo˝na podawaç
zarówno te rozpuszczalne w t∏uszczach (np. C, grupa witamin
B), jak i rozpuszczalne w wodzie (A, D, E, K). W dobie
dynamicznego rozwoju dermatologii estetycznej witaminy sà
wykorzystywane w wielu zabiegach leczniczych.

Najpopularniejsze zabiegi estetyczne
dostarczajàce skórze witamin:

Peelingi chemiczne. Polegajà na kontrolowanym
uszkodzeniu skóry, powodujàcym z∏uszczenie naskórka
i/lub wywo∏anie reakcji skóry w∏aÊciwej. Oprócz wielu
innych sk∏adników w formu∏ach tych preparatów stosowane
sà cz´sto pochodne witaminy C oraz pochodne witaminy A.
Czyste formy tych witamin sà ma∏o stabilne, gdy˝
rozk∏adajà si´ pod wyp∏ywem Êwiat∏a lub temperatury,
bàdê te˝ utleniajà si´ w obecnoÊci powietrza. Z tego
wzgl´du zwykle wykorzystuje si´ formy ich kwasu lub

alkoholu, co zwi´ksza efektywnoÊç dzia∏ania, a w niek-
tórych przypadkach wp∏ywa na stopieƒ wch∏aniania (np.
poprzez zastosowanie pochodnej witaminy C roz-
puszczalnej w t∏uszczach sà wch∏aniane lepiej). Efektem
zabiegu jest odÊwie˝enie i regeneracja skóry, zmniejsze-
nie zmarszczek, przebarwieƒ, blizn potràdzikowych,
∏ojotoku i rozszerzonych porów. 

Peelingi najcz´Êciej stosowane sà w leczeniu prze-
barwieƒ ró˝nego pochodzenia, blizn, wiotkoÊci oraz fo-
tostarzenia skóry, niektóre – sà skuteczne tak˝e w lecze-
niu tràdzika. Do najpopularniejszych produktów tego
typu zaliczamy np. Yellow Peel czy Cosmelan.

Mezoterapia. Szerokie zastosowanie witaminy znajdujà
w mezoterapii, polegajàcej na wstrzykiwaniu koktajli
leczniczych substancji w obr´b skóry (za pomocà ig∏y).   

Oprócz leczenia zmian na skórze g∏adkiej, przynoszà
dobre efekty tak˝e w leczeniu skóry ow∏osionej g∏owy. W tych
przypadkach zwykle wykorzystuje si´ biotyn´, czyli witamin´
H, ale te˝ witaminy z grupy B, np. witamin´ B5 – kwas pan-
totenowy, czyli sk∏adnik koenzymu A. Powoduje on przyspie-
szenie regeneracji komórek naskórka i komórek macie-
rzystych w∏osów. Ma te˝ dzia∏anie kojàco-nawil˝ajàce, dla-
tego Êwietnie nadaje si´ do ∏agodzenia zmian na ca∏ym ciele
(nie tylko na skórze ow∏osionej g∏owy) wymagajàcych inten-
sywnego gojenia, np. po oparzeniu s∏onecznym. 

Lekarze przygotowujà mieszaniny substancji leczniczych
do mezoterapii we w∏asnym zakresie, ale mogà te˝ 

foto: serwis prasowy Derm
apuls

Dr Ma∏gorzata Bag∏aj podczas zabiegu.



skorzystaç z gotowych koktajli. W kompleksach tych preparatów oprócz
aminokwasów, minera∏ów, koenzymów i pochodnych kwasów nukleinowych,
zawarte sà w∏aÊnie witaminy. Poza witaminami A, C, K, i B5, mamy
równie˝ witamin´ B2 (ryboflawin´), B7 (cholin´), B9 (kwas foliowy), wita-
min´ B12 (kobalamin´), witamin´ E (w postaci fosforanu tokoferolu), 
D (kalcyferol), witamin´ B1 (tiamin´), B3 (PP, czyli niacyn´), B6 (piry-
doksyn´) oraz witamin´ H (biotyn´). W niektórych preparatach do mezote-
rapii kompleks witamin zostaje wzbogacony o kwas hialuronowy.

Wybór odpowiedniego preparatu i jego sk∏adu zale˝y od wskazaƒ 
i mo˝e byç ∏àczony z innymi substancjami, np. w leczeniu ∏ysienia – z mino-
ksydylem. 

Krioterapia. Zestawy witamin mogà byç wprowadzane nie tylko
metodà mezoterapii klasycznej, ale te˝ metodà „cryoliftu”, opartego 
na dobroczynnym dzia∏aniu krioterapii. Zimno wp∏ywa bezpoÊrednio 
na popraw´ mikrokrà˝enia w skórze. Szybkie ozi´bianie powoduje szyb-
ki skurcz i rozkurcz naczyƒ krwionoÊnych, co uaktywnia mikrokrà˝enie, 
a tym samym dotlenia komórki skóry. Do zabiegu wykorzystuje si´
g∏owic´ generujàcà temperatur´ 15 stopni C. Jest to zabieg regenerujà-
co-liftujàcy skór´ w miejscach nara˝onych na grawitacyjne starzenie.
Sprawdza si´ te˝ doskonale w uj´drnianiu wewn´trznej cz´Êci ramion,
zwiotcza∏ej skóry brzucha i biustu. Pe∏ni rol´ wspomagajàcà klasycznà
mezoterapi´ z u˝yciem ig∏y w leczeniu rozst´pów. Tu odpowiednie
mieszaniny w postaci ˝elu sà równie˝ bogate w wy˝ej wymienione 
witaminy.     

Transport przez ultradêwi´ki. Witaminy mo˝na wprowadzaç 
w obr´b skóry równie˝ poprzez zabiegi z zastosowaniem ró˝nych medy-
cznych urzàdzeƒ. Przyk∏adem mo˝e byç tu ultrasonoforeza, cz´sto
wykonywana bezpoÊrednio po mikrodermabrazji (z∏uszczaniu skóry za
pomocà urzàdzenia z kryszta∏kami korundu lub diamentowà koƒców-
kà), aby dodatkowo zwi´kszyç ich wch∏anianie. Zabieg polega na
„wt∏oczeniu” witamin za pomocà ultradêwi´ków. Je˝eli witaminy A i C
wyst´pujà w formie zjonizowanej, mo˝emy je wprowadzaç poprzez elek-
troforez´ (jonoforez´). Wykorzystujemy wtedy dzia∏anie pràdu sta∏ego,
a si∏à wprowadzajàcà jest odpychanie mi´dzy ∏adunkami jednoimienny-
mi substancji wprowadzanej i g∏owicy zabiegowej.

Najnowsze techniki. Technikà uznanà przez dermatologów za
bardzo skutecznà we wprowadzaniu ró˝nych substancji leczniczych 
w obr´b zmienionej skóry, w tym oczywiÊcie tak˝e witamin, sà zabiegi
z wykorzystaniem urzàdzeƒ TMT albo Meso Sense. Polegajà one na
wprowadzaniu substancji bezpoÊrednio do komórek, dzi´ki zjawisku
elektroporacji, czyli przejÊciowej zmianie potencja∏u elektrycznego
b∏ony komórkowej i otwarciu kana∏ów bia∏kowych pod wp∏ywem fali
elektromagnetycznej. Powstanie tej fali indukuje pràd zmienny 
o wysokiej cz´stotliwoÊci i niskim nat´˝eniu. 

Warto pami´taç, ˝e ta nowoczesna technika zabiegowa umo˝liwia
tak˝e podawanie witaminy K, która ma zasadnicze dzia∏anie prze-
ciwkrwotoczne. Terapia taka jest pomocna w leczeniu skóry z proble-
mami naczyniowymi, zapobiega wynaczynieniom lub przyspiesza
wch∏anianie krwiaków, np. po zabiegach dermatologii estetycznej lub
chirurgii plastycznej. �
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Witaminy 
w kosmetykach

Witaminy 
w kosmetykach

Pomimo ˝e rola witamin w prawid∏owym funkcjonowaniu naszego organizmu, jak i samej skóry,
jest powszechnie znana od lat, to jednak dopiero w latach 90. ubieg∏ego wieku zacz´to je wyko-
rzystywaç w kosmetykach na szerszà skal´. Konsument nie zawsze zdaje sobie spraw´, jakie 
jest rzeczywiste dzia∏anie substancji aktywnych zawartych w wybranym przez niego produkcie.

foto: serwis prasowy NOVIDERM

SpoÊród wielu witamin kilka ma nadrz´dne znaczenie w kos-
metologii. Najch´tniej stosowane witaminy to C i E – sà
m.in. silnymi przeciwutleniaczami. JeÊli zostanà u˝yte
razem, to wzmacniajà wzajemnie swoje dzia∏anie. Ka˝da 
z tych witamin wp∏ywa na ró˝ne obszary skóry: witamina 
E chroni struktury lipidowe, np. b∏ony komórkowe czy Êcian-
ki naczyƒ krwionoÊnych, a witamina C dzia∏a w „rejonach
wodnych”. Co wi´cej, witamina C wp∏ywa na zwi´kszenie
efektywnoÊci dzia∏ania witaminy E, poniewa˝ bierze udzia∏ 
w jej odtwarzaniu z formy nieaktywnej, powsta∏ej po reakcji
z wolnym rodnikiem, w form´ aktywnà – zdolnà do po-
nownego wychwycenia wolnego rodnika. 

Wielkim prze∏omem w dziedzinie kosmetologii by∏o
wprowadzenie retinolu (witamina A), jednej z najbardziej
skutecznych obecnie substancji o dzia∏aniu przeciw-
starzeniowym, regulujàcej przebieg bardzo wielu procesów 
w skórze. Z czasem swoje miejsce w kosmetykach znalaz∏y
równie˝ inne witaminy – m.in. z grupy B oraz witamina K.
W kosmetologii bardzo cz´sto spotyka si´ równie˝ poj´cie
witaminy F, oznaczajàcej niezb´dne nienasycone kwasy

t∏uszczowe (NNKT) oraz witaminy P, odpowiadajàcej du˝ej
grupie zwiàzków z grupy polifenoli (flawonoidów), bardzo
powszechnych we wszelkich wyciàgach roÊlinnych. Pami´-
tajmy wi´c, ˝e nie ka˝da informacja na pude∏ku kremu
mówiàca o obecnoÊci witamin oznacza konkretny sk∏adnik. 

UWAGA! Deklaracja typu: „kosmetyk zawiera witaminy 
B, F i P” mo˝e oznaczaç, ˝e w sk∏adzie zamiast „czystej”
niacyny (witamina B3), pirydoksyny (witamina B6), kwasu
linolowego (NNKT, witamina F) i rutyny (flawonoid, witami-
na P) znajdziemy ekstrakt z dro˝d˝y, bogaty w witaminy 
z grupy B, olej roÊlinny i wyciàg z mi∏orz´bu. 

Musimy równie˝ pami´taç, ˝e sama obecnoÊç danego
sk∏adnika nie gwarantuje jeszcze efektu. Aby mog∏y one
rzeczywiÊcie „dzia∏aç” na skór´, muszà byç podane 
w odpowiednim st´˝eniu.

Mo˝liwoÊci i ograniczenia
Przez d∏ugi czas kosmetolodzy nie bardzo umieli uporaç si´ 
z dostarczeniem niektórych witamin do odpowiednich
komórek skóry – dotyczy to zw∏aszcza tych rozpuszczalnych
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w wodzie (witaminy C czy witamin z grupy B). Rozwój
nauki pozwoli∏ na otrzymanie stabilnych pochodnych tych
zwiàzków, które cz´sto charakteryzujà si´ wi´kszà zdolnoÊ-
cià przenikania do warstwy rogowej naskórka i docierajà do
g∏´bszych warstw skóry. Drugim sposobem pozwalajàcym 
na zwi´kszenie stabilnoÊci i popraw´ biodost´pnoÊci jest
„zamykanie” witamin w specjalnych systemach noÊniko-
wych, znanych powszechnie jako np. liposomy. 

Inny problem to znalezienie optymalnie skutecznej iloÊ-
ci zastosowanego sk∏adnika. Np. witamina A, choç daje
wspania∏e efekty, nie mo˝e byç stosowana bez ograniczeƒ.
Jej maksymalne dopuszczalne st´˝enie w kosmetykach to
0,1%. W wi´kszej iloÊci mo˝e powodowaç silne dzia∏anie
dra˝niàce, zaczerwienienie, pieczenie itd. 

Ostatnio w Unii Europejskiej toczy si´ dyskusja na te-
mat witaminy K1 (istnieje ryzyko powstawania uczuleƒ
przy zastosowaniu wysokich st´˝eƒ w kosmetykach).

Francja ju˝ wprowadzi∏a zakaz jej stosowania w kosme-
tykach. Sprawa jest jednak ciàgle otwarta, bowiem korzyÊ-
ci kosmetyczne p∏ynàce ze stosowania tej witaminy sà
ogromne. Dlatego byç mo˝e zostanà wprowadzone jedynie
pewne ograniczenia dotyczàce zakresu st´˝eƒ, a nie ca∏ko-
wity zakaz jej u˝ywania w produktach kosmetycznych. 

Nowe rozwiàzania
Kosmetyczne zastosowanie witamin to obecnie ju˝ nie tylko
aplikacja odpowiedniego kremu. Bardzo silnym trendem,

który mo˝emy zaobserwowaç na rynku ju˝ od kilku lat jest
piel´gnacja skóry „od wewnàtrz”, czyli poprzez suplementy
diety – preparaty witaminowe oraz inne – zawierajàce zwiàz-
ki, które mogà w znacznym stopniu przyczyniaç si´ do po-
prawy stanu naszej skóry. Koncepcja „podwójnego podejÊ-
cia”, tj. ∏àczenia preparatów aplikowanych na skór´ (kosme-
tyków) z preparatami stosowanymi doustnie ma wielu
zwolenników. Dlaczego?

Otó˝ niektóre witaminy stosowane na skór´ nawet 
w wysokich st´˝eniach nie zawsze docierajà do jej odpo-
wiednich obszarów lub nie zawsze pozostajà tam przez
okreÊlony (d∏ugi) czas, zapewniajàcy wywo∏anie zamierzo-
nych efektów, np. zwi´kszenie iloÊci kolagenu. Zwykle po
dotarciu do ˝ywych warstw skóry „w´drujà g∏´biej” i dalej
sà odprowadzane przez system naczyƒ krwionoÊnych 
w g∏àb organizmu (pewnym rozwiàzaniem mogà byç tu sys-
temy noÊnikowe zapewniajàce stopniowe uwalnianie sub-
stancji czynnej). I dlatego w∏aÊnie jednoczesne dostar-
czanie tych sk∏adników do skóry „od zewnàtrz” (z kosme-
tykiem) i „od wewnàtrz” (drogà suplementacji doustnej)
mo˝e pozwoliç na uzyskanie znacznie lepszego efektu 
– naczynia krwionoÊne zamiast odprowadzaç cenne wita-
miny ze skóry do organizmu doprowadzajà je z organizmu
do skóry. W efekcie obserwujemy wzrost st´˝enia odpo-
wiednich witamin w skórze i regulacj´ procesów meta-
bolicznych, na które wp∏ywajà (wi´cej o suplementach dla
skóry na stronie 10). 

A – Retinol, Retinal, Retinal, Retinyl Palmitate
(Inci*)
Jeden z najsilniejszych zwiàzków o dzia∏aniu przeciw-
starzeniowym; stymuluje procesy regeneracji i odnowy
skóry; zmniejsza przebarwienia, hamuje procesy nad-
miernego rogowacenia, zmniejsza ∏ojotok, wspomaga
zwalczanie cellulitu, stymuluje syntez´ kolagenu 
i elastyny; sp∏yca zmarszczki. Witamin A stosowana na
skór´ mo˝e wywo∏ywaç podra˝nienia.

B3 (znana równie˝ jako wit. PP)
– NNiiaacciinnaammiiddee  – wp∏ywa na prawid∏owy rozwój 
i funkcjonowanie komórek skóry i b∏on Êluzowych,
reguluje stopieƒ nawil˝enia, procesy z∏uszczania 
naskórka, zapobiega zaczerwienieniom, hamuje
wydzielanie sebum, dzia∏a rozjaÊniajàco.

B5 – Panthenol (prowitamina B5)
Dzia∏a ∏agodzàco, przeciwzapalnie, silnie nawil˝a,
przyspiesza odnow´ naskórka i skóry w∏aÊciwej;
jedna z niewielu substancji, która ma mo˝liwoÊç
wnikania w struktur´ w∏osa.

B6 – Pyridoxine
Hamuje aktywnoÊç gruczo∏ów ∏ojowych, wp∏ywa 
na syntez´ kolagenu.

B9 (kwas foliowy, folacyna, witamina M)
– FFoolliicc  AAcciidd  –– hamuje procesy kontrolowanej Êmierci

komórek wywo∏anej dzia∏aniem np. promieniowania UV,
stymuluje procesy podzia∏ów komórkowych (m.in.
komórek skóry).

B12 (praktycznie nie stosowana samodzielnie)
Reguluje procesy syntezy melaniny (pigmentu 
w naszej skórze).

C – Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate,
Magnesium Ascorbyl Phosphate
Neutralizuje wolne rodniki, stymuluje syntez´ kolagenu,
ma dzia∏anie rozjaÊniajàce, z∏uszczajàce.

D (praktycznie nie stosowana samodzielnie).
Powstaje w skórze pod wp∏ywem dzia∏ania
promieniowania UV, wp∏ywa na procesy z∏uszczania
naskórka oraz uk∏ad immunologiczny skóry.

E – Tocopherol, Tocopheryl Acetale,
Tocopheryl nicotinate 
Neutralizuje wolne rodniki, chroni obszary lipidowe
warstwy rogowej naskórka i b∏ony komórkowe w ˝ywych
warstwach skóry, uszczelnia naczynia w∏osowate, zapobie-
ga powstawaniu podra˝nieƒ i stanów zapalnych.

F – nazwa przypisana niezb´dnym nienasy-
conym kwasom t∏uszczowym (NNKT)
Ma zasadnicze znaczenie dla prawid∏owej struktury
cementu mi´dzykomórkowego warstwy rogowej naskór-

ka (znaczna cz´Êç wchodzi w sk∏ad ceramidów) i pra-
wid∏owego nawil˝enia skóry; prekursor hormonów
tkankowych bioràcych udzia∏ m.in. w powstawaniu 
i regulacji stanów zapalnych, prawid∏owym przebiegu
wzrostu naskórka.

H (wit. B7, w kosmetykach okreÊlana niekiedy
jako koenzym R) – BBiioottiinn
Reguluje gospodark´ lipidowà, wp∏ywa na procesy
rogowacenia naskórka; powa˝ny niedobór mo˝e pro-
wadziç do ∏ojotowego zapalenia skóry oraz ∏ysienia.

K – Phytonadione
Umo˝liwia prawid∏owe krzepni´cie krwi i warunkuje
gojenie si´ rozmaitych zmian zwiàzanych z p´kaniem
ciàg∏oÊci naczyƒ krwionoÊnych; poprawia koloryt skóry
z poszerzonymi i p´kajàcymi naczynkami krwionoÊnymi
(teleangiektazje); stosowana w kosmetykach do cery
naczynkowej, dobra dla osób z du˝à sk∏onnoÊcià do
tworzenia si´ drobnych wylewów i siniaków.

P (nazwa przypisana zwiàzkom z grupy fla-
wonoidów, np. rutyna, hesperytyna, kwercety-
na, cz´sto okreÊlanych mianem „polifenoli”).
Du˝a grupa zwiàzków o szerokim spektrum dzia∏ania
m.in. przeciwrodnikowym, zmniejszajàcym przepuszczal-
noÊç naczyƒ krwionoÊnych; mogà wp∏ywaç na funkcjo-
nowanie enzymów, na ró˝ne uk∏ady regulatorowe 
i przebieg stanów zapalnych.

Witaminy, ich wybrane pochodne stosowane w kosmetykach oraz ich dzia∏anie na skór´

*INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), czyli Mi´dzynarodowa Nomenklatura Sk∏adników stosowanych w Kosmetykach; nazwy sk∏adników podane na opakowaniu ka˝dego produktu kosmetycznego muszà byç z nià zgodne.
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Na pytania Eksperta odpowiada Alicja Kaliƒska, dietetyk 

Centrum Dietetyczne SetPoint, www.setpoint.pl  

DOSSIER: Witaminy dla skóry

Wyglàd i zdrowie naszej skóry zale˝à w du˝ej mierze
od tego, jaki tryb ˝ycia prowadzimy, jak si´ od˝ywiamy.
Do zachowania jej dobrej kondycji nie wystarczà te˝
tylko kosmetyki i zabiegi. Równie wa˝ne jest wspo-
maganie skóry od Êrodka – mo˝emy to zrobiç
uzupe∏niajàc diet´ suplementami nowej generacji.

Czy warto „do˝ywiaç" organizm witaminami i minera∏ami 
w postaci suplementów? Powszechnie uwa˝a si´, ˝e otrzy-
mywane naturalnie w pokarmach sà o wiele skuteczniejsze.  
Dostarczanie witamin i sk∏adników mineralnych wraz z po˝ywieniem 
jest bardziej efektywne i przyjemniejsze od stosowania ró˝nego rodzaju
suplementów. Któ˝ nie wola∏by zjeÊç kolorowej sa∏atki warzywnej 
pokropionej oliwà i przyprawionej zio∏ami, zamiast ∏ykaç tabletki? 
Coraz cz´Êciej jednak nie mamy czasu zadbaç o nasze ˝ywienie,
co powoduje niedobory witamin i sk∏adników mineralnych oraz gorsze
samopoczucie. Stan ten, jeÊli utrzymuje si´ przez d∏u˝szy czas, mo˝e
prowadziç do powa˝nych zaburzeƒ organizmu i chorób.W takiej 
sytuacji obok zmiany sposobu ˝ywienia trzeba wzbogaciç diet´ 
o suplementy. Zawsze jednak pami´tajmy, ˝e stosowanie ich 
to dzia∏anie pomocnicze, które tylko wspomaga, a nie zast´puje 
prawid∏owe ˝ywienie.

Co to sà nutrikosmetyki i jakie majà znaczenie 
w od˝ywianiu skóry? Czy rzeczywiÊcie dzia∏ajà?  
Nutrikosmetyki sà nowà grupà preparatów stosowanych doustnie,
a s∏u˝àcych poprawianiu urody. Sta∏y si´ popularne kilka lat temu.
Teraz wiele firm kosmetycznych oferuje je w postaci tabletek 
czy proszków rozpuszczanych w wodzie – o ró˝nych smakach.

Sà tworzone na bazie probiotyków, przeciwutleniaczy oraz
sk∏adników pochodzenia roÊlinnego. Zawierajà ró˝ne sk∏adniki od˝ywcze,
witaminy, minera∏y oraz substancje bioaktywne, ukierunkowane na 
konkretny problem urodowy. Sà wÊród nich „specjaliÊci” od cellulitu,
od uj´drniania skóry twarzy itp. Dzia∏ajà na organizm od wewnàtrz,
stanowiàc dobre uzupe∏nienie codziennej piel´gnacji zewn´trznej 
– kremami, od˝ywkami. Poprawiajà wyglàd skóry, w∏osów, paznokci.

Od kiedy dok∏adniej zosta∏y zbadane procesy zachodzàce podczas
starzenia si´ skóry, mo˝liwe sta∏o si´ opracowanie preparatów, które
skuteczniej wspomagajà jej od˝ywianie i odbudow´. Naukowo dobrana
receptura nutrikosmetyku sprawia, ˝e podczas jego stosowania skóra
jest lepiej nawil˝ona i od˝ywiona, a procesy które w niej przebiegajà 
– bardziej wydajne. Nutrikosmetyk mo˝e poprawiaç drena˝ tkankowy,
stymulowaç metabolizm tkanki t∏uszczowej, chroniç przed wolnymi 
rodnikami, w ten sposób jest np. pomocny w terapii antycellulitowej.

foto: serwis prasowy DIBI 

Po co skórze suplementy? 



Czy istniejà jakieÊ przeciwwskazania 
do stosowania nutrikosmetyków?   
Stosujàc nutrikosmetyki trzeba pami´taç, ˝e jest to suplement diety
dostarczajàcy okreÊlonych sk∏adników w iloÊciach, które najcz´Êciej
zaspokajajà dzienne zapotrzebowanie na nie. Pami´tajmy, ˝e te
same sk∏adniki przyjmujemy codziennie w jedzeniu, co oznacza,
˝e ryzyko ich nadmiernego spo˝ycia bardzo wzrasta. Istotna jest
równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e suplementy diety w postaci nutrikosme-
tyków przeznaczone sà dla osób zdrowych.Tak˝e w czasie cià˝y
czy karmienia piersià ich przyjmowanie nale˝y bezwzgl´dnie skon-
sultowaç z lekarzem. Nie powinny stosowaç nutrikosmetyków
równie˝ osoby uczulone na jakikolwiek sk∏adnik zawarty w prepara-
cie. Niektóre zawierajà np. fenyloalanin´, co oznacza, ˝e nie mogà
ich za˝ywaç osoby chorujàce na fenyloketonuri´ itd.

Kiedy warto po nie si´gaç i jakich efektów mo˝emy si´
spodziewaç?
Zawsze wtedy, gdy chcemy w okreÊlonym czasie poprawiç okreÊlony
problem urodowy i kondycj´ naszej skóry.To wa˝ne, by nie si´gaç 
po przypadkowe suplementy, lecz dostosowaç je do konkretnych
potrzeb skóry i dawkowaç zgodnie z zaleceniami znajdujàcymi si´
na opakowaniu.W przypadku chorób, alergii koniecznie skonsultujmy
si´ z lekarzem. Uzupe∏nienie niedoborów jest ju˝ widoczne po 15
dniach stosowania suplementów – zauwa˝ymy zmiany w wyglàdzie
skóry, w∏osów czy paznokci. Ale rezultat, jakiego mo˝emy si´
spodziewaç po kuracji suplementami zale˝y przede wszystkim od
naszego stylu ˝ycia, sposobu ˝ywienia i aktywnoÊci fizycznej.

Na rynku jest wiele tego typu preparatów. Na co zwróciç
uwag´, wybierajàc je? Który jest tym w∏aÊciwym?  

Przede wszystkim musimy sprawdziç, czy dany produkt ma atesty
bezpieczeƒstwa. Po drugie wybór nutrikosmetyku powinien byç
uzale˝niony od celu, jaki chcemy osiàgnàç. JeÊli chcemy np. pozbyç
si´ cellulitu, wybierajmy produkty wyspecjalizowane w tej w∏aÊnie
dziedzinie.Warto w tej sprawie skorzystaç z porady eksperta ,
dobrego kosmetologa, doradcy ˝ywieniowego czy lekarza rodzinnego.

Zwróçmy szczególnà uwag´ na podstawowe informacje, takie
jak data przydatnoÊci do spo˝ycia, sposób stosowania i dawkowanie
oraz przeciwwskazania. JeÊli mamy wàtpliwoÊci, skonsultujmy si´ 
z lekarzem czy farmaceutà. Mo˝emy te˝ zadaç pytanie producen-
towi za poÊrednictwem jego witryny internetowej. �

Komentarz: Od czego zale˝y dobra jakoÊç preparatów 
do suplementacji – Joanna Jeziorska, firma Bio-Profil
1. Suplementacja, ˝eby odnios∏a dobre rezultaty, musi byç dobrze przemyÊlana,

a sk∏adniki preparatu starannie dobrane. Nie wystarczy zrobiç zestawu 
przypadkowych witamin i minera∏ów ze wzgl´du na ich synergistyczne 
dzia∏anie (jedne minera∏y mogà byç podawane z innymi, a inne uniemo˝liwiajà
ich dobre przyswajanie przez organizm).

2. Podstawà dobrego suplementu jest u˝ycie w nim naturalnych sk∏adników.
Od tego zale˝y ich przyswajalnoÊç.

3. Bardzo wa˝na jest forma preparatu: muszà byç zamkni´te w Êwiat∏oszczelnej
kapsu∏ce, by nie utleni∏y si´ ∏atwo i nie zosta∏y za wczeÊnie strawione, co 
niweluje ich w∏aÊciwoÊci. Tak˝e im bardziej rozpuszczalne, tym lepiej.

4. Preparaty powinny mieç dobrze dobrany sk∏ad do konkretnego problemu 
w przeciwnym razie bardziej szkodzà ni˝ pomagajà, czyli mieç wyraêne wska-
zanie, np. ochrona przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem UV,
poprawa odpornoÊci i wyglàdu skóry, wspomaganie procesów spalania t∏uszczu itd.

5. I co wa˝ne: suplementy diety pe∏nià jedynie rol´ dodatku, a nie sà cudem,
który zastàpi prawid∏owà diet´.
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Anti Aging:

Wybieramy diet´ na wiosn´
Co roku, próbujàc po zimie zgubiç par´ kilogramów, szukamy odpowiedniej diety w kolorowych
czasopismach i poradnikach. Podpowiadamy, które spoÊród popularnych ostatnio sposobów
odchudzania warto wziàç pod uwag´, a których si´ raczej wystrzegaç i dlaczego?  

Przeglàd ró˝nych diet

Autor: El˝bieta Duda, SetPoint, Doradztwo ˚ywieniowe, www.setpoint.pl   

DIETA MONTIGNACA

Za∏o˝enia: Wed∏ug za∏o˝eƒ diety nie musimy liczyç kalorii, lecz zwracaç
uwag´ na zawartoÊç w´glowodanów w produktach. W´glowodany dzielà si´ 
na dobre i z∏e, w zale˝noÊci od ich Indeksu Glikemicznego IG. OkreÊla on,
jak w stosunku do zachowania si´ poziomu cukru w surowicy krwi po spo˝yciu
czystej glukozy zachowuje si´ glikemia (poziom cukru) po zjedzeniu danego
produktu zawierajàcego równowa˝nà iloÊç w´glowodanów. Za 100 przyj´to
wartoÊç IG dla glukozy. Indeks glikemiczny produktów w´glowodanowych jest
tym ni˝szy, im sà one trudniej i wolniej trawione i przyswajane.
Realizacja: Jemy co najmniej 3 posi∏ki dziennie i z ˝adnego nie rezygnujemy:
na Êniadanie – produkty bogate w w´glowodany, na obiad t∏uszcze i bia∏ko,
a na kolacj´ bia∏ko i w´glowodany lub bia∏ko i t∏uszcze; jemy co 3 godziny;
napoje pijemy przed lub po posi∏ku; nie ∏àczymy produktów o wysokim indek-
sie glikemicznym z t∏uszczami w jednym posi∏ku; unikamy mocnej kawy 
i herbaty, napojów gazowanych, ziemniaków, ry˝u; mo˝na jeÊç makaron,
ale ugotowany al dente i bez t∏ustych sosów; zalecane jest spo˝ywanie 
produktów bogatych w t∏uszcze nienasycone.
Podsumowanie: Za∏o˝enia diety wydajà si´ byç s∏uszne: regularne spo˝ywanie
posi∏ków zapobiega powstawaniu g∏odu poprzez utrzymywanie poziomu glukozy 
we krwi na sta∏ym poziomie. Z kolei unikanie potraw t∏ustych jest bardzo
wskazane podczas redukcji masy cia∏a.

DIETA 1000 KCAL
Za∏o˝enia: Rezygnujemy z t∏ustych produktów: serów, s∏odyczy, t∏ustych mi´s 
– zamiast nich jemy chude mi´sa, sery, odt∏uszczone przetwory mleczne, posi∏ki 
obfitujàce w warzywa; unikamy alkoholu; wyliczamy 1000 kcal dziennie i jemy 
produkty, które w∏aÊnie tyle jej dostarczà.
Realizacja: Rozplanowanie kalorii w ciàgu dnia: Êniadanie – 250 kcal,
II Êniadanie – 100 kcal, obiad – 350 kcal; podwieczorek – 100 kcal,
kolacja – 200 kcal. Rygorystycznie tego przestrzegamy.
Podsumowanie: Korzystna ze wzgl´du na ograniczenie spo˝ycia produktów
t∏ustych pochodzenia zwierz´cego, a tym samym ograniczenie kwasów t∏usz-
czowych nasyconych oraz cholesterolu. Nie wszyscy sà w stanie przestrzegaç
diety 1000 kcal, zw∏aszcza osoby o wysokiej aktywnoÊci fizycznej, np. m´˝czyêni
pracujàcy fizycznie, sportowcy.

DIETA KOPENHASKA

Za∏o˝enia: Dieta o charakterze ekstremalnym i rygorystycznym; posi∏ki jemy 
rzadko (2-3 dziennie), ale tak je komponujemy, ˝eby organizm je trawi∏ d∏ugo
i zu˝ywa∏ na to jak najwi´cej energii; dieta trwa 13 dni; wymaga bezwzgl´-
dnego przestrzegania: gdy jà przerwiemy, nie wracajmy ju˝ do niej.
Realizacja: Ograniczamy liczb´ posi∏ków do dwóch dziennie; na Êniadanie 
zalecana jest kawa lub herbata; pijemy du˝o wody, gdy odczuwamy g∏ód.
Podsumowanie: Dieta rygorystyczna i ekstremalna: ma∏a liczba posi∏ków 
mo˝e powodowaç wzmo˝one odczuwanie g∏odu. Jest monotonna (ma∏y wybór
produktów, g∏ównie jaja, szpinak, sa∏ata). Przeznaczona raczej dla osób
zdrowych i zdeterminowanych. ¸atwa pod wzgl´dem wykonania 
– nie wymaga samodzielnego dobierania produktów.

DIETA PLA˚ PO¸UDNIOWYCH, inaczej „Dieta South Beach”

Za∏o˝enia: Podobna do Diety Montignaca; opiera si´ na redukcji „z∏ych”
w´glowodanów.
Realizacja: Dzieli si´ na 3 etapy: Etap 1: przez 2 tygodnie nie jemy w´glowo-
danów, czyli pieczywa, makaronu, potraw màcznych, ziemniaków, ry˝u oraz
˝adnych owoców; spo˝ywamy chude mi´so, ryby, jaja, chude sery, jogurty
bezt∏uszczowe i warzywa; 3 g∏ówne posi∏ki i dwie przekàski; komponujemy je
sami – nie liczymy kalorii i nie wa˝ymy produktów.
Etap 2: w∏àczamy do diety „dobre” w´glowodany – ciemne pieczywo i owoce,
a˝ do uzyskania po˝àdanej wagi.
Etap 3: rozpoczyna si´ po osiàgni´ciu upragnionej masy cia∏a i mo˝e trwaç 
do koƒca ˝ycia. Teraz najwa˝niejsze, ˝eby od˝ywiaç si´ wed∏ug zasad I i II
etapu. Dania g∏ówne mogà byç bogatsze, nie trzeba te˝ rezygnowaç z deseru 
– ale posi∏ki komponujemy z produktów o niskim IG.
Podsumowanie: Skuteczna dieta przy dok∏adnym jej przestrzeganiu.
Wymaga du˝ego zaanga˝owania w przygotowywanie produktów i ich dobór.

DIETA KWAÂÂNIEWSKIEGO (wysokot∏uszczowa)

Za∏o˝enia: Ograniczamy w´glowodany pochodzenia roÊlinnego i s∏odycze;
najwa˝niejsze miejsce w diecie zajmujà t∏uszcze zwierz´ce;
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Wnioski:
Ka˝da z wymienionych diet jest w jakiÊ sposób restrykcyjna.
Wiele z nich to diety eliminacyjne, polegajàce na wy∏àczaniu
poszczególnych produktów (takie diety stosuje si´ tylko 
w okreÊlonych warunkach, np. w stanach chorobowych, aler-
giach pokarmowych). Warto pami´taç, ˝e diety uk∏adane
„dla wszystkich” nie dla ka˝dego sà skuteczne, bo 
u ró˝nych osób metabolizm przebiega w ró˝nym tempie.
Ustalajàc diet´, warto uwzgl´dniaç preferencje smakowe,
wplataç ulubione produkty. Najlepsza forma odchudzania to
ta dostosowana do indywidualnych potrzeb, predyspozycji
psychicznych i fizycznych, rodzaju pracy, trybu ˝ycia.
Pomo˝e jà u∏o˝yç dietetyk.�

Realizacja: Dieta opiera si´ na jajach, mi´sie, t∏ustych rybach, produktach
mlecznych, serach. Wykluczamy cukier, miód, s∏odycze, owoce (jab∏ka zw∏aszcza) 
i ich przetwory, kasze, makarony, ry˝, chleb, potrawy màczne, groch, fasol´,
napoje s∏odzone. Przyk∏adowa dzienna racja pokarmowa: Êniadanie: jajecznica 
z bekonem, obiad: 1,5 szklanki bia∏ego barszczu z kie∏basà, plastrami boczku
w´dzonego i plasterkiem s∏oniny, Êmietanà 30% i jajem, kolacja: 2 jaja 
i 5 ∏y˝ek mas∏a rozpuszczonego w szklance pe∏nego mleka.
Podsumowanie: Zdecydowanie odradza si´ korzystanie z tej typowo 
eliminacyjnej diety. Produkty wysokot∏uszczowe i wysokobia∏kowe stosowane 
w tej diecie powodujà nadmierne obcià˝enie nerek i wàtroby, co mo˝e
prowadziç do powa˝nych powik∏aƒ zdrowotnych.

DIETA ZONE (sza∏ gwiazd Hollywood)

Za∏o˝enia: W diecie tej stawia si´ na eliminowanie w´glowodanów.
Kluczem do osiàgni´cia szczup∏ej sylwetki jest zachowanie w ka˝dym posi∏ku
odpowiednich proporcji: 30 proc. kalorii powinno pochodziç z bia∏ka, 40 proc.
z w´glowodanów i 30 proc. z t∏uszczów. Tradycyjnie przyj´te proporcje 
to 15-20 proc. dla bia∏ek, 60-70 proc. dla w´glowodanów i 15-20 proc.
dla t∏uszczów.
Realizacja: W czasie stosowania diety wykorzystuje si´ tabele z produktami
bia∏kowymi, t∏uszczowymi i w´glowodanowymi, z których jedne sà mniej,
a inne bardziej polecane. Codzienny jad∏ospis komponujemy z 11 tzw. cegie∏ek,
które rozk∏adamy tak jak chcemy, na 5-6 posi∏ków. Ka˝da cegie∏ka sk∏ada si´ 
z 1 porcji bia∏ka, 1 porcji t∏uszczu i 1 porcji w´glowodanów. Np. na Êniadanie
– 3 cegie∏ki, na II Êniadanie – 2, na obiad – 3, na przekàsk´ – 1 cegie∏k´
i na kolacj´ 2.
Podsumowanie: Dieta pracoch∏onna – samemu nale˝y komponowaç posi∏ki
wg okreÊlonych zasad. Nie gwarantuje systematycznych efektów, bo pozwala 
na sporà dowolnoÊç w doborze produktów. Zbyt du˝y udzia∏ t∏uszczów 
w diecie.
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Anti Aging:

Wody termalne
– êród∏o zdrowia dla skóry
S∏ynà z nich W´gry, S∏owacja, Austria, Niemcy czy Francja,
ale nie brakuje ich tak˝e w Polsce. Nazwà wody termalne
okreÊla si´ naturalne wody êródlane, których temperatura
jest wy˝sza od Êredniej temperatury powietrza (wynosi 
co najmniej 20 stopni C). Bogate w cenne minera∏y majà
doskona∏y wp∏yw na skór´.

Korzystanie z oÊrodków spa i uzdrowisk staje si´ znowu
modne. I bardzo dobrze – terapia wodà nie tylko dodaje
energii, ale i leczy (wiedzieli ju˝ o tym doskonale nasi przod-
kowie, którzy regularnie jeêdzili „do wód”). Kàpiele w cie-
p∏ych êród∏ach pomagajà w chorobach serca, uk∏adu krà˝enia,
schorzeniach laryngologicznych, przy nerwobólach i zwyrod-
nieniach stawów. Woda termalna, nim wyp∏ynie spod ziemi
przez wiele lat przebija si´ przez kolejne jej warstwy i op∏ywa-
jàc ska∏y zbiera z nich najcenniejsze sk∏adniki, np. krzem,
wapƒ, magnez, jod, siark´, potas itp. Po drodze ulega natu-
ralnej filtracji – czysta i pozbawiona zanieczyszczeƒ dzia∏a jak
najlepszy kosmetyk. Zresztà przemys∏ kosmetyczny dostrzeg∏
jej szczególne mo˝liwoÊci i u˝y∏ jako sk∏adnika kremów, bal-
samów (po raz pierwszy w latach 40. XX wieku). Aby jednak
woda termalna zachowa∏a swoje w∏aÊciwoÊci, musi byç
pobrana bezpoÊrednio ze êród∏a i w sterylnych warunkach.

Cenne êród∏a
Wody u˝yte w kosmetykach pochodzà z ró˝nych êróde∏ – pol-
skich, np. Iwostin (z Iwonicza Zdroju) czy francuskich, jak
Avéne, Vichy, La-Roche-Posay. Ka˝da z nich ma swojà specy-
fik´, bo i w ka˝dym êródle kryje si´ inny zestaw substancji. 
Iwostin – woda termalna z Iwonicza Zdroju, czyli naj-
starszego polskiego uzdrowiska – jest znana z du˝ej
zawartoÊci krzemionki wzmacniajàcej naskórek oraz kwasu
metaborowego o dzia∏aniu Êciàgajàcym i przeciwzapalnym.
Zalecana przy podra˝nieniach skóry i tràdziku.  
Avéne – pochodzi z uzdrowiska na po∏udniu Francji. Koi 
i ∏agodzi podra˝nienia skóry wra˝liwej i alergicznej. Jest
skuteczna po zabiegach chirurgicznych i podczas leczenia
dermatologicznego, ma dzia∏anie antystresowe. Likwiduje
stany zapalne, wyg∏adza skór´ i chroni przed bakteriami
chorobotwórczymi. Skuteczna w leczeniu atopowego zapale-
nia skóry (tak˝e u dzieci).

La Roche-Posay – tak˝e wywodzi si´ z Francji. To woda
z du˝à zawartoÊcià selenu, który chroniàc komórki skóry
przed wolnymi rodnikami, zapobiega jej starzeniu si´.
Skuteczna w leczeniu schorzeƒ typu wyprysk, ∏uszczyca,
tràdzik ró˝owaty, tràdzik pospolity. Przyspiesza gojenie si´
ran, koi podra˝nienia, poprawia elastycznoÊç skóry.   
Vichy – ze êród∏a Vichy w Êrodkowej Francji – jest wodà
pomagmowà. Zawiera du˝o wapnia i magnezu, a tak˝e
˝elazo, potas, cynk, sód. Znakomita dla skóry wra˝liwej.
¸agodzi podra˝nienia: Êwiàd i zaczerwienienia. Wzmacnia
funkcje ochronne skóry. 
Kàpiele w termalnych êród∏ach oprócz leczenia wielu dolegli-
woÊci skórnych, likwidowania stanów zapalnych, poprawiajà
tak˝e krà˝enie, majà dzia∏anie regenerujàce i odm∏adzajàce.  

Kremy na wodzie termalnej
W kremach wody termalne stosuje si´ g∏ównie ze wzgl´du 
na ich krystalicznà czystoÊç. Sà dobrà hipoalergicznà bazà
zw∏aszcza dla kosmetyków do cery wra˝liwej i sk∏onnej 
do alergii. Stosuje si´ je w niewielkich iloÊciach, dlatego
podane w kremach b´dà mia∏y mniejszy wp∏yw na
funkcjowanie naskórka ni˝ w kàpielach. 

Âwie˝oÊç w aerozolu
W aptekach dost´pne sà tzw. wody termalne w postaci aero-
zolu rozpryskiwanego na skórze. Powstajà na bazie wód
êródlanych o du˝ej ró˝norodnoÊci pierwiastków mineral-
nych. Âwietnie nadajà si´ na upalne dni do och∏odzenia 
i odÊwie˝enia twarzy, ale te˝ ∏agodzà podra˝nienia (np. po
zabiegach dermatologicznych) – wp∏ywajà kojàco na skór´
opalonà, Êwie˝o wydepilowanà. Mo˝na je stosowaç kilka-
krotnie w ciàgu dnia: • Rozpylamy wod´ na skór´ z odleg∏oÊci
30-40 cm • Pozostawiamy przez kilka minut • Dok∏adnie
wycieramy chusteczkà, by nie wysusza∏a skóry. �
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Zdrowie skóry:

¸uszczyca  
– najnowsze metody leczenia

Jest chorobà dotyczàcà 2% populacji. Oko∏o 75% to osoby, które nie ukoƒczy∏y jeszcze
40 lat. Co dziesiàty chory zapada na ∏uszczyc´ ju˝ w dzieciƒstwie, a im wczeÊniej
pojawiajà si´ zmiany, tym niestety sà zwykle bardziej rozleg∏e.

¸uszczyca jest przewlek∏à chorobà zapalnà skóry, która
mo˝e przez wiele lat pozostawaç w utajeniu (tzw. remisji) 
i obejmowaç tylko okreÊlone okolice cia∏a, np. ow∏osionà
skór´ g∏owy, ∏okcie, kolana, albo przybraç ostrzejszà postaç
– zajmowaç ca∏à powierzchni´ skóry – wtedy pacjent wyma-
ga specjalistycznego leczenia w szpitalu. W cz´Êci przypad-
ków (10-20%) atakuje nie tylko skór´, ale tak˝e stawy,
powodujàc tzw. ∏uszczycowe zapalenie stawów. 

Na ∏uszczyc´ mo˝na zachorowaç w ka˝dym wieku 
i niezale˝nie od p∏ci. Uwaga! Nie zarazimy si´ nià od osób
chorych, ale te˝ nie da si´ jej ca∏kowicie wyleczyç. Choroba
ma pod∏o˝e genetyczne, dlatego jeÊli jesteÊmy obcià˝eni nià
w rodzinie, to tylko kwestia czasu, kiedy si´ ujawni i jakie
czynniki jà sprowokujà (np. kiedy dwoje rodziców choruje 
na ∏uszczyc´, prawdopodobieƒstwo, ˝e dziecko na nià za-
padnie, wynosi 50%, gdy choruje jedno z rodziców – 16%). 
I choç nie sposób jej w takim wypadku uniknàç, to mo˝emy
si´ nauczyç normalnie z nià ˝yç, zapewniajàc skórze pra-
wid∏owà piel´gnacj´ i unikajàc substancji dra˝niàcych. 

Charakterystyczne objawy 
Typowym wykwitem ∏uszczycowym jest grudka (drobna,
czerwona, nieznacznie uniesiona ponad poziom skóry zmia-
na) pokryta srebrzystà ∏uskà ulegajàcà z∏uszczaniu, stàd
nazwa choroby. Grudki majà tendencj´ do zlewania si´,
tworzà placki, dobrze odgraniczone od otaczajàcej je zdro-
wej skóry. Wykwitom cz´sto towarzyszy Êwiàd.
Istniejà dwa mechanizmy prowadzàce do powstania zmian
∏uszczycowych: pierwszy to stan zapalny skóry, który obja-
wia si´ zaczerwienieniem i przekrwieniem, czasami bólem;
drugi to nieprawid∏owe, przyspieszone dojrzewanie komórek
naskórka, który tworzy szybko narastajàcà ∏usk´. U chorych
na ∏uszczyc´ proces odnowy naskórka trwa zaledwie cztery
dni, a u osób zdrowych jest 7 razy d∏u˝szy (28 dni). Stàd 
w ∏uszczycy tak obfite z∏uszczanie przy tak skróconym 
czasie odnowy naskórka. 

Gdy zauwa˝ymy podobne zmiany, zwróçmy si´ do der-
matologa, który dok∏adnie obejrzy skór´ g∏adkà, paznokcie,
skór´ ow∏osionà i fa∏dy skórne oraz zapyta, w jaki sposób 

i kiedy dosz∏o do wystàpienia pierwszych zmian skórnych.
Zapyta, jakie leki przyjmujemy, czy mamy zdrowe z´by i czy
w najbli˝szej rodzinie nie ma osób chorych na ∏uszczyc´. 
W przypadku wàtpliwoÊci pobierze drobny wycinek skóry 
na badanie histopatologiczne. Zmiany wyst´pujàce w ty-
powej lokalizacji, np. na ∏okciach czy kolanach, nietrudno
zdiagnozowaç, ale np. na skórze ow∏osionej g∏owy ∏atwo je
pomyliç z ∏ojotokowym zapaleniem skóry lub grzybicà, plac-
ki ∏uszczycowe czasami kojarzà si´ z egzemà, zmianami
polekowymi, a ∏uszczyca paznokci bywa mylona z grzybicà
paznokci. Pami´tajmy, by stosowaç si´ do rad dermatologa,
bo nawroty i zaostrzenia choroby zale˝à od tego, czy zacho-
wujemy wszelkie Êrodki ostro˝noÊci.  

Metody leczenia    
1. ¸uszczyc´ leczy si´ miejscowo i ogólne. Leczenie miejs-
cowe jest skuteczne, ale doÊç ucià˝liwe, bo wi´kszoÊç
preparatów ma t∏ustà konsystencj´, niektóre barwià ubranie
i poÊciel, a Êrodki z∏uszczajàce ∏usk´ skóry g∏owy trudno
zmyç szamponem. Nie ma jednak alternatywy w usuwaniu
nawarstwionych ∏usek (nie wolno ich np. usuwaç mecha-
nicznie, szorujàc lub drapiàc). Leczenie miejscowe powinno
obejmowaç kilka preparatów. Cz´sto stosuje si´ kortykos-
teroidy (szybko likwidujà stan zapalny, ale po ich odstawie-
niu nawrót choroby jest prawie natychmiastowy), pochodne
witaminy D3 i A, cignolin´, dziegcie, kwas salicylowy,
mocznik. Uwaga! Przewlek∏e stosowanie samych steroidów
nasila dzia∏ania niepo˝àdane (zaniki skóry, zaczerwienienie,
przeÊwitujàce pogrubia∏e naczynia krwionoÊne, odbar-
wienia), a skóra traci wra˝liwoÊç na ich dzia∏anie. Preparaty
witaminy D3 normalizujà przyspieszone podzia∏y komórek,
dzia∏ajà na przyczyn´ choroby, ale nie ka˝da osoba odpowia-
da na ich dzia∏anie. 

Leczenia zewn´trzne przebiega w 2 etapach:
• pierwszy z∏uszcza grubà ∏usk´, która dzia∏a jak taÊma 
izolacyjna i zapobiega wnikaniu substancji leczniczych przez
naskórek (stosuje si´ tu kwas salicylowy i mocznik, czasami
wzbogacone w siark´). 
• Dopiero po z∏uszczeniu nak∏ada si´ substancje lecznicze

¸uszczyca  
– najnowsze metody leczenia

Jest chorobà dotyczàcà 2% populacji. Oko∏o 75% to osoby, które nie ukoƒczy∏y jeszcze
40 lat. Co dziesiàty chory zapada na ∏uszczyc´ ju˝ w dzieciƒstwie, a im wczeÊniej
pojawiajà si´ zmiany, tym niestety sà zwykle bardziej rozleg∏e.
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wp∏ywajàce na stan zapalny skóry i nieprawid∏owà prolife-
racj´ komórek naskórka.

2. Ogólna terapia obejmuje Êwiat∏olecznictwo, tabletki 
i leczenie biologiczne, które stosuje si´ tylko w ci´˝kich, nie
poddajàcych si´ standardowemu leczeniu postaciach choro-
by i ∏uszczycy stawowej. Pami´tajmy, ˝e ka˝da terapia ogól-
na obarczona jest dzia∏aniem niepo˝àdanym i nie jest
oboj´tna dla ogólnego stanu zdrowia pacjenta. 

Do naÊwietlania zmian ∏uszczycowych u˝ywa si´ pro-
mienników obejmujàcych zakres promieniowania UVA,
UVB i tzw. wàskopasmowych UVB (311 nm) w ró˝nych
modyfikacjach. Cz´sto podczas terapii UVA zaleca si´ przyj-
mowanie tabletek uwra˝liwiajàcych skór´ na ten zakres
promieniowania (psoraleny) – wtedy mówi si´ o fotochemio-
terapii, tzw. PUVA. 

3. Popraw´ w leczeniu ∏uszczycy przynoszà s∏oƒce i woda.
Najkorzystniejsze efekty uzyskuje si´ po 3-tygodniowym
pobycie nad Morzem Martwym. Wyjazd nad Morze Âród-
ziemne, a nawet Ba∏tyk, te˝ pomo˝e odpoczàç od zmian 
na doÊç d∏ugi czas. 

Jak ˝yç z ∏uszczycà?    
Dobrze jest, gdy osoby chore na ∏uszczyc´ pogodzà si´ z fak-
tem, ˝e majà przewlek∏à chorob´ i przejmà nad nià kontrol´
(inaczej mogà poczuç si´ bezradne). Najlepsze efekty daje
Êcis∏a wspó∏praca z dermatologiem, który wybiera odpo-
wiednià metod´ leczenia. Im mamy wi´kszà wiedz´ na temat
∏uszczycy, tym lepiej radzimy sobie z jej fazami. Choroba
mo˝e znaczàco wp∏ynàç na psychik´ – obni˝yç samoocen´ 
i poziom jakoÊci ˝ycia (badania wskazujà, ˝e podobnie
wp∏ywa na obni˝enie jakoÊci ˝ycia, jak ci´˝kie schorzenia
serca, astma lub cukrzyca). Z kolei nastrój ma ogromne
znaczenie nie tylko dla dobrego samopoczucia pacjenta, ale
i przebiegu choroby (˝yjàc w harmonii ze sobà i otoczeniem
rzadziej doÊwiadczamy jej zaostrzeƒ). Dla osoby z ∏uszczycà
bardzo wa˝na jest akceptacja najbli˝szych, np. pomoc 
w smarowaniu kremem pleców itp. Sygnalizuje, ˝e partner

akceptuje chorob´ i nie
uwa˝a, ˝e dotykanie
chorej skóry jest
odra˝ajàce. Dlatego
warto mówiç o cho-
robie otwarcie, by
obaliç wcià˝ istnie-
jàce przekonanie, ˝e
∏uszczycà mo˝na si´
zaraziç. 

¸uszczyca 
u dzieci   
Dzieci wyraênie odczuwajà, gdy
inni odsuwajà si´ od nich z powodu ich choroby. Takie
doÊwiadczenia mogà negatywnie wp∏ynàç na samoocen´
i sk∏oniç do emocjonalnej izolacji. Rodzice dzieci z ∏usz-
czycà powinni informowaç o chorobie rodzin´, przy-
jació∏, szko∏´. I co wa˝ne: sami zaakceptowaç chorob´
dziecka i nauczyç je z nià ˝yç. Nie u˝alajmy si´ nad nim,
a raczej wzmacniajmy w poczuciu w∏asnej wartoÊci. To
tak˝e od rodziców zale˝y, jak dziecko poradzi sobie 
z chorobà. Uwa˝ajmy, by nie uczyniç z niego ofiary, 
a siebie nie obwiniaç za to, ˝e choruje. 

Warto wiedzieç  

1. Zmiany ∏uszczycowe ust´pujà bez pozostawienia 
blizn.

2. ¸uszczyca na ow∏osionej skórze g∏owy nie prowadzi 
do wypadania w∏osów.

3. W przypadku wystàpienia bólów stawowych 
u pacjenta z ∏uszczycà nale˝y zg∏osiç si´ do derma-
tologa lub reumatologa (najcz´Êciej bolà drobne 
stawy d∏oni, paluchy, ∏okcie, kolana).

4. Skóra ∏uszczycowa wymaga odpowiedniej piel´gnacji
(kàpiele, nat∏uszczanie, unikanie podra˝nieƒ itd.).�

Czego unikaç? 
• Ostrych zaka˝eƒ bakteryjnych i wirusowych (np. angina, grypa, ró˝a itd.)
• Przewlek∏ych zaka˝eƒ prowadzàcych do przewlek∏ego stanu zapalnego (np. próchnicze

z´by, chore zatoki, zaka˝enia narzàdu rodnego, zapalenie p´cherzyka ˝ó∏ciowego itd.).
• Leków, o których wiadomo, ˝e zaostrzajà ∏uszczyc´ (beta-blokery, sole litu, doustne

sterydy, niektóre leki przeciwzapalne, leki przeciwmalaryczne).
• Palenia. Badania wykaza∏y jednoznacznie, ˝e osoby palàce majà ci´˝szà ∏uszczyc´ 

i gorzej poddajà si´ leczeniu.
• Gwa∏townych zmian hormonalnych (w∏àczenie lub zaprzestanie terapii hormonalnej,

cià˝a lub jej zakoƒczenie).
• Stresu. Chocia˝ trudno go uniknàç, stres ma ogromny wp∏yw na zaostrzenie 

∏uszczycy. Osoba z ∏uszczycà nie powinna wykonywaç niektórych zawodów 
(np. stra˝ak, ˝o∏nierz zawodowy).

• Dra˝nienia, drapania zmian, mechanicznego usuwania ∏usek przez szorowanie,
intensywnej ekspozycji s∏onecznej w aktywnym okresie choroby (kiedy ca∏y czas 
pojawiajà si´ nowe zmiany). Prowadzi to do nasilenia zmian i tworzenia nowych 
wykwitów, które powstajà na uszkodzonym odcinku skóry.

Co z∏agodzi Êwiàd? 
• codzienna, delikatna, bez szorowania ostrà gàbkà, kàpiel – bo zmniejsza 

nawarstwienie ∏usek
• nawil˝anie, nat∏uszczanie skóry kremami i maÊciami 
• ∏agodzenie odruchu drapania poprzez tarcie sw´dzàcych zmian p∏askà d∏onià,

a nie paznokciami, aby nie wydrapywaç ran
• ch∏odzenie zapalnych i sw´dzàcych zmian skórnych zimnymi kompresami
• obcinanie paznokci na bardzo krótko

Czy dieta pomaga?
Nie ma naukowych dowodów na to,

˝e sposób od˝ywiania ma wp∏yw na ∏usz-
czyc´, ale niektóre dane wskazujà, ˝e diety
(niskokaloryczna, wegetariaƒska, bezglute-
nowa) mogà ∏agodziç stany zapalne. Cz´Êç
chorych odczuwa np. popraw´, gdy ograniczy
spo˝ycie zwierz´cych t∏uszczów i zastàpi je

t∏ustymi rybami zawierajàcymi kwasy
Omega-3 (makrela, ∏osoÊ, Êledê),

owocami, warzywami.

zdj.
Skóra po 

z∏uszczeniu 

zdj.
¸uszczyca 
zwyk∏a ¸uszczyca skóry g∏owy



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

Zabiegi w gabinecie:

Jest chorobà dotyczàcà 2% populacji. Oko∏o 75% to osoby, które nie ukoƒczy∏y jeszcze
40 lat. Co dziesiàty chory zapada na ∏uszczyc´ ju˝ w dzieciƒstwie, a im wczeÊniej
pojawiajà si´ zmiany, tym niestety sà zwykle bardziej rozleg∏e.

Gdy rozpoczniemy seri´ wizyt w gabinecie np. na pó∏ roku
przed Êlubem, skóra b´dzie mia∏a czas, by si´ dobrze 
zregenerowaç, nabraç blasku. W gabinecie mo˝emy równie˝
zadbaç o d∏onie, stopy, skorzystaç z depilacji oraz wykonaç
wczeÊniej próbny makija˝. JeÊli nie nale˝ymy do osób zapo-
biegliwych, spoÊród wielu zabiegów wybierzmy taki, który
odÊwie˝y cer´ tu˝ przed tym wa˝nym wydarzeniem. 

Kilka miesi´cy przed Êlubem…   

DLA PA¡  
1. Skóra, ˝eby zyska∏a blask i Êwie˝oÊç, musi byç dobrze
nawil˝ona. Dla cery m∏odej polecamy seri´ zabiegów z prze-
d∏u˝onym nawil˝aniem z linii Vintage 79 (Bioline) z wy-
ciàgiem z kaktusa i kwasem hialuronowym. Twarz b´dzie
promienia∏a blaskiem, a makija˝ na takiej bazie b´dzie
wyglàda∏ Êwie˝o i naturalnie.  
Cena: 150 z∏, seria: 5-7 zabiegów
2. Do zabiegu od˝ywczo-nawil˝ajàcego Hydro Nourishing
Method (firmy TEN Cosmetics) u˝ywa si´ dwóch koktajli
aktywnych sk∏adników: hydrolizatów – wià˝àcych wilgoç 
w skórze oraz lipidów – zmniejszajàcych ucieczk´ wody 
z naskórka. Matowa i przesuszona skóra jest po zabiegu 
zregenerowana i dotleniona. Od razu odzyskuje witalnoÊç. 
Cena: ok. 160 z∏, seria: 6 zabiegów
3. Pannie m∏odej z nieco dojrzalszà skórà dobrze zrobi luk-
susowy zabieg „Caviar & Retinol” (Bioline). Pomo˝e 
jà zregenerowaç, poprawiç napi´cie i koloryt, pozbyç si´
drobnych zmarszczek. Cena: 300 z∏, seria: 5 zabiegów
Zabieg istnieje tak˝e w wersji przeznaczonej do wyg∏adzania
skóry w okolicach oczu i ust. 
Cena: 110 z∏, seria: do 10 zabiegów
4. G∏´boko wyci´ta suknia Êlubna wymaga idealnego
dekoltu. Dzi´ki zabiegowi „Supreme Lift” (Bioline) skóra 
w tym miejscu b´dzie lepiej nawil˝ona i uj´drniona, spoista 
i Êwie˝a. Cena: 120 z∏, seria: 10 zabiegów

5. Stres i emocje, jakie towarzyszà przygotowaniom 
do Êlubu cz´sto odbijajà si´ na kondycji skóry. Jest to
widoczne np. w postaci wzmo˝onego tràdziku czy
nadwra˝liwoÊci skóry, np. zbytniego przesuszenia. Zabiegi
Skin Reviev (Dibi) spieszà tu z pomocà. Przeprowadza si´ je
w kilku etapach: od eksfoliacji skóry poprzez drena˝,
oczyszczenie z toksyn, przez co cera staje si´ g∏adsza i roz-
jaÊniona. Po zabiegach skóra jest dobrze nawil˝ona, znikajà
podra˝nienia i zaczerwienienia, zmarszczki mimiczne
sp∏ycajà si´. Seria przeznaczona dla cery z tràdzikiem 
re-guluje wydzielanie sebum, redukuje rozszerzone pory,
wyg∏adza zanieczyszczenia. Uwaga! Do ka˝dego typu skóry
mo˝na zastosowaç na trzy dni przed Êlubem zabieg Dibi
Lifting, który odpowiednio napnie skór´ – cera stanie si´
Êwietlista, promienna. Cena: 260 z∏ 

DLA PANÓW    
1. Skórze m´skiej jest potrzebne porzàdne oczyszczanie.
Zabieg Impure Skin (Dibi) dobrze wp∏ynie na cer´ bardzo
zanieczyszczonà, jeÊli wykonamy go (5-6 razy) na zmian´ 
z nawil˝ajàcym zabiegiem Spazio Uomo i kremowà maskà,
a tu˝ przed Êlubem zrobimy Dibi Lifting nadajàcy skórze
Êwie˝y i promienny wyglàd. Cena: 150 z∏, seria: 8-12
2. Aktywnà kuracjà oczyszczajàcà jest zabieg Purifying
Method (TEN Cosmetics) z kwasami owocowymi, limonkà,
cytrynà – usuwa zanieczyszczenia i równowa˝y poziom
wydzielanego sebum. Skóra jest po nim zmatowiona, o jed-
nolitym kolorycie. Zabieg idealny dla panów, których cera
wymaga obkurczenia ujÊç gruczo∏ów ∏ojowych oraz delikat-
nego z∏uszczenia naskórka. Polecany dla cery t∏ustej, z ten-
dencjà do podra˝nieƒ. Cena: ok. 150 z∏, seria: 5-6
3. Dobre nawil˝enie przyniesie m´skiej skórze zabieg
Hydrating Method (TEN Cosmetics). Dostarczy tak˝e pro-
tein, witamin i wzmocni jà. Zabieg, przywracajàc
równowag´ p∏aszcza lipidowego, hamuje parowanie wody 
z naskórka. Skóra staje si´ nawil˝ona, odpr´˝ona i pe∏na

Zabiegi przed Êlubem:
dla niej i dla niego
W dniu Êlubu chcemy wyglàdaç pi´knie i wyjàtkowo.To marzenie do spe∏nienia,
ale najlepiej zadbaç o to kilka miesi´cy wczeÊniej. Piel´gnacj´ skóry oddajmy 
w r´ce profesjonalistów, którzy dobiorà odpowiednie do jej typu i potrzeb zabiegi

foto: serwis prasowy DIBI 
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blasku. Kosmetyki sà bezt∏usz-
czowe, szybko si´ wch∏aniajà i nie
pozostawiajà filmu na skórze.
Cena: ok. 150 z∏, seria: 5-6
zabiegów
4. JatoMan – Instynkt M´˝czyzny
(Bioline). Skuteczna kuracja dla
skóry wspó∏czesnego m´˝czyzny:
zm´czonej, os∏abionej stresem,
przepracowaniem, z workami pod ocza-
mi, podra˝nionej, suchej lub t∏ustej. Dodaje
skórze energii i witalnoÊci, regeneruje jà
i wzmacnia. Cera jest po zabiegu wyraênie m∏odsza i zre-
laksowana. Cena: 140 z∏, seria: 5-6 zabiegów 

Zabiegi na cia∏o    
1. Przed Êlubem nie zapominajmy o ciele. Uj´drniajàcy
zabieg Forming Body Method (TEN Cosmetics) to po∏àczone
dzia∏anie olejków eterycznych (o w∏aÊciwoÊciach stymulujà-
cych i napinajàcych) wzmocnione przez odnawiajàce i rem-
ineralizujàce dzia∏anie b∏ota. Skóra po zabiegu jest napi´ta,
j´drna, g∏adka i nawil˝ona. Cena: ok. 180 z∏, seria: 8-10
2. Dibi proponuje zarówno paniom, jak i panom wykonanie
serii zabiegów (8-10 ) wyszczuplajàcych cia∏o – zaczyna si´
tzw. Dibi Body Starter – zabiegiem peelingujàco-regeneru-
jàcym, a koƒczy Dibi Body Lift, który uj´drnia i poprawia
elastycznoÊç tkanek, zapewniajàc widoczny efekt liftingu.
Cena: 160 z∏, seria: 8-12 zabiegów
3. Osobom z problemem cellulitu i nadmiarem tkanki t∏usz-
czowej pomo˝e zabieg Lipo Easy (Bioline). Dzia∏a on lipoli-

tycznie, czyli usuwa nagromadzony t∏uszcz, a dodatkowo 
nie dopuszcza do rozrostu komórek t∏uszczowych. 
Cena: 160-250 z∏, seria: 8-10 zabiegów
4. Wszelkie opuchni´cia i zastoje p∏ynów w organizmie 
zredukuje zabieg odtoksyczniajàco-drenujàcy Ocean Force.
Cena: 300 z∏, seria: 6 zabiegów

SOS dla spóênialskich     
1. Szybka piel´gnacja twarzy dla paƒ to np. zabieg na-
wil˝ajàcy Hydra System (Dibi) z p∏atem kolagenowym.
Oddzia∏uje na powierzchni´ skóry, ale tak˝e w jej g∏´b-
szych warstwach. Rezultat: skóra jest doskonale i d∏ugo-
trwale nawil˝ona, odÊwie˝ona i g∏adka w dotyku.
Natychmiast mijajà oznaki stresu. 
Cena: ok. 400 z∏
2. Zabieg Lifting Method (TEN Cosmetics) wyg∏adza
zmarszczki mimiczne i spowodowane s∏oƒcem. Skóra jest

po nim dobrze nawil˝ona i na-
t∏uszczona, j´drna. Wykonany
dzieƒ przed Êlubem jest Êwietnym
przygotowaniem pod makija˝.
Poprzedzony specjalnym masa-
˝em, który intensyfikuje wch∏a-

nianie produktów, dzia∏a na
zmys∏y dajàc uczucie g∏´bokiego

relaksu. Cena: ok. 280 z∏
3. Zabieg nawil˝ajàco-nat∏uszczajàcy

Hydracalm Method (TEN Cosmetics) dla
panów ∏àczy dzia∏anie soków owocowych (mali-

na, porzeczka, truskawka), bogatych w witamin´ C, 
z siemieniem lnianym oraz proteinami z pszenicy.
Sk∏adniki te rewitalizujà skór´ i intensywnie jà
nawil˝ajà. To specjalny zabieg wyciszajàcy dla panów 
o skórze wra˝liwej, sk∏onnej do podra˝nieƒ. Natychmiast
koi skór´, niweluje zaczerwienienia po codziennym gole-
niu. Cena: ok. 170 z∏
4. Na 3 tygodnie przed Êlubem warto zrobiç zabieg
rewitalizujàcy oparty na produktach Mediderma (Bio-
-Profil). Zabieg rozpoczyna si´ od peelingu chemicznego 
na bazie kwasu migda∏owego, potem nak∏ada si´ wype∏nia-
jàce zmarszczki serum oraz ampu∏k´ z witaminà C, która
rozÊwietli skór´, wzmocni naczynka, na koniec – ˝el 
z wyciàgiem z czarnej herbaty, bogatym w witaminy 
i antyoksydanty. Matowa i szara skóra po zabiegu b´dzie
pi´knie wyg∏adzona i nabierze blasku. Cena: 350 z∏ 
5. Cryolift – czyli uj´drnianie zimnem, jest zabiegiem
szybko regenerujàcym i liftingujàcym skór´ w miejscach

szczególnie nara˝onych na opadanie – podnosi policzki,
modeluje owal twarzy, wyg∏adza szyj´ i dekolt. Dosko-
nale dzia∏a na skór´ zm´czonà i zwiotcza∏à. Idealny jako
przygotowanie przed wielkà uroczystoÊcià. Przywraca
skórze g∏adkoÊç, j´drnoÊç i blask. Jest to równie˝ dosko-
na∏y zabieg uj´drniajàcy wewn´trzne cz´Êci ramion,
zwiotcza∏à skór´ brzucha i biustu. 
Cena: od 280 z∏ (w zale˝noÊci od sk∏adników)
6. W ostatniej chwili promiennà cer´ mo˝emy uzyskaç,
stosujàc serum Flavo-C forte (Laboratorium Auriga) 
– wyjàtkowo silne, bo zawierajàce a˝ 15% witaminy C!
Witamina C zawarta we Flavo-C forte wyg∏adzi najtrud-
niejsze zmarszczki: na czole, bruzdy wokó∏ ust, na skro-
niach. RozjaÊni „zm´czonà” stresem i przygotowaniami
do uroczystoÊci skór´. To prawdziwy zastrzyk energii!
Wystarczy na∏o˝yç odrobin´ Flavo-C flash, aby uzyskaç
efekt b∏yskawicznego liftingu. Cena: ok. 80 z∏ �

Dla relaksu 
Przygotowania do ceremonii Êlubnej

cz´sto wià˝à si´ ze sporym stresem.
W dobre samopoczucie wprawià nas zabie-
gi relaksujàce przy blasku Êwiec po∏àczone 
z masa˝ami, np. Benessere (Bioline) 
albo firmy OLOS: regenerujàcy Virtu di
Balsamico, Delizia di Riso (jednoczeÊnie

wyszczupla) czy Energia Bianca, który
tak˝e uj´drnia i od˝ywia skór´ 

(w serii 8-10 zabiegów).
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W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy dobre i sprawdzone NOWOÂCI rynkowe:

Plante System, Prosensil – terapia „trzy w jednym” – chroni, nawil˝a, regeneruje 
• W aptekach jest ju˝ dost´pna seria kosmetyków Prosensil (woda micelarna, krem nawil˝ajàcy, balsam do cia∏a)
pozbawionych substancji zapachowych, konserwantów chemicznych i alkoholu. Powsta∏a na bazie sk∏adników
pochodzenia roÊlinnego. Woda micelarna zast´puje mleczko, tonik i wod´ – Êwietnie nadaje si´ do oczyszczania nad-
miernie wra˝liwej skóry. Zapewnia jej ochron´ przed czynnikami zewn´trznymi, ∏agodzi podra˝nienia, nawil˝a. Krem
gwarantuje skutecznie nawil˝enie, jednoczeÊnie stymulujàc produkcj´ kolagenu. 

Z kolei balsam ma w∏aÊciwoÊci regeneracyjne: pomaga wyg∏adziç skór´ zniszczonà, wysuszonà, atopowà, m.in.
dzi´ki temu, ˝e zawiera wyciàg z roÊliny echium – bogatej w kwasy Omega-3.   

P∏yn micelarny – ok. 66 z∏/500 ml
Krem nawil˝ajàcy do skóry bardzo wra˝liwej – ok. 62 z∏/40 ml
Balsam nawil˝ajàcy do cia∏a dla skóry bardzo wra˝liwej – ok. 66 z∏/150 ml  
Dost´pne w aptekach

EKSPERTpoleca:
Cosmésothérapie, Bio-Profil – nowa linia dermokosmetyków 
• Seria Cosmésothérapie to nowy produkt Laboratorium Filorga wywodzàcy si´ bezpoÊrednio z medy-
cyny estetycznej. Bazà kosmetyków jest formu∏a NCTF – po∏àczenie kwasu hialuronowego o wysokim
ci´˝arze czàsteczkowym, który nawil˝a i regeneruje tkanki, oraz polirewitalizujàcego kompleksu 55
sk∏adników: witamin, aminokwasów, koenzymów, minera∏ów i antyoksydantów. Substancje aktywne sà
transportowane do skóry poprzez wielowarstwowe nanosfery – dzi´ki temu wnikajà g∏´boko, stymulujàc
odbudow´ fibroblastów, chroniàc przed wolnymi rodnikami, zag´szczajàc kolagen. W sk∏ad serii
wchodzà: odm∏adzajàcy i uj´drniajàcy krem na dzieƒ, krem z∏uszczajàcy na noc, korektor wype∏nia-
jàcy, kuracja witaminowa nadajàca blasku, trójetapowy zestaw do peelingu, krem SOS. 

Cena ka˝dego kosmetyku: ok. 250 z∏ 
Dost´pne w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych

SkinPlan, Cromapharma 
– kompleksowa piel´gnacja skóry
• Pod nazwà SkinPlan kryje si´ nowoczesny system z∏o˝ony z urzàdzenia medy-
cznego s∏u˝àcego do analizy stanu skóry oraz z 21 kosmeceutyków dobranych 
do ró˝nych typów skóry. Analizator mierzy m.in. iloÊç wody w skórze, ocenia, jaka
jest produkcja sebum, bada stopieƒ utraty funkcji ochronnych skóry uszkodzonej
przez detergenty i nadmierne rogowacenie. Uzyskane w czasie badania dane
liczbowe pozwalajà okreÊliç, które produkty do piel´gnacji cery SkinPlan najlepiej
odpowiadajà potrzebom konkretnej osoby. WÊród kosmetyków sà toniki, mleczka,
kremy nawil˝ajàce, maseczki itp.  

Cena zestawu kosmetyków: od 70 z∏ do 270 z∏
Kosmetyki sà dystrybuowane przez firm´ Croma Estetyka 

Uwaga! Euromelanoma Day w Polsce – europejska akcja profilaktyki czerniaka 
Ju˝ po raz piàty w maju 2008 r. La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique w∏àcza si´ do akcji walki z czerniakiem „Melanoma Day”
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.W Klinikach Dermatologicznych 10 najwi´kszych miast Polski oraz w gabine-
tach prywatnych specjaliÊci dermatolodzy b´dà przeprowadzaç bezp∏atne badania dermatoskopowe, umo˝liwiajàce ok. 3000 Polaków kon-
trol´ znamion. Czerniak jest z∏oÊliwym nowotworem skóry, który powstaje w obr´bie znamion barwnikowych. Potocznie jednym z podsta-
wowych czynników zwi´kszajàcych ryzyko zachorowaƒ na czerniaka jest promieniowanie UV. Rak we wczesnym stadium jest w pe∏ni
wyleczalmy, dlatego tak istotnà rol´ w profilaktyce czerniaka odgrywa badanie znamion oraz w∏aÊciwa ochrona skory przed s∏oƒcem.

Zapisy od 14 kwietnia 2008 r. pod numerem infolinii: 0 801 145 145 od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 13.00-17.00 
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Warto Poznaç: 

Jest specjalistà dermatologiem, absolwentkà Âlàskiej
Akademii Medycznej, cz∏onkiem Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych.   

Od 15 lat, w ramach w∏asnej praktyki lekarskiej, zaj-
muje si´ dermatologià estetycznà, uczestniczy w wielu
szkoleniach i sympozjach organizowanych w kraju 
i za granicà, m.in. w Austrii, USA.   

Powadzony przez dr Krystyn´ Lubelskà SkinLaser 
w Katowicach oferuje pe∏en zakres us∏ug z zakresu 
dermatologii estetycznej dla kobiet i m´˝czyzn (m.in.
peelingi medyczne, wype∏nianie zmarszczek kwasem
hialuronowym, mezoterapi´, leczenie nadpotliwoÊci,

wypadania w∏osów, lipoliz´) oraz wszystkie mo˝liwe
zabiegi laserowe. Gabinet jest wyposa˝ony w najnowo-
czeÊniejszà aparatur´ medycznà, gwarantujàcà wysoki
standard zabiegów, m.in. Thermage, laser frakcyjny.  

Pani Doktor ma dwie córki – obie mieszkajà w Wiedniu 
– jedna pracuje jako farmaceutka, druga studiuje prawo. 
W czasie wolnym (choç ma go bardzo niewiele, bo ca∏e
dnie sp´dza w gabinecie) najlepiej odpoczywa na Êwie˝ym
powietrzu – oddaje si´ pracy w ogrodzie, chodzi na d∏u-
gie spacery albo jeêdzi na rowerze. �

www.skin-laser.pl

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

dr Krystyna 
Lubelska
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