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www.dermatologia-estetyczna.plSzanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

To ju˝ trzeci letni numer magazynu Ekspert. Cieszymy si´,
˝e obdarzyli Paƒstwo nasze pismo sympatià, a nasi lekarze
mogà s∏u˝yç radà w problemach skórnych oraz zapoz-
nawaç z najnowszymi trendami w medycynie estetycznej.

W tym numerze polecamy Dossier, które zatytu∏o-
waliÊmy: „Hormony rzàdzà kobietà”.W artyku∏ach
endokrynologa i dermatologa – m.in. o tym, jak hormony
wp∏ywajà na skór´ i w∏osy. Czym jest hormonalna terapia
zast´pcza (tzw. HTZ) i czy warto z niej skorzystaç 
w okresie oko∏omenopauzalnym zapytaliÊmy ginekologa.

Istnieje przekonanie, ˝e kobieta w cià˝y powinna 
omijaç gabinety kosmetyczne z daleka. Ile w tym prawdy,
dowiedzà si´ Paƒstwo z artyku∏u na stronie 14.
Ze Êwiata medycyny estetycznej proponujemy m.in. tekst
dotyczàcy nowego zastosowania kwasu hialuronowego
w poprawianiu kszta∏tu sylwetki.

O tym, ˝e stan naszego uz´bienia jest nieoboj´tny 
dla urody, dobrze wiemy, ale ˝e ma znaczàcy wp∏yw
równie˝ na zachowanie kszta∏tu rysów twarzy,
ju˝ nie wszyscy.W Ekspercie prezentujemy najnowsze 
techniki stosowane w stomatologii estetycznej.

Oko∏o 80 procent osób ma problem z opryszczkà.
To przypad∏oÊç o nawracajàcym charakterze, w dodatku
lubi lato: intensywne opalanie – gwa∏towne rozgrzanie 
lub ozi´bienie – jej sprzyjajà. Jak jà pokonaç – na str. 13.

Zanim wyjadà Paƒstwo na wakacje, warto przeczytaç
artyku∏: „Woda a skóra” dr Joanny Buchowicz, która
przestrzega przed pu∏apakami, jakie czyhajà na naszà
skór´ w wodach jezior, mórz i basenów.

˚yczymy mi∏ych wakacji!

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 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: wrzesieƒ/paêdziernik 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 Q-M

ED

Niechirurgiczne
modelowanie cia∏a

Obecnie mo˝na ju˝ poprawiç wyglàd sylwetki czy kszta∏t
biustu, nie u˝ywajàc skalpela. Wykorzystuje si´ w tym
celu kwas hialuronowy, u˝ywany od lat w odm∏adzaniu
twarzy. Pierwszy preparat do modelowania cia∏a pow-
sta∏ w oparciu o bezpiecznà technologi´ NASHA™
(Stabilized Non-Animal Hyaluronic Acid – stabilizo-
wany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierz´cego).
Macrolane™ ma postaç ˝elu, który mo˝e byç wstrzyki-
wany w du˝ych obj´toÊciach. S∏u˝y do uj´drniania oraz
korygowania kszta∏tu piersi, ale tak˝e do powi´kszania
i konturowania poÊladków, modelowania ∏ydek i popra-
wy wyglàdu klatki piersiowej u m´˝czyzn. Sprawdza si´
w poprawianiu deformacji, jakie powsta∏y np. po lipo-
sukcji albo po zabiegach chirurgicznych. Kolejnym
obszarem do korekcji z zastosowaniem Macrolane™ sà
genitalia u kobiet i m´˝czyzn.     

Korygujemy kszta∏t piersi 
Kwas hialuronowy pomaga uj´drniç piersi, skorygowaç
ich asymetri´, ale te˝ nadaç im lepszy, pe∏niejszy
kszta∏t. Najlepszy efekt uzyskuje si´, powi´kszajàc biust
np. z rozmiaru biustonosza A na B. Zabieg polega na
wstrzykni´ciu odpowiedniej iloÊci preparatu pomi´dzy
mi´sieƒ piersiowy a gruczo∏. Wszystko odbywa si´ 
w znieczuleniu miejscowym (dodatkowo mo˝na podaç
znieczulenie do˝ylne). Zabieg trwa oko∏o 30 minut. 
Po mniej wi´cej dwóch godzinach mo˝na ju˝ wróciç 
do swoich zaj´ç. Poczàtkowo zwykle pacjentki odczuwa-
jà lekki ból w okolicy piersi, pojawia si´ te˝ obrz´k,
które po tygodniu-dwóch mijajà. W tym czasie nie po-
winno si´ podejmowaç wi´kszego wysi∏ku fizycznego.
Rezultat utrzymuje si´ przez oko∏o 2 lata.   

Zalety zabiegu
1. Macrolane™ jest bezpieczny i przebadany klinicznie.
2. Zabieg odbywa si´ w znieczuleniu miejscowym 

i trwa od 30 do 90 minut.  
3. Lekarz przeprowadza go w swoim gabinecie, 

a pacjentka od razu po zabiegu mo˝e wróciç do domu. 
4. Rezultat jest widoczny od razu. 
5. Zabieg nie pozostawia blizn. 
6. Piersi wyglàdajà naturalnie. 

Cena: korygowanie kszta∏tu piersi – 10-15 tys. z∏
uj´drnianie poÊladków – 8-15 tys. z∏
poprawa wyglàdu klatki piersiowej u m´˝czyzn – 8-15 tys. z∏

Przeciwwskazania
Zabiegu nie powinno si´ przeprowadzaç u osób ze stwierdzo-
nà nadwra˝liwoÊcià na kwas hialuronowy, chorobami tarczycy,
wàtroby i nerek, ostrymi i przewlek∏ymi infekcjami, zaburze-
niami krzepliwoÊci krwi. Przeciwwskazania do zabiegu doty-
czà tak˝e kobiet z wysokim ryzykiem zachorowania na raka
piersi, wyst´powaniem torbieli w gruczo∏ach piersiowych oraz
zmianami w badaniach usg piersi i mammografii. �

Zdj´cia: przed i po zabiegu z u˝yciem preparatu Macrolane™

Do zabiegów odm∏adzajàcych, wyg∏adzajàcych zmarszczki w gabinetach dermatologów
zdà˝yliÊmy si´ ju˝ przyzwyczaiç.Wspó∏czesna medycyna estetyczna znalaz∏a tak˝e 
sposób na dodanie obj´toÊci twarzy, która z czasem traci swój owal. Coraz Êmielej 
zabiegi „wkraczajà w cia∏o” i coraz wi´cej potrafià.
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Konsultacja: dr Ryszard Ratajczak, endokrynolog 

NZOZ „Kryniczna” – Medycyna Prewencyjna i Przeciwstarzeniowa Kraków, www.nzoz-krakow.pl 

DOSSIER: Hormony rzàdzà kobietà

Jak hormony wp∏ywajà  
na zdrowie i urod´ kobiet?
JesteÊmy w ich w∏adaniu przez ca∏e ˝ycie. Od hormonów zale˝y prawid∏owy przebieg
najwa˝niejszych procesów w organizmie. Majà te˝ ogromny wp∏yw na nasz nastrój,
samopoczucie i wyglàd.

Hormony to silnie dzia∏ajàce substancje wytwarzane przez
gruczo∏y dokrewne. Nawet nieznaczne zaburzenie w ich
wydzielaniu, zwiàzane np. ze stresem, wiekiem czy zmianà
trybu ˝ycia, odbija si´ niekorzystnie na zdrowiu. 
W ˝yciu kobiety od wczesnego okresu dojrzewania, a˝ do
menopauzy zasadniczà rol´ odgrywajà estrogeny oraz
progesteron – ˝eƒskie hormony p∏ciowe produkowane
przez jajniki. Ich poziom zmienia si´ w zale˝noÊci od fazy
cyklu miesiàczkowego oraz wieku.

Jakie jest dzia∏anie estrogenów?  
• Utrzymujà prawid∏owà mas´ kostnà w organizmie 

– niedobór mo˝e nasiliç osteoporoz´.  
• Od nich zale˝y wiele naszych emocji – np. huÊtawka nas-

trojów przed miesiàczkà albo w okresie menopauzy.
• Korzystnie wp∏ywajà na system sercowo-naczyniowy 

– chronià przed mia˝d˝ycà i chorobà wieƒcowà. 
• Zapewniajà prawid∏owe nawil˝enie skóry i Êluzówek,

poprawiajàc elastycznoÊç i wyglàd skóry.
• Wp∏ywajà na sylwetk´ kobiecà (rozmieszczenie 

tkanki t∏uszczowej i mi´kkoÊç skóry).
• Dzia∏ajà na libido i satysfakcj´ seksualnà – gdy 

ubywa ich wraz z wiekiem, maleje ochota na seks.
Progesteron to hormon, bez którego niemo˝liwe jest
zajÊcie w cià˝´ – przygotowuje on Êluzówk´ macicy na
przyj´cie zarodka. Podobnie jak estrogenu, progeste-
ronu wraz z wiekiem ubywa (o metodach wyrównywania
ich poziomu wi´cej na stronie 10). 

Od pokwitania do klimakterium    
Poziom ˝eƒskich hormonów p∏ciowych w ró˝nych fazach
˝ycia kobiety zmienia si´. Budzà si´ one w okresie pokwi-
tania, czyli oko∏o 12.-16. roku ˝ycia. Nast´puje wtedy szy-
bki rozwój cech p∏ciowych: kszta∏tuje si´ sylwetka kobieca,
pojawia si´ miesiàczka, zdolnoÊç do prokreacji. Ale rola
hormonów to nie tylko doprowadzenie do owulacji i przy-

gotowanie macicy do cià˝y. Estrogeny i progesteron
wp∏ywajà te˝ na inne narzàdy, niezwiàzane z rozmna-
˝aniem – np. regulujà przemian´ lipidów, produkcj´ wielu
bia∏ek, oddzia∏ywajà na uk∏ad kostno-mi´Êniowy, Êciany
naczyƒ krwionoÊnych, skór´, w∏osy, jelito grube, mózg.
Stàd ok. 50. roku ˝ycia, gdy ich poziom wyraênie spada,

foto: serwis prasowy Com
fort Zone



dojrza∏a kobieta odczuwa liczne dolegliwoÊci zdrowotne
oraz pogorszenie samopoczucia (wi´cej na str. 10) 

Hormony a skóra
Nasz uk∏ad hormonalny dzia∏a poprzez receptory umiej-
scowione w tkankach. Skóra ma ich najwi´cej, dlatego
wszelkie nieprawid∏owoÊci w jego funkcjonowaniu bar-
dzo szybko si´ na niej uwidaczniajà. Zmiany skórne
mo˝e wywo∏aç zarówno nadmiar hormonów w orga-
nizmie, jak i ich niedobór.  

Skutki niedoboru i nadmiaru estrogenów 
i progesteronu w organizmie 
Najdotkliwszym skutkiem spadku hormonów p∏ciowych
w organizmie, zw∏aszcza estrogenów, jest starzenie si´
skóry w okresie oko∏omenopauzalnym. Zmniejsza si´
wtedy iloÊç w∏ókien elastynowych i kolagenowych 
w skórze, staje si´ ona zwiotcza∏a, gorzej od˝ywiona 
i nawil˝ona. Z czasem dochodzi do zmiany owalu twarzy
i powstania trwa∏ych zmarszczek g∏´bokich. Pogarsza si´
zdolnoÊç skurczowo-rozkurczowa naczyƒ krwionoÊnych 
i dochodzi do powstania teleangiektazji (widocznych
pop´kanych naczynek). Ubywa melanocytów w skórze, 
co prowadzi do pojawiania si´ przebarwieƒ i plam star-
czych. Z kolei nadmiar estrogenów w stosunku do proges-
teronu powoduje niszczenie w∏ókien kolagenu podtrzymu-
jàcych tkank´ ∏àcznà, czego efektem jest powstawanie

cellulitu. Ten w∏aÊnie mechanizm odpowiada za nasilanie
si´ pomaraƒczowej skórki w okresie „burzy hormonalnej”
podczas dojrzewania, cià˝y i menopauzy. Je˝eli skóra jest
cienka i przesuszona, przyczynà mo˝e byç zbyt ma∏e
st´˝enie progesteronu w organizmie.

Inne hormony a skóra 
Na wyglàd skóry kobiety oprócz estrogenów i progeste-
ronu wp∏ywajà ponadto:  
• androgeny (hormony m´skie), odpowiedzialne za 

ow∏osienie cia∏a – ich nadmiar powoduje hirsutyzm 
u kobiet (nasilone ow∏osienie na brzuchu, twarzy, 
piersiach, wewn´trznych powierzchniach ud). DHEA
(dehydroepianandrosteron), nazywany hormonem 
m∏odoÊci, jest równie˝ androgenem, produkowanym 
przez nadnercza Jego st´˝enie z wiekiem maleje. 

• melatonina – hormon wydzielany przez szyszynk´, 
który odpowiada za dobowy rytm czuwania i snu: 
zbyt ma∏a iloÊç snu na dob´ albo sen w nieodpowied
nich warunkach powodujà zaburzenia w funkcjono-
waniu uk∏adu hormonalnego, co niekorzystnie odbija
si´ na stanie skóry 

• hormony tarczycy – ich niedobór odpowiada
za suchoÊç skóry, kruchoÊç paznokci, które wolniej 
te˝ rosnà, wypadanie w∏osów  

• hormon wzrostu – gdy jego poziom z wiekiem 
spada, nast´puje utrata elastycznoÊci skóry (zaniki 
tkanki mi´Êniowej, obwis∏e policzki)  

Tràdzik – choroba wywo∏ana 
przez hormony   
Jest efektem nadmiaru androgenów lub nadmiaru reak-
tywnoÊci receptorów androgenów w skórze. Mo˝e byç
równie˝ skutkiem zaburzonej równowagi mi´dzy estro-
genami a androgenami. Objawy charakterystyczne dla
nadmiaru androgenów wymagajà diagnostyki i leczenia.
Ale uwaga! Diagnostyka dermatologiczna mo˝e byç
niewystarczajàca – w niektórych przypadkach konieczne
jest tak˝e badanie hormonów u endokrynologa. �
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Pami´tajmy:
Je˝eli mamy jakieÊ problemy ze skórà, nadmierne

ow∏osienie, oty∏oÊç, obserwujemy nadmierne wypa-
danie w∏osów (wi´cej na stronie 8), mo˝e mieç to

zwiàzek z rozregulowanà gospodarkà hormonal-
nà i wymaga konsultacji endokrynologa.

Kiedy warto odwiedziç endokrynologa? 
• Gdy odczuwamy nadmierne przem´czenie 
• Gwa∏townie chudniemy lub tyjemy 
• Mamy zaburzenia miesiàczkowania, s∏abnie pop´d p∏ciowy 
• Dotyka nas hirsutyzm, czyli nadmierne ow∏osienie cia∏a, nadmierny ∏ojotok 

UWAGA! Ka˝da kobieta w Êrednim wieku powinna wykonaç badania oceniajàce czynnoÊç tarczycy.
To wa˝ne, bo z wiekiem wzrasta ryzyko rozwoju cukrzycy i chorób tarczycy.



Autor: dr Dorota Prandecka
Laseremed, Centrum Dermatologii Laserowej i Przeszczepiania W∏osów, www.lasermed.pl

DOSSIER: Hormony rzàdzà kobietà

Hormony a w∏osy
Zdrowe, g´ste w∏osy to niewàtpliwie du˝y atut naszej urody. Niestety nieprawid∏owo 
funkcjonujàce hormony potrafià im zaszkodziç – spowodowaç nadmierne wypadanie.

Poprzez dzia∏anie hormonów mo˝e dochodziç do tzw. ∏ysie-
nia androgenowego (hormonalnego) najcz´stszego typu
∏ysienia, bo dotyczy 90 proc. przypadków, i to zarówno u
kobiet, jak i m´˝czyzn. 

Jak to si´ dzieje u m´˝czyzn? 
U m´˝czyzn przyczynà tego typu ∏ysienia (zwykle po 50.
roku ˝ycia) nie muszà byç zaburzenia hormonalne, ale nad-
mierna wra˝liwoÊç „cebulek” w∏osowych na prawid∏owà
iloÊç hormonów m´skich (androgenów) we krwi. Ta wra˝li-
woÊç jest zale˝na od czynników genetycznych. BezpoÊrednim
powodem „niszczenia„ mieszków w∏osowych jest dihydro-
testosteron (DHT) – substancja powstajàca w komórkach

mieszków w∏osowych z m´skiego
hormonu – testosteronu – 

i przy udziale enzymu 5
alfa-reduktazy. 

Osoby, u których
wyst´puje ∏y-

sienie typu
m´skiego

wykazujà genetycznie uwarunkowanà zwi´kszonà iloÊç DHT
na poziomie mieszków w∏osowych skóry ow∏osionej g∏owy, 
w okolicach dotkni´tych ∏ysieniem.

Leczenie jest bardzo trudne – nie jesteÊmy w stanie
zmieniç wra˝liwoÊci mieszków na DHT, bo zale˝y to od czyn-
ników genetycznych, ale takie badania trwajà. Jedyna
skuteczna metoda to stosowanie leków (finasterydu w dawce
1mm na dob´) blokujàcych przekszta∏canie testosteronu w
DHT przez blokowanie enzymu 5 alfa-reduktazy i hamujà-
cych wypadanie w∏osów. Powinien byç stosowany przewlekle,
gdy˝ po odstawieniu efekty dzia∏ania stopniowo zanikajà.

Wp∏yw hormonów na w∏osy kobiety  
U kobiet rzadziej ni˝ u m´˝czyzn dochodzi do zaawanso-
wanego wypadania w∏osów. Przyczynà ich utraty mogà byç
czynniki genetyczne, a wi´c nadmierna wra˝liwoÊç mieszków
w∏osowych na prawid∏owy poziom m´skich hormonów (ko-
bieta wytwarza niewielkà iloÊç m´skich hormonów) lub zabu-
rzenia hormonalne. Krà˝àce androgeny wywierajà wp∏yw 
na wzrost w∏osów dopiero po konwersji do DHT, która zacho-
dzi w mieszkach w∏osowych przy udziale enzymu reduktazy.
U kobiet g∏ównym êród∏em testosteronu sà nadnercza i jajni-
ki. W korze nadnerczy produkowane sà ˝eƒskie androgeny
b´dàce prekursorami testosteronu: dihydroepiandrostendion 
i androstendion, a w jajnikach – testosteron. Ich nadmiar
powoduje ∏ysienie. Uwaga! ZawartoÊç czynnych androgenów
jest u kobiet 10 razy ni˝sza ni˝ u m´˝czyzn, dlatego kobiety
w mniejszym stopniu tracà w∏osy z wiekiem, rzadziej ∏ysiejà. 

Co to jest hyperandrogenizm? 
To nadmierny poziom androgenów – zwiàzany z zaburzeniami
gruczo∏ów wydzielajàcych te hormony (np. choroby przysad-
ki, nadnerczy, jajników) lub z podaniem androgenów, np. jako
Êrodków antykoncepcyjnych. Mieszki w∏osowe ró˝nych okolic
cia∏a majà ró˝nà wra˝liwoÊç na te hormony, co jest uwarunk-
owane obecnoÊcià receptorów androgenowych. Dlatego 
w obr´bie ow∏osionej skóry g∏owy dochodzi do niszczenia
mieszków, a na twarzy, dekolcie czy brzuchu do nasilonego
wzrostu w∏osów. Uwaga! Pacjentka z podejrzewanym ∏ysie-
niem androgenowym powinna si´ leczyç u endokrynologa,
który dobierze leki antykoncepcyjne i antyandrogenowe. �

W czasie cià˝y (w II i III trymestrze) na skutek zwi´kszonego wydzielania estrogenów przed∏u˝a si´ okres wzrostu w∏osa, dla-
tego nie wypadajà one nadmiernie. Po porodzie (mi´dzy 11. a 20. tyg.) liczne mieszki przechodzà w okres spoczynku, co wià˝e
si´ ze spadkiem estrogenów i prowadzi do przerzedzenia w∏osów.W 95% przypadków w ciàgu roku nast´puje odrost w∏osów.
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Na pytania Eksperta odpowiada: dr Ma∏gorzata Bieƒkowska-Moszuk, ginekolog    

DOSSIER: Hormony rzàdzà kobietà

Wokó∏ tzw. HTZ naros∏o troch´ kontrowersji. Jej zwolennicy uwa˝ajà, ˝e skoro istniejà
metody, by poprawiç swoje samopoczucie w okresie oko∏omenopauzalnym, to dlaczego
tego nie zrobiç. Krytycy tropià uboczne skutki terapii. O przybli˝enie problemu 
poprosiliÊmy ginekologa.

Gdy poziom estrogenów w organizmie kobiety spada,
wià˝e si´ z tym wiele dolegliwoÊci: uderzenia goràca,
brak koncentracji, zaburzenia snu, zmniejszenie wydol-
noÊci psychicznej, depresja, zmiany w obr´bie narzàdów
p∏ciowych, podatnoÊç na stany zapalne (dolegliwoÊci
psychofizyczne mogà wybitnie obni˝aç reaktywnoÊç seksual-
nà). Hormonalna terapia ma na celu nie tylko st∏umienie
dokuczliwych objawów przekwitania, ale przede wszystkim
zapobiega skutkom szybkiego narastania zaburzeƒ metabol-
icznych wynikajàcych z niedoboru estrogenów.   

Niedobór estrogenu wyraênie odczuwa równie˝ skóra 
– reaguje nadmiernà suchoÊcià, wiotkoÊcià, problem
zmarszczek nasila si´. Na skutek ubytku hormonów
p∏ciowych skóra traci swojà gruboÊç i jest mniej elastyczna.
Wià˝e si´ to z degradacjà w∏ókien kolagenu i elastyny 
w okresie przejÊciowym. Udowodniono, ˝e stosowanie HTZ
powoduje zahamowanie tych procesów i przyczynia si´ 
do wzrostu gruboÊci naskórka.

Kiedy najlepiej rozpoczàç terapi´?
To, jak szybko zacznà nas dotykaç skutki ubywania estro-
genów w organizmie jest bardzo indywidualne. Niekiedy ju˝
40-latki odczuwajà zaburzenia zwiàzane z okresem przek-
witania. W takim przypadku jest to w∏aÊciwy moment 
na rozpocz´cie HTZ. Terapi´ takà zaleca si´ te˝ kobietom 
po 40. roku ˝ycia, które zg∏aszajà dolegliwoÊci wskazujàce

na zaburzenia hormonalne. Dobre efekty HTZ przynosi
oczywiÊcie w okresie menopauzy, gdy problemy hormonalne
nasilajà si´ i coraz szybciej zachodzà procesy degeneracyjne 
w organizmie, z wiekiem maleje eksualnoÊç – zmniejszenie
zdolnoÊci do zwil˝ania si´ pochwy i przedsionka oraz
zw´˝enie wejÊcia do pochwy sà przyczynà bolesnych sto-
sunków. Wskazaniem do zastosowania terapii hormonalnej
jest tak˝e z∏e samopoczucie psychiczne, spadek koncen-
tracji, zaburzenia snu, uderzenia goràca, nadmierna potli-
woÊç, sk∏onnoÊç do cz´stych infekcji. HTZ jest wskazana 
u osób, które skar˝à si´ na bóle koÊci i stawów, czego przy-
czynà mo˝e byç osteoporoza (terapia hormonalna mo˝e ten
proces zahamowaç). Zanim lekarz zaleci HTZ powinien
przeprowadziç dok∏adny wywiad z pacjentkà i poinfomowaç
o zasadach terapii, co daje gwarancj´ jak najlepszego
dobrania leku i powodzenie terapii. Nieprawid∏owoÊci
hormonalne okresu klimakterium muszà byç leczone
substytucyjnie i spe∏niaç warunki bezpieczeƒtwa.     

Czy HTZ jest bezpieczna? 
Tak. Pod warunkiem Êcis∏ego zachowania zasad: 
• podawania zawsze najmniejszej skutecznej dawki leku
• podawania estrogenów z gestagenami (z wyjàtkiem 

kobie po usuni´ciu macicy)
• prowadzenia Êcis∏ej kontroli lekarskiej u kobiety
• przeprowadzania okresowej analizy wskazaƒ 

i przeciwwskazaƒ do kontynuowania leczenia. 

Po co si´ jà przeprowadza? za? 
W hormonalnej terapii zast´pczej nie chodzi o to, by
kobiecie po 40. przywróciç sprawnoÊç 20-latki, ale by
z∏agodziç skutki spadku estrogenów w organizmie.
Stosowanie HTZ znacznie poprawia samopoczucie,
∏agodzi dolegliwoÊci, a tym samym poprawia jakoÊç
˝ycia. Nie bez znaczenia jest jednak tak˝e inny czynnik:

fotofoto: serwis prasowy DIBI for

Hormonalna terapia zast´pcza
– za i przeciw

Co to jest HTZ?
Hormonalna terapia zast´pcza (z ang. HRT – Hormonal Replacement
Therapy) polega na uzupe∏nianiu niedoboru hormonów, które organizm
wraz z wiekiem przestaje produkowaç w wystarczajàcej iloÊci. Podajàc
odpowiednio dobrane preparaty, mo˝na zmniejszyç dolegliwoÊci zwiàzane
z okresem przejÊciowym u kobiety. KorzyÊci p∏ynàce z tej terapii 
to zniesienie lub z∏agodzenie objawów: zmian zanikowych w uk∏adzie
moczowo-p∏ciowym, spowolnienie procesów degeneracyjnych i atrofi-
cznych skóry, profilaktyka osteoporozy, mia˝d˝ycy.



11EKSPERT Anti Aging

kobieta pozostaje ca∏y czas pod opiekà i kontrolà
lekarza. Musi regularnie wykonywaç zlecone przez niego
badania: mammografi´, cytologi´, badania krwi, wàtro-
by, uk∏adu krà˝enia, co daje mo˝liwoÊç zapobiegania
ró˝nym chorobom. Np. systematycznie robiona cytologia
pozwala we wczesnym stadium wykryç raka szyjki maci-
cy, co daje du˝à szans´ na jego wyleczenie. Niestety, 
nie u wszystkich kobiet HTZ mo˝na stosowaç. Przeciw-
wskazaniem do terapii estrogenami sà ci´˝kie choroby
wàtroby, porfiria, nowotwory estrogenozale˝ne sutka 
i macicy, czerniak z∏oÊliwy, udar mózgu, choroby naczyƒ
mózgu i siatkówki oka, migrena, choroba zakrzepowa,
anemia sierpowata. Ostro˝nie nale˝y podejmowaç
decyzj´ o takim leczeniu u kobiet oty∏ych, u których iloÊç
wytwarzania estrogenów mo˝e byç znaczna. Terapi´
nale˝y przerwaç w przypadku z∏ych wyników badaƒ krwi
lub objawów wskazujàcych na pojawienie si´ niewydol-
noÊci nerek, wàtroby.     

Jakie sà metody dzia∏ania? 
Sà dwie metody – terapia mo˝e przebiegaç z wystàpie-
niem krwawieƒ miesi´cznych lub bez. Jednym ze spo-
sobów jest cykliczne uzupe∏nianie niedoboru hormonów 
z kilkudniowà przerwà, podczas której wyst´puje krwa-
wienie z odstawienia leku. To metoda odpowiednia dla ko-
biet przed menopauzà. W póêniejszym wieku, gdy miesiàcz-
ka nie wyst´puje ju˝ naturalnie, leki mo˝na stosowaç w spo-
sób ciàg∏y, bez przerw pomi´dzy cyklami (nie ma tzw.
krwawieƒ z odstawieniem, przypominajàcych miesiàczk´).     

Hormony podaje si´ w ró˝nej formie: doustnie 
– w tabletkach, przez skór´ – poprzez plastry i ˝ele,
dopochwowo – globulki i kremy, domi´Êniowo – w zastrzy-
kach lub w postaci implantów wszywanych pod skór´.
Sposób ich serwowania lekarz zawsze dobiera indywidualnie
do stanu zdrowia, potrzeb i preferencji pacjentki. 

Jak HTZ wp∏ywa na skór´?
Mimo ˝e to nie uroda jest g∏ównym powodem podj´cia te-
rapii hormonalnej, to jednak pewne pozytywne skutki jej
stosowania odczuje tak˝e skóra. Dobroczynny estrogen
podawany w preparatach poprawia kondycj´ fibroblastów,
co wp∏ywa na utrzymanie prawid∏owej elastycznoÊci skóry
oraz jej nawlil˝enia. Efekty zale˝à jednak od czasu trwania
menopauzy i od gruboÊci skóry. �

Zalecenia na czas stosowania HTZ
1. Pacjentka musi odbywaç regularne wizyty u ginekologa.
2. Przynajmniej raz w roku trzeba przeprowadziç badania kontrolne.
3. Pami´tajmy, ˝e poddanie si´ hormonalnej terapii zast´pczej 

wymaga dyscypliny – by leki przynios∏y dobry rezultat,
trzeba je przyjmowaç systematycznie.
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DOSSIER: Hormony rzàdzà kobietà

Obecnie kobieta mi´dzy 40. a 50 rokiem ˝ycia mo˝e wyglà-
daç m∏odo i atrakcyjnie pomino zachodzàcych w jej orga-
nizmie zmian hormonalnych. Dermatologia estetyczna oferu-
je wiele zabiegów, które sp∏ycà zmarszczki i opóênià pow-
stawanie nowych, poprawià owal twarzy i zregenerujà skór´. 

Kwas hialuronowy – To zastrzyk m∏odoÊci dla
dojrza∏ej skóry. Ma coraz wi´cej zastosowaƒ, oprócz
wyg∏adzenia zmarszczek, poprawienia owalu twarzy, która
wraz z wiekiem zatraca swoje rysy, mo˝e byç u˝ywany
równie˝ do modelowania sylwetki – poprawiania kszta∏t bius-
tu, poÊladków. Wstrzykni´ty w odpowiednie miejsce silnie
pobudza skór´ do regeneracji, wi´c nawet gdy przestanie ju˝
dzia∏aç (po up∏ywie 1-2 lat wch∏ania si´), skóra i tak b´dzie
wyglàda∏a lepiej ni˝ przed zabiegiem.   

Zabiegi dla cery dojrza∏ej
Z jakich zabiegów warto skorzystaç w wieku dojrza∏ym radzi dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska,
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl

O problem hormonów w kosmetykach zapytaliÊmy Ann´ Frydrych, chemika, kosmetologa,
wyk∏adowc´ na Politechnice Warszawskiej oraz w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia.

Pierwsze kosmetyki z estrogenami zacz´to wprowadzaç 
na rynek w latach 80. XX w. Okaza∏y si´ skuteczne,
poniewa˝ zawarte w nich zwiàzki stosunkowo ∏atwo przeni-
ka∏y przez naskórek. Z czasem wykazano, ˝e d∏ugotrwa∏a
aplikacja kosmetyków z estrogenami wywo∏uje efekt ogól-
noustrojowy, co z punktu widzenia zdrowia cz∏owieka
wydawa∏o si´ bardzo niepo˝àdane. W konsekwencji
zakazano stosowania w kosmetyce hormonów pochodzenia
zwierz´cego. Poszukujàc nowych substancji aktywnych, zain-
teresowano si´ ich roÊlinnymi analogami o podobnej budowie
i dzia∏aniu. Okaza∏o si´, ˝e niektóre zwiàzki roÊlinne ze
wzgl´du na zbli˝onà do ludzkich estrogenów struktur´
czàsteczki mogà ∏àczyç si´ z odpowiednimi receptorami
(estrogenowymi) w skórze. Zwiàzki te (nazywane fitohormon-
ami) u roÊlin regulujà tempo wzrostu. Ich aktywnoÊç 
w organizmie ludzkim jest jednak zdecydowanie ni˝sza 
– stanowi 0,005-2% aktywnoÊci estrogenów wyst´pujàcych
naturalnie u cz∏owieka – i uwa˝a si´, ˝e po aplikacji na skór´
ogranicza si´ wy∏àcznie do tego obszaru bez wp∏ywu na inne
organy ludzkiego cia∏a. Poniewa˝ wyizolowanie pojedynczych
zwiàzków z surowców roÊlinnych sprawia du˝e trudnoÊci,
najcz´Êciej stosowane sà one w postaci wielosk∏adnikowych
mieszanin, cz´sto o szerszym spektrum aktywnoÊci.
Najbardziej znanymi fitoestrogenami sà genisteina oraz
daidzeina, o których cz´sto mówi si´ w kontekÊcie izofla-

wonów sojowych. Szacuje si´, ˝e zawartoÊç izoflawonów w
pochodnych sojowych mo˝e si´gaç nawet 0,3%. 

Zwiàzki te – budowà przypominajàce estradiol – kon-
trolujà aktywnoÊç niektórych enzymów oraz wp∏ywajà na
podzia∏ i wzrost komórek. Stymulujà produkcj´ kwasu
hialuronowego, zapewniajàcego skórze nawil˝enie i elasty-
cznoÊç. Poza oddzia∏ywaniem na swoiste dla hormonów ludz-
kich receptory, uk∏ady te charakteryzujà si´ tak˝e bardzo sil-
nymi w∏aÊciwoÊci antyoksydacyjnymi. Pe∏nià rol´ zmiataczy
wolnych rodników, hamujà mutacje komórkowe i zapobiegajà
uszkodzeniom DNA. Dzi´ki tym w∏aÊciwoÊciom, stosowane
zewn´trznie w kosmetykach zapobiegajà uszkodzeniu b∏on
komórkowych, wzmacniajà naczynia krwionoÊne, a tak˝e
hamujà dzia∏anie niektórych enzymów, m.in. kolagenezy
rozk∏adajàcej w∏ókna podporowe skóry w∏aÊciwej. Wykazujà
dzia∏anie ∏agodzàce i przeciwzapalne, m.in. hamujà uwalni-
anie jednego z czynników prozapalnych IL-1 w skórze wys-
tawionej na dzia∏anie promieniowania UV. Innym êród∏em
fitoestrogenów mogà byç zwiàzki pozyskiwane z lukrecji
g∏adkiej lub nasion owocu granatu.

Obecnie stosowane zwiàzki o „efekcie estrogenopodob-
nym” poleca si´ g∏ównie do cer dojrza∏ych. Chocia˝ ich wyso-
ka skutecznoÊç nie budzi wàtpliwoÊci, to niektórzy naukowcy
wcià˝ rozwa˝ajà, które kierunki dzia∏ania: proestrogenne
czy inne, majà najwi´kszy wp∏yw na popraw´ jej stanu. 

Botox – Idealny dla skóry dojrza∏ej, z pog∏´bionymi
zmarszczkami mi´dzy brwiami, bruzdami na czole,
„kurzymi ∏apkami” wokó∏ oczu. Toksyna botulinowa
wstrzykni´ta miejscowo w mi´sieƒ, blokuje jego skurcz.
Zabieg w naturalny sposób relaksuje i odm∏adza, linie
mimiki twarzy ∏agodniejà. 

Thermage i Radiage – Zabiegi wykonywane 
za pomocà urzàdzeƒ z u˝yciem fal radiowych. Powodujà one
odbudowanie w∏ókien kolagenu, który jest rusztowaniem dla 
skóry. Na skutek ogrzania jego w∏ókien w miejsce starych
powstajà nowe bia∏ka podporowe, dzi´ki czemu skóra odzys-
kuje j´drnoÊç i ulega wyg∏adzeniu. Efektem jest zwi´kszenie
napi´cia skóry, poprawa owalu twarzy, dekoltu, wyglàdu
opadajàcych powiek. �

Kosmetyki dla cery dojrza∏ej
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Konsultacja: dr n. med. Joanna Czuwara
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, 
www.viva-derm.pl 

Zdrowie skóry:

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.

Szacuje si´, ˝e ok. 80 proc. doros∏ych to nosiciele wirusa
opryszczki. Nic dziwnego. Chorobà bardzo ∏awo si´ zaraziç 
– poprzez bezpoÊredni kontakt z nosicielem, np. picie wody 
z jednej butelki, poca∏unek albo drogà kropelkowà. Zaka˝enie
pojawia si´ najcz´Êciej w okolicach jamy ustnej, skóry twarzy,
na ustach (jest te˝ wirus opryszczki atakujàcy narzàdy p∏ciowe). 

Przyczyny zaka˝enia   
Opryszczk´ wywo∏uje wirus (HSV) – Herpes Simplex Virus.
Jego pierwsze wtargni´cie do organizmu mo˝e nie powodowaç
˝adnych objawów, czasami powstaje tylko niewielkie ognisko
zmian – skóra staje si´ zaczerwieniona, napi´ta, sw´dzi i piecze
lub przeciwnie – objawy pierwszej infekcji potrafià byç bardzo
burzliwe (goràczka, rozleg∏e zmiany skórne, ból). Wirus
umiejscawia si´ na zawsze w zwojach czuciowych uk∏adu ner-
wowego (jest tzw. wirusem neurotropowym) i pozostaje tam
w stanie utajenia. Pobudzony, zw∏aszcza w sytuacji os∏abienia
organizmu, reaktywuje si´, w´druje drogà nerwów do skóry,
wywo∏ujàc na niej wykwity p´cherzykowe na rumieniowym
pod∏o˝u, którym mo˝e towarzyszyç pieczenie i niewielki ból.
Reaktywacji opryszczki sprzyjajà: os∏abienie organizmu, np.
przezi´bienie, stres, przyjmowanie leków os∏abiajàcych uk∏ad
odpornoÊciowy, przewianie, urazy, menstruacja oraz intensy-
wne opalanie, dlatego choroba cz´sto dotyka osoby cz´sto
przebywajàce na s∏oƒcu: ˝eglarzy, p∏ywaków, narciarzy.  

Leczenie opryszczki     
Polega na miejscowym stosowaniu preparatów przeciw-
wirusowych w postaci kremów i maÊci lub plasterków 
z acyklovirem (np. Zovirax, Avirol, Antivir). Im szybciej ich
u˝yjemy, tym lepiej: w poczàtkowej fazie, gdy nie wystàpi∏y
jeszcze p´cherzyki, a zaledwie zaczerwienienie i sw´dzenie,
∏atwiej si´ opryszczki pozbyç. U osób z rozleg∏à, nawraca-
jàcà opryszczkà lub u majàcych jà pierwszy raz stosuje si´

tak˝e leki doustne lub do˝ylne przez 7-10 dni. Gdy infek-
cja cz´sto wraca (cz´Êciej ni˝ 6 razy do roku), chorego trze-
ba poddaç przewlek∏ej terapii acyklovirem. Obecnie na
Êwiecie dost´pnych jest kilka pochodnych acykloviru zarezer-
wowanych dla ci´˝kich lub opornych odmian opryszczki (pen-
cyklovir, walacyklovir, famcyklovir, foskarnet). 

Jak zapobiec opryszczce latem?     
• Unikajmy skrajnoÊci temperatur (intensywnego 

nas∏onecznienia z gwa∏townym sch∏odzeniem, 
np. poprzez zimnà kàpiel).

• Starajmy si´ dobrze wysypiaç i relaksowaç.

Czy da si´ opryszczk´ ca∏kowicie wyleczyç? 
Przewlek∏a terapia acyklovirem chroni przed cz´stymi nawrotami
opryszczki, ale nie jest w stanie jej ca∏kowicie wyleczyç. Przez ostat-
nie 30 lat próbowano stworzyç szczepionk´ chroniàcà przed tà infe-
kcjà, niestety bezskutecznie. Badania trwajà: modyfikuje sí  w∏aÊciwoÊci
biologiczne wirusa w szczepionkach, by uzyskaç trwa∏à odpornoÊç.
Czy opryszczka mo˝e byç niebezpieczna?      
Tak, szczególnie dla noworodków, osob zara˝onych HIV, po przesz-
czepach narzàdów i w zaburzeniach odpornoÊci (dla nich bardziej
niebezpieczna jest pierwszorazowa infekcja wirusem ni˝ jego reak-
tywacja).Wirus mo˝e masywnie zaatakowaç skór´ lub b∏ony 
Êluzowe i prowadziç do bolesnych nad˝erek i owrzodzeƒ, a u no-
worodków spowodowaç zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
lub mózgu i posocznic´.Tak˝e zaj´cie oka (rogówka i spojówka)
mo˝e daç zm´tnienie rogówki i trwa∏e zaburzenia widzenia. �

Jak zwalczyç 

opryszczk´?
Potrafi byç dokuczliwa. Gdy raz si´ pojawi, lubi powracaç. Okres wakacji, m.in.
intensywne opalanie, gwa∏towne rozgrzanie lub ozi´bienie niestety opryszczce sprzyjajà.
Ale zauwa˝ona w por´ – jest ∏atwiejsza do zlikwidowania.

Rys. : serwis prasowy GlaxoSm
ithKline

Uwaga!
Wirus nie zawsze wywo∏uje chorob´.

U niektórych mo˝e pozostawaç w utajeniu.
Cz´Êciej jednak atakuje. Decyduje o tym

stopieƒ odpornoÊci organizmu.
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Zabiegi w gabinecie:

S∏yszymy czasami, ˝e w czasie cià˝y lepiej gabinety kosme-
tyczne omijaç z daleka. Tymczasem coraz wi´cej salonów
pi´knoÊci tworzy specjalne pakiety bezpiecznych zabiegów
piel´gnacyjnych dla paƒ z brzuszkiem. Sà to ró˝nego rodzaju
zabiegi nawil˝ajàce, poj´drniajàce cia∏o, oczyszczajàce.
Po∏àczone z relaksujàcym masa˝em odpr´˝à i poprawià
samopoczucie. Wybierajmy jednak dobre gabinety. Profesjo-
nalna kosmetyczka zrobi najpierw dok∏adny wywiad: zapyta
o samopoczucie, czy cià˝a przebiega prawid∏owo, jak rozwi-
ja si´ dziecko itp. Dopiero wtedy dobierze odpowiedni zabieg
do naszych potrzeb.    

Po urodzeniu dziecka najwi´kszy problem to nadmiar
kilogramów, zwiotcza∏a i ma∏o elastyczna skóra na brzuchu,
biodrach, biuÊcie. Utrapieniem dla wielu paƒ sà nie∏atwe 
do zlikwidowania rozst´py. Uwaga! Zabiegi po porodzie
rozpocznijmy nie wczeÊniej ni˝ po 6-8 tygodniach. 

Zabiegi w czasie cià˝y     
Stretch Mark Treatment – Thalgo
Sporym problemem czasu cià˝y i po porodzie sà rozst´py.
Polecamy zabieg, który intensywnie uj´drni i uelastyczni
tkanki skóry, zabezpieczajàc przed ich powstaniem, ale 
i wyrówna ju˝ istniejàce. Preparaty do zabiegu zawierajà
m.in. mas∏o Shea, morskà elastyn´ i kolagen, olej z kie∏ków 

pszenicy o dzia∏aniu z∏uszczajàcym, nawil˝ajàcym i uj´d-
rniajàcym. Wmasowuje si´ je w miejsca dotkni´te lub za-
gro˝one rozst´pami. Zabieg koƒczy si´ na∏o˝eniem maski 
z magnezem i ˝elazem oraz na∏o˝eniem od˝ywczo-
-wyg∏adzajàcego kremu. Zabieg trwa godzin´. Tu˝ po nim
przez 6 godzin nie wolno braç prysznica ani korzystaç 
z innych, goràcych zabiegów.
Efekt: wyg∏adzenie skóry, poprawa struktury tkanek.  
Seria zabiegów: 12, po 2-3 razy w tygodniu. 
Cena: 170 z∏

Atuty kobiecoÊci – Instytut Dermika
W czasie cià˝y (i po porodzie) nie wolno zapomnieç o pie-
l´gnacji biustu. Instytut Dermika oferuje zabiegi z wyko-
rzystaniem specjalnie wyselekcjonowanych produktów, które
stymulujà odnow´ komórkowà i przywracajà piersiom
spr´˝ystoÊç. Pomagajà w utrzymaniu dobrze od˝ywionej 
i elastycznej skóry. 

Zabieg trwa ok. 45 minut. Najpierw z∏uszcza si´ nas-
kórek za pomocà preparatu z alfa-hydroksykwasami
(poniewa˝ skóra mo˝e byç w tym czasie szczególnie wra˝-
liwa – zalecamy ostro˝noÊç) o dzia∏aniu stymulujàcym
odnow´ komórek naskórka i syntez´ bioprotein – kolagenu 
i elastyny. Nast´pnie nak∏ada si´ superaktywne ampu∏ki
uj´drniajàce z matrykinami, liftingiem 3D i stymulatorem
metabolizmu, potem gumowà mask´ z alg dajàcà natych-
miastowy efekt poprawy napi´cia i elastycznoÊci skóry. 
Na zakoƒczenie wmasowuje si´ tzw. Koktajl witaminowy 
– preparat bogaty w roÊlinne wyciàgi witaminowe. 
Efekt: napr´˝ona, g∏adka skóra.
Seria: 6-8 zabiegów. Cena: 130 z∏

Zostaç mamà – Instytut Clarins
Proponuje ca∏à serie zabiegów na okres cià˝y, ale i po
porodzie. W pakiecie znajduje si´ zabieg „Zostaç mamà”

Czego unikaç w czasie cià˝y?
• Nie wolno wykonywaç specjalistycznych zabiegów u dermatologa:

laserowych, peelingów, zamykania naczynek, usuwania blizn i przebarwieƒ,
odm∏adzania skóry, depilacji laserem, wszelkich zabiegów z ultradêwi´kami,
pràdem, podczerwienià.

• Rezygnujemy bezwzgl´dnie z solarium, które rozszerza naczynka, wysusza 
skór´ i mo˝e powodowaç powstawanie plam.

• Unikamy silnie dzia∏ajàcych kosmetyków, np. z retinolem (wysokie st´˝enie 
czystej witaminy A mo˝e szkodziç dziecku), a tak˝e preparatów z kofeinà.

Zabiegi dla kobiet
w cià˝y i po porodzie
W czasie cià˝y tak˝e chcemy czuç si´ pi´kne i zadbane.W poczàtkowej fazie natura
robi nam prezent w postaci dobrze nawil˝onej cery i lÊniàcych w∏osów. Po porodzie
pozostawia jednak Êlady na skórze, np. trudne do zwalczenia rozst´py, zwiotczenie
skóry brzucha i biustu. Co mo˝emy na to poradziç? 

EKSPERT Anti Aging14



EKSPERT Anti Aging 15

foto: serwis prasowy Noviderm

przeznaczony dla kobiet od 3 do 6 miesiàca cià˝y.
Przygotowuje on cia∏o na nadchodzàce zmiany. Zapobiega
powstawaniu rozst´pów, pomaga zachowaç j´drnoÊç i elasty-
cznoÊç skóry. Jego kolejny etap powsta∏ z myÊlà o paniach
od 6 do 9 miesiàca cià˝y. Ten intensywnie od˝ywia i uelasty-
cznia skór´. Poprawia kondycj´ mi´Êni, szybko usuwajàc
napi´cie i zm´czenie. Uzupe∏nieniem zabiegów w czasie
cià˝y jest zabieg „Pi´kna mama”, który warto wykonaç  ju˝
po urodzeniu dziecka. Zabieg koncentruje si´ na uzupe∏nia-
niu ró˝nych  niedoborów i przywróceniu dobrej kondycji
skóry. Dokonuje si´ intensywna odnowa ca∏ego cia∏a. Clarins
dysponuje kosmetykami, które mo˝na stosowaç w domu, by
podtrzymaç efekt zabiegu zrobionego w gabinecie.  
Efekt: uj´drnienie skóry. 
Seria zabiegów: 1 w tygodniu. Cena: 340-350 z∏ 

Zabiegi po porodzie   
Firming Bust & Buttocks – Ten Cosmetics
Zabieg bardzo skuteczny dla rozluênionej po porodzie
skóry piersi, dekoltu, poÊladków. Przywraca prawid∏owà
j´drnoÊç skórze, ale te˝ zapobiega powstawaniu roz-
st´pów. W preparatach do zabiegu wykorzystano m.in.
ekstrakt z chmielu, bambusa i papryki, tabasco, olejek
mi´towy. Jednym z elementów zabiegu jest zimny masa˝
z u˝yciem stalowych kamieni (Ice Stones).  
Efekt: zabieg uelastycznia skór´, poprawia jej napi´cie,
stymuluje do aktywnoÊci.  
Seria zabiegów: 10,po 2 razy w tygodniu. 
Cena: 120, 140 z∏

Firming Body Method – Ten Cosmetics
Pomo˝e odzyskaç cia∏u kszta∏t i witalnoÊç.
Zabieg polecany nie tylko po porodzie, ale
te˝ podczas i po zastosowaniu diet od-
chudzajàcych. Dzia∏a dobrze na ka˝dy typ
skóry, która utraci∏a napi´cie i j´drnoÊç.
Oprócz preparatów napinajàcych cia∏o,
nak∏ada si´ na nie tak˝e b∏oto o w∏aÊci-
woÊciach odnawiajàcych i deminera-
lizujàcych, dzi´ki czemu uzyskamy
efekt na poziomie ca∏ej tkanki.
Dodatkowo cia∏o jest modelowane
poprzez wykonywany podczas zabiegu
body wraping – szczelne zawini´cie
cia∏a. 

Efekt: skóra „podnosi si´”, odzyskuje j´drnoÊç 
i g∏adkoÊç.         
Seria zabiegów: 10 zabiegów co 2 tygodnie. 
Cena: 220 z∏ 

Senum – Bioline
Sporym problemem dla paƒ po porodzie jest wyglàd
piersi, zwiotcza∏ych po karmieniu dziecka – skóra jest
pozbawiona napi´cia, cz´sto z rozst´pami. Jej stan
poprawi zabieg Serum Bioline. U˝yte w nim dwa pro-
dukty – uj´drniajàce serum i aktywna pianka liftingujà-
ca tworzà na powierzchni skóry niewidzialnà pow∏ok´,
dajàc wra˝enie wyraênego napi´cia. Kuracja dzia∏a nie
tylko na naskórek, ale te˝ na skór´ w∏aÊciwà oraz
mi´Ênie. Zabieg jest po∏àczony z masa˝em. Dla wzmoc-
nienia efektu na koniec mo˝na na∏o˝yç jednà z masek
uj´drniajàcych, np. Borowin´ Krio albo ˝elowà mask´
Hydra Intensive. W przypadku skóry z rozst´pami warto
wykonaç przed zabiegiem g∏´bokie z∏uszczanie naskórka.
Efekt: skóra jest bardziej napi´ta, wyg∏adzona.  
Seria zabiegów: 6-8 zabiegów. Cena: 150-180 z∏

Model Shine – Bioline
Ten zabieg wzmacnia, uj´drnia i kszta∏tuje cia∏o, które
po cià˝y straci∏o form´. Bazuje na wyciàgu z kamieni
szlachetnych – diamentu, hematytu i bursztynu, ∏atwo
rozpuszczajàcych si´ w kontakcie ze skórà. Mieszanina

tych sk∏adników u∏atwia krà˝enie, dotlenia tkanki, 
a przede wszystkim pobudza fibroblasty do syntezy
kolagenu i elastyny. Poprzez wzmocnienie siatki
w∏ókien, popraw´ drena˝u zabieg wyraênie mo-
deluje sylwetk´. Jednym ze sk∏adników sà tak˝e
fitoendorfiny, które dajà uczucie przyjemnego
relaksu. Skóra natychmiast reaguje – staje si´
promienna, elastyczna i g∏adka. Zastosowana 

w zabiegu nowoczesna technologia mikro-
warstw powoduje, ˝e substancje aktyw-

ne uwalniajà si´ stopniowo i wnikajà
g∏´boko w skór´, zapewniajàc bardzo
dobry rezultaty.       
Efekt: zabieg uj´drnia, wyg∏adza
skór´ i nadaje jej zwartà struktur´. 
Seria zabiegów: 7 zabiegów 
wykonywanych 1-2 razy 
w tygodniu. Cena: ok. 220 z∏�
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Anti Aging:

Woda a skóra
Zbli˝ajà si´ wakacje i urlopy.Wszyscy marzymy o wypoczynku: kontakcie z przyrodà, kàpielach 
w jeziorach i w morzu. Niestety woda z akwenów wodnych mo˝e powodowaç powstawanie 
na naszej skórze niekorzystnych objawów i dostarczaç nam nie lada problemów.

Zró˝nicowany sk∏ad chemiczny wody, ró˝ne jej temperatury,
ph, obecnoÊç bakterii oraz specyficznej flory i fauny mogà
sprawiaç, ˝e po kontakcie z  nià pojawi si´ Êwiàd skóry.
Czasami towarzyszy mu pieczenie, zmiany alergiczne 
o ró˝nym nasileniu, podra˝nienie, zmiany zapalne. Inny
wa˝ny czynnik majàcy wp∏yw na skór´ to rodzaj Êrodowiska
wodnego, z którym si´ kontaktujemy: morze, jezioro, rzeka,
basen. Nie bez znaczenia jest te˝, jak d∏ugo ten kontakt trwa.
Z kolei podczas nurkowania na skór´ oddzia∏ywuje dodatkowo
zwi´kszone ciÊnienie wody. Czasami zmiany majà przyczyn´
poÊrednià, pojawiajà si´ np. poprzez stycznoÊç ze sprz´tem do
nurkowania. Po kontakcie z wodà mogà si´ te˝ nasilaç ro˝ne
zmiany skórne, np. atopowe, egzema.
To wa˝ne! Je˝eli naskórek ma prawid∏owà gruboÊç, to korneo-
cyty sprawnie regulujà reakcje osmotyczne zachodzàce podczas
kontaktu z wodà, ale zale˝à one od jej sk∏adu chemicznego.

Jak woda dzia∏a na skór´?  
Pokrzywka. Pojawia si´ bardzo cz´sto, niezale˝nie od tempe-
ratury wody czy jej sk∏adu chemicznego. Nara˝eni sà na nià
zw∏aszcza m∏odzi m´˝czyêni. Zmiany pojawiajà si´ zwykle po
5-10-minutowym kontakcie z wodà, nasilajà si´ w ciàgu 30
min, a po ok. 40-60 minutach ust´pujà. Niektórzy majà
pokrzywk´ przez wiele lat i nie stwierdza si´ u nich innych
objawów alergii. Bàble pokrzywkowe umiejscawiajà si´ cz´sto
w pobli˝u mieszków w∏osowych, na tu∏owiu i karku. 
Nasza rada: DokuczliwoÊç zmian zminimalizuje posmarowanie
skóry np. wazelinà przed wejÊciem do wody. Korzystnie
podzia∏ajà te˝ leki przeciwhistaminowe.
Âwiàd skóry. Pojawia si´ równie cz´sto, szczególnie u osób 
w podesz∏ym wieku. U m∏odych silny Êwiàd po∏àczony jest 
z pieczeniem i uczuciem k∏ucia, bez widocznych zmian
skórnych po kontakcie z wodà i bez wzgl´du na jej tempe-
ratur´. Zwykle zmiany utrzymujà si´ ok. 2 godzin, atakujà
koƒczyny, czasem ca∏e cia∏o. Osoby nara˝one na takie dolegli-
woÊci charakteryzujà si´ wzmo˝onym dermografizmem
(wydzielanie du˝ej iloÊci histaminy z komórek tucznych).
Kobiety po 60. roku ˝ycia o jasnej karnacji i z nasilonà su-
choÊcià skóry (braki estrogenów) cz´sto po kàpieli w goràcej
wodzie skar˝à si´ na pojawianie si´ Êwiàdu proporcjonal-
nego do wysuszenia skóry w momencie jej wysychania 
po zakoƒczonej kàpieli, np. w jeziorze. 

Nasza rada: Skuteczne sà wtedy emolienty lub emulsje
nawil˝ajàco-nat∏uszczajàce. Dla osób z takimi objawami lep-
sza jest krótka kàpiel pod natryskiem, ni˝ siedzenie w wannie.

Przyczyny zmian 
Podra˝nienia skóry wywo∏ane kontaktem z wodà sà zale˝ne
od rodzaju Êrodowiska wodnego (czy jest to sztuczny zbiornik,
czy woda stojàca) oraz od czasu ekspozycji. 
• Je˝eli w wodzie jest du˝o jonów ˝elaza, wapnia, magnezu
(kontakt z tzw. twardà wodà), to przepuszczalnoÊç naskórka
zwi´ksza si´ i nast´puje uszkodzenie bariery naskórkowej. 
Z jego powierzchni zostaje usuwanych zbyt  du˝o lipidów. 
• Kontaktowe zmiany alergiczne mogà pojawiaç podczas
p∏ywania w zbiornikach wodnych, po zetkni´ciu skóry z roÊli-
nami wodnymi, meduzami, rybami lub substancjami
chemicznymi, jakie znajdujà si´ w wodzie (np. przemys∏owe
zanieczyszczenia, nawozy, Êrodki ochrony roÊlin, barwniki). 
• Przed∏u˝ony kontakt ze s∏onà wodà prowadzi do szy-
bkiego uszkodzenia bariery naskórkowej, co u∏atwia pow-
stawanie mikrourazów (otarcia od strojów kàpielowych,
sprz´tu nurkowego czy surfingowego). Podczas nurkowania
na wi´kszych g∏´bokoÊciach mo˝e dochodziç do powstawania
w miejscach zwi´kszonego ucisku zmian rumieniowych,
zapalnych czy nawet p´cherzy i wybroczyn w fa∏dach skóry.

Co nas czeka w ciep∏ych krajach? 
Systematycznie wzrasta liczba osób wypoczywajàcych 
w ciep∏ych krajach. W oceanach, jeziorach, rzekach, base-
nach wyst´puje zró˝nicowana fauna i flora. Kàpanie si´,
nurkowanie i uprawianie sportów wodnych sprzyja kontak-
tom z roÊlinami i zwierz´tami wodnymi, które mogà byç
przyczynà kontaktowych zmian toksycznych, a niekiedy
objawów ogólnych, a˝ do wstrzàsu anafilaktycznego. Naj-
wi´ksza iloÊç niebezpiecznych gatunków fauny kryje si´ w wo-
dach Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku i w okolicach wybrze˝y
Australii. Pami´tajmy, ˝e mniej agresywne gatunki wyst´pujà
jednak w prawie ka˝dym akwenie wodnym.

Na co trzeba uwa˝aç?  
1. Meduzy. Wytwarzajà politoksyn´, parali˝ujàcà uk∏ad krà-
˝enia (rafy koralowe Karaibów, Hawajów i Tahiti). Pierwsze
objawy kontaktu to pieczenie, bolesnoÊç, pojawienie si´ zmian
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zapalnych o nieregularnych kszta∏tach. P´cherze, p´cherzyki,
obrz´k, zmiany krwotoczne utrzymujà si´ zwykle od kilku
godzin do kilkunastu dni. W przypadku kontaktu z powieka-
mi oczu mo˝e dojÊç do powstania du˝ego obrz´ku powiek 
i zapalenia spojówek. W momencie ust´powania zmian mogà
pojawiaç si´ przebarwienia lub odczyny ziarniniakowe. 

Zmiany skórne po kàpieli zdarzajà si´ tak˝e po sztor-
mach, bo w wodzie morskiej mogà znajdowaç si´ oderwane
cz´Êci cia∏a meduz, co czasem przyczynia si´ do powstawania
zmian rumieniowo-obrz´kowych lub sw´dzenia skóry. U niek-
tórych osób na skutek takich kontaktów pojawiç si´ mogà
bóle g∏owy czy stawów. UWAGA! Równie˝ larwy meduz mogà
stanowiç dla naszej skóry problem. Spotykana po kàpieli
w rejonach Morza Karaibskiego tzw. „wszawica morska”
pojawia si´ najcz´Êciej na powierzchniach zakrytych kostiu-
mami. Sw´dzàce, zwykle przymieszkowe lub rozsiane grudki
mogà zepsuç par´ dni urlopu.
2. Ukwia∏y. Wzbudzajà zachwyt pi´knymi formami i kolorami.
Zazwyczaj ˝yjà przyczepione do dna i ska∏ morskich.
Wyposa˝one sà w d∏ugie wypustki wytwarzajàce biotoksyny.
Kontakt z nimi powoduje wydzielanie histaminy i powstanie
reakcji pokrzywkowych na skórze.
3. Koralowce. Majà niepowtarzalny urok, ale nie dajmy si´ im
zwieÊç, bo sà przyczynà wielu reakcji skórnych, najcz´Êciej
zwiàzanych z mikrourazami (skaleczenia), które mogà zmieniç
si´ w trudno gojàce si´ rany. Ma to zwiàzek z nadka˝eniami
bakteryjnymi. Do neutralizacji nale˝y stosowaç p∏yny zasadowe.
4. Je˝owce. Kontakt z ich kolcami zawsze prowadzi do ska-
leczenia i wbicia si´ ob∏amanego kolca w skór´. Powoduje to
wystàpienie silnego bólu, pieczenie, powstanie stanu zapalnego,
cz´sto rozwija si´ te˝ reakcja ziarniniakowa.
5. OÊmiornice. Ukàszenia ma∏ych oÊmiornic z wód Morza
Âródziemnego mogà wywo∏aç nasilonà bolesnoÊç nawet ca∏ej
koƒczyny. Ich toksyny szybko si´ szerzà drogà krwiopochodnà.
˚yjàca u wybrze˝y Australii oÊmiornica mo˝e wywo∏aç ukàsze-
niem parali˝ uk∏adu oddechowego i mi´Êniowego.
6. Ma∏˝e i Êlimaki. Przy ich dotykaniu nale˝y zachowaç niezwy-
k∏à ostro˝noÊç. Pi´kne formy muszli Êlimaków mogà kryç 
w swoich wn´trzach Êlimaki, których jad bywa zabójczy dla
organizmu ludzkiego. Równie˝ ˝yjàce mi´dzy wodorostami,
rafami lub kamieniami ma∏˝e wytwarzajà groêne toksyny
mogàce wywo∏aç zatrzymanie krà˝enia.

7. Czerwone gàbki. StycznoÊç z tymi ˝yjàcymi w Atlantyku
(Kuba, Floryda) i w Morzu Âródziemnym stworzeniami mo˝e
spowodowaç Êwiàd skóry, obrz´k, a po kilku godzinach 
bo-lesnoÊç w miejscu kontaktu.
8. Algi. Znane ze swoich w∏aÊciwoÊci w kosmetyce, mogà
przysporzyç k∏opotów. Na ich powierzchniach rozmna˝ajà si´
bakterie, a one same mogà wytwarzaç biotoksyny. ObecnoÊç 
w wodach przybrze˝nych du˝ych iloÊci alg mo˝e Êwiadczyç 
o zanieczyszczeniu Êrodowiska wodnego. Po zetkni´ciu si´ 
skóry z algami powstaje Êwiàd, rumieƒ i p´cherze. Zazwyczaj
zmiany powstajà pod strojami kàpielowymi.

Wypoczynek nad Ba∏tykiem  
Z naszego krajowego „podwórka” – znane jest nadmierne
rozmna˝anie si´ jednego z gatunków sinic w Morzu Ba∏tyckim.
Woda przybiera wówczas kolor sinozielony i wydziela przykrà
woƒ. Kàpiel w tak zanieczyszczonym akwenie wywo∏uje
podra˝nienie skóry spowodowane obecnoÊcià toksyn. W przy-
padku napicia si´ takiej wody mo˝e pojawiç si´ zatrucie pokar-
mowe z biegunkà i wymiotami.

Zaka˝enia bakteryjne 
Najcz´stszymi êród∏ami zaka˝eƒ bakteryjnych sà wody stojàce,
stawy. Mogà przedostawaç si´ do nich bakterie na skutek
zanieczyszczeƒ Êrodowiska (np. ze Êcieków fabrycznych i miejs-
kich), np. Escherichia coli, Clostridium, Pseudomonas,
Enterobacter, Staphylococcus, Mycobacterium. Rozwijajà si´
w wodorostach, sà w piasku, wodzie, w mule. Na uszkodzonej
skórze mogà powodowaç powstanie zmian zapalnych
(naciekowych) lub zapalenia tkanki podskórnej. 

W przypadku kàpieli w basenach najcz´Êciej dochodzi 
do zaka˝enia Mycobacterium marinum. Tworzà si´ wówczas
zmiany guzkowe z rozpadem, przewa˝nie w okolicy ràk, stóp 
i podudzi. Rozwijajà si´ w ciàgu 2-3 miesi´cy. By zidenty-
fikowaç rodzaj zaka˝enia, trzeba wykonaç posiewy bakteryjnej
treÊci z rany. W leczeniu stosuje si´ sulfonamidy i antybiotyki.

Do zaka˝enia Pseudomonas folliculitis dochodzi cz´sto po
kàpieli w jaccuzi. Woda w tego typu zbiornikach ma zamkni´ty
obieg i w przypadku niewystarczajàcej dezynfekcji dochodzi do
zainfekowania skóry. Zmiany grudkowe i krostkowe najcz´Êciej
pojawiajà si´ na tu∏owiu, koƒczynach i poÊladkach. Czasem
mo˝e dojÊç do podwy˝szenia ciep∏oty cia∏a.�

Warto wiedzieç
Podró˝ujàc po ró˝nych szerokoÊciach geograficznych trzeba mieç wiedz´ i byç Êwiadomym zagro˝eƒ wynikajàcych z kontaktów z faunà i florà wod-
nego Êwiata. Czasem potrzebne sà Êrodki antyhistaminowe, sterydy czy antybiotyki. Czasem nale˝y zneutralizowaç toksyny czy usunàç mechanicznie
kolec. Zawsze jednak trzeba zachowaç wyjàtkowà ostro˝noÊç i stosowaç zasad´ – niczego pod wodà nie dotykaç.

Na zdj´ciu: Dr Joanna Buchowicz podczas nurkowania , foto: Krzysztof Buchowicz 
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Najnowsze metody
stomatologii estetycznej

Konsultacja: dr n. med. Emma Kiworkowa-Ràczkowska, stomatolog  

Villa Nova Dental Clinic, www.villanova.pl

Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie znaczenie 
dla zachowania m∏odego wyglàdu twarzy ma stan naszego
uz´bienia. I nie chodzi tylko o to, ˝e po˝ó∏k∏e szkliwo czy
ubytki w jamie ustnej odbierajà nam urod´. Te braki majà te˝
swoje konsekwencje, powodujà, ˝e twarz szybciej si´ starze-
je: rysy opadajà, zapadajà si´ policzki, a zmarszczki
pog∏´biajà si´. To powolne procesy, ale gdy w por´ nie
odbudujemy utraconych tkanek z´bowych w ich naturalnym
kszta∏cie wyglàd twarzy b´dzie si´ z czasem pogarsza∏. Dla
opóênienia starzenia si´ twarzy wa˝ne jest tak˝e leczenie
ortodontyczne; korekta wad zgryzu u∏atwia oczyszczanie
z´bów (chroni wi´c przed próchnicà i parodontozà), popra-
wia wymow´ i jakoÊç ˝ucia. W kompleksowym uzdrawianiu 
i „odm∏adzaniu” uÊmiechu pomagajà dziÊ specjalistyczne
kliniki stomatologiczne. Stosowane w nich metody niczym
nie ró˝nià si´ od zachodnich.     

Co to jest stomatologia estetyczna?
Stomatologia estetyczna jest doÊç nowà dziedzinà, znanà na
Êwiecie od ponad 10 lat. Zajmuje si´ estetykà z´bów, ale…
po∏àczonà z troskà o ich zdrowie. Oprócz standardowych
form leczenia proponuje technologie, które pomagajà
„z´bom ∏adniej wyglàdaç” – od nowoczesnych metod
wybielania poprzez uzupe∏nianie ubytków a˝ po najnowsze
techniki ortodontyczne. DziÊ mo˝na zmieniç kolor, wielkoÊç 
i kszta∏t z´bów, poprawiç ich ustawienie, np. zlikwidowaç
szpecàce szpary pomi´dzy nimi, skorygowaç wady zgryzu. 
I co wa˝ne: nie wià˝e si´ to z ucià˝liwym bólem i nie wy∏àcza
z ˝ycia zawodowego na d∏u˝ej. 

Jak skutecznie wybieliç z´by? 
Cz´sty powód do narzekaƒ to nieodpowiedni kolor z´bów. 
U niektórych osób szkliwo ma ˝ó∏tawe zabarwienie z natury,
co jest uwarunkowane genetycznie. Ale kolor z´bów zmienia
si´ tak˝e wraz z wiekiem, szkliwo staje si´ cieƒsze, a wr´cz si´
Êciera. Ciemnieniu z´bów sprzyja tak˝e palenie papierosów,

picie du˝ej iloÊci kawy i herbaty. W ka˝dym z tych przypad-
ków mo˝na zastosowaç odpowiednià technik´ wybielania.
Metod´ dobiera si´ zale˝nie od koloru koÊci, struktury szkli-
wa, wra˝liwoÊci uz´bienia itd. Mo˝na to zrobiç w gabinecie
stomatologa lub sposobem domowym, jednak dobór metody
nale˝y zawsze pozostawiç lekarzowi specjaliÊcie w zakresie
stomatologii estetycznej. 

Najszybszy sposób wybielania – trwa ok. godziny. Po do-
k∏adnym usuni´ciu kamienia i osadu naz´bnego oraz zbada-
niu stanu wype∏nieƒ i dziàse∏ lekarz trzykrotnie (za ka˝dym
razem na 10-15 min) nak∏ada ˝el wybielajàcy. By wzmocniç
efekt rozjaÊnienia, stosuje si´ specjalnà lamp´ utleniajàcà.
Rezultat jest widoczny od razu, ale trwa∏y kolor uzyskamy
dopiero po 2 tygodniach. Przez 24 godziny po zabiegu nale˝y
stosowaç bia∏à diet´ (mleko, twaróg). Oko∏o doby mo˝e trwaç
te˝ przejÊciowa nadwra˝liwoÊç z´bów. Cena: 1500-2000 z∏
METODA DOMOWA, tzw. nak∏adkowa. Skuteczna, ale
musimy stosowaç przez ca∏y czas wybielania (ok. 2 tygodni)
bia∏à diet´. Poza tym nadwra˝liwoÊç trwa przez ca∏y czas
stosowania nak∏adek. Pacjent dostaje od lekarza starannie
dobrane do kszta∏tu z´bów (nie podra˝niajà dziàse∏)
silikonowe nak∏adki z ˝elem rozjaÊniajàcym wraz z dok∏adnà
instrukcjà, jak je stosowaç. Noszàc je po kilka godzin dzien-
nie przez 5-14 dni uzyskamy dobry efekt wybielenia z´bów.
Po kuracji konieczna jest wizyta kontrolna u stomatologa.
Cena: ok. 1000 z∏ 
METODA KOMBINOWANA ∏àczy metod´ gabinetowà i domo-
wà. Lekarz zaleca stosowanie nak∏adek przez kilka dni 
po wybielaniu w gabinecie, ale st´˝enie ˝elu jest mniejsze ni˝
w przypadku metody domowej. Efekty sà tym bardziej spek-
takularne, im ciemniejszy jest kolor wyjÊciowy szkliwa. 

ee

Zdrowe, bia∏e, równe z´by sà gwarancjà pi´knego uÊmiechu – niezb´dnego atrybutu zadbanej
twarzy. Najnowsze techniki stosowane we wspó∏czesnej stomatologii pozwalajà spe∏niç to marzenie
nawet osobom, wobec których natura nie by∏a w tym wzgl´dzie zbyt ∏askawa.

Zdrowe, bia∏e, równe z´by sà gwarancjà pi´knego uÊmiechu – niezb´dnego atrybutu zadbanej
twarzy. Najnowsze techniki stosowane we wspó∏czesnej stomatologii pozwalajà spe∏niç to marzenie
nawet osobom, wobec których natura nie by∏a w tym wzgl´dzie zbyt ∏askawa.

NOWOÂå!    
Pacjenci z nadwra l̋iwoÊcià z´bów (kiedyÊ nie mieli mo l̋iwoÊci wybielania) obecnie
mogà mieç wybielane z´by za pomocà specjalnych preparatów i lamp.



EKSPERT Anti Aging 19

Sposoby odbudowy
Osobom niezadowolonym z kszta∏tu lub ustawienia z´bów, 
z pourazowymi ubytkami, ukruszeniami stomatologia este-
tyczna zapewnia metody, które nie wymagajà oszlifowania 
w∏asnych z´bów, tak jak to by∏o w przypadku koron (na
Êwiecie stosuje si´ je tylko gdy z´by sà bardzo zniszczone).    
LICÓWKI. Czyli naklejane na w∏asne z´by nak∏adki kompozy-
towe lub ceramiczne. Sà u˝ywane najcz´Êciej do korygowa-
nia defektów estetycznych z´bów przednich. Ich kszta∏t 
i kolor dostosowuje si´ do z´bów naturalnych. Licówki dobrze
tuszujà ró˝ne problemy, np. z´by ma∏e, sto˝kowate, o nieko-
rzystnym kszta∏cie, przebarwione, po urazach. T́  technik´
stosuje si´ równie˝, by zamknàç szpary pomi´dzy z´bami.
Lekarz wykonuje odbudow´ podczas jednej wizyty. Nak∏ada
licówki warstwowo, by naÊladowa∏y naturalny wyglàd z´ba.
Cena: 600-1650 z∏ za jeden zàb. 
ONLAY I INLAY. Sà to wk∏ady lub nak∏adki koronowe 
z kompozytu lub ceramiczne, o du˝ej trwa∏oÊci. Znajdujà zas-
tosowanie zwykle w z´bach bocznych: przedtrzonowcach 
i trzonowcach, tam gdzie z powodu sporego ubytku nie da si´
ju˝ zrobiç klasycznego wype∏nienia. Rekonstrukcj´ mo˝na
wykonaç podczas dwóch wizyt: pierwsza to przygotowanie
z´ba pod wk∏ad, zrobienie wycisku, dobranie jego kszta∏tu 
i koloru (nawet z naturalnymi przebarwieniami, aby nie
ró˝ni∏ si´ z´bów naturalnych), druga – za∏o˝enie gotowego
wk∏adu (wykonanego w laboratorium). Takie uzupe∏nienia sà
du˝o trwalsze od klasycznych wype∏nieƒ, a estetyka jest
wr´cz idealna. Cena: 600-900 z∏ 

Mo˝liwoÊci wspó∏czesnej ortodoncji 
Stomatolodzy obserwujà coraz wi´ksze zainteresowanie
leczeniem ortodontycznym wÊród doros∏ych. Nic dziwnego,
wspó∏czesne techniki pozwalajà zrobiç to w miar´ szybko i
dyskretnie. Krzywe z´by, szpary mi´dzy nimi, przesuni´cia
koryguje si´ za pomocà aparatów. Kuracja przebiega w kilku
etapach: najcz´Êciej zak∏ada si´ aparat w jednym ∏uku, a po
kilku miesiàcach w drugim. Wizyty kontrolne odbywajà si´
raz na 5-7 tygodni, a czas trwania leczenia waha si´ o 1 do
2,5 roku (zale˝nie od wady wyjÊciowej zgryzu. 

APARATY CERAMICZNE (porcelanowe). Ich barwa dobrze
harmonizuje z odcieniem szkliwa. Na poczàtku leczenia
zak∏ada si´ cienkie metalowe ∏uki s∏u˝àce do ustawienia
z´bów w prawid∏owych pozycjach. Póêniej mo˝na zastosowaç
powlekane ∏uki w kolorze z´bów.   
KRYSZTA¸OWE. Wykonane z szafiru (absolutnie przezro-
czyste), sà bardzo wytrzyma∏e: nie ulegajà przebarwieniom 
i nie zbierajà kamienia naz´bnego. Sà tak delikatne, ˝e pra-
wie niewidoczne w ustach.  
LINGWALNE. Mocuje si´ je od wewn´trznej strony z´bów,
wi´c sà niewidoczne. Nie korygujà jednak ka˝dej wady;
najlepiej zastosowaç je, gdy nieprawid∏owoÊci w ustawieniu
z´bów sà niedu˝e, np. z´by sà st∏oczone (zbyt ÊciÊle przyle-
gajà do siebie). Nie ka˝dy te˝ mo˝e aparat lingwalny nosiç,
niektórym trudno si´ przyzwyczaiç (mo˝e zaburzaç mow´ 
i powodowaç dyskomfort ze strony j´zyka). 

Co warto wiedzieç o implantach?
Gdy niestety dojdzie ju˝ do utraty z´ba, lub nawet wielu
z´bów, najbardziej komfortowym rozwiàzaniem sà implanty.
Stosowane na Êwiecie od 40 lat, w Polsce od 10. Mimo ̋ e nie
sà tanie, coraz bardziej przekonujà, bo znakomicie „udajà
w∏asne z´by”. Implant jest tytanowà Êrubà (ca∏kowicie bez-
piecznà dla organizmu), którà umieszcza si´ w koÊci szcz´ki.
Na nim zostaje zamocowana porcelanowa korona z´ba.
Implantologia sprawdza si´ dobrze pod warunkiem, ˝e iloÊç
i jakoÊç koÊci w miejscu planowanego wszczepu jest
odpowiednia, ale najnowsze techniki stomatologiczne majà
ju˝ swoje sposoby, by jà wzmocniç. Ca∏y proces od umoco-
wania implantu do za∏o˝enia korony trwa oko∏o pó∏ roku, 
w tym czasie trzeba odbywaç wizyty kontrolne. Istniejà ju˝
jednak techniki pozwalajàce odbudowaç brakujàcy zàb na
implancie w ciàgu jednego dnia. Teoretycznie implant
powinien utrzymaç si´ przez d∏ugie lata (20-30), ale zale˝y
to prawie ca∏kowicie od tego, czy pacjent przestrzega wszys-
tkich zaleceƒ pozabiegowych. Aby zachowaç implant 
w formie, trzeba wzorowo dbaç o higien´ jamy ustnej, regu-
larnie usuwaç kamieƒ naz´bny. Cena: implanta: ok. 3000 z∏,
koszt korony: ok. 2000 z∏ �

foto: serwis prasowy Villa Nova Dental Clinic

NOWOÂå!    
Dobra wiadomoÊç dla osób, które chcà poprawiç stan zgryzu, ale 
z powodu wykonywanego zawodu (np. prezenterzy telwizyjni, artyÊci
estradowi) chcia∏yby to zrobiç zupe∏nie niezauwa˝alnie. Zamiast trady-
cyjnych aparatów mo˝na zastosowaç przezroczyste, kompletnie nie-
widoczne nak∏adki korygujàce ustawienie z´bów, które sà wykonywane
po komputerowej obróbce modeli diagnostycznych pacjenta. Pacjent
otrzymuje komplet nak∏adek (iloÊç nak∏adek zale˝y od tego, jak skom-
plikowana by∏a wada wyjÊciowa), które powinien zmieniaç co 2 tygod-
nie. W tym czasie wada zgryzu stopniowo ulega korekcji. Ca∏y proces
jest absolutnie bezbolesny i niezauwa˝alny dla otoczenia.



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

Vichy, Normaderm – zwalcza niedoskona∏oÊci skóry
• Najnowszy krem nawil˝ajàcy Vichy Normaderm jest przeznaczony do piel´gnacji skóry z widocznymi problemami:
zaskórnikami, zaczerwienieniami, rozszerzonymi porami. Redukuje wszelkie niedoskona∏oÊci, nawet te nawracajàce.
Widocznie zmniejsza pory, likwiduje b∏yszczenie skóry. Zawarty w kremie sk∏adnik aktywny Zincadone dzia∏a przeciw-
bakteryjnie – oczyszcza cer´ i reguluje wydzielanie sebum. Skóra po zastosowaniu Normadermu ma jednolità, zdrowà 
i g∏adkà powierzchni´. Wygodne opakowanie kremu u∏atwia codziennà aplikacj´.  

Cena: 70 z∏/50 ml
Dost´pny w aptekach

EKSPERTpoleca:
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Propodia, Iwostin 
– regeneracja stóp

• Latem zawsze eksponujemy nasze stopy, warto poÊwi´ciç im wi´c troch´ czasu 
i si´gnàç po odpowiednie kremy. Krem od˝ywczo-regenerujàcy Propodia przywraca skórze
stóp elastycznoÊç i mi´kkoÊç – regeneruje naskórek, ale te˝ wzmacnia p∏ytk´ paznokcia. Aby
zwi´kszyç skutecznoÊç dzia∏ania preparatu, po na∏o˝eniu warstwy kremu nak∏adamy
bawe∏niane skarpetki (do∏àczone do opakowania kremu), najlepiej na 6 godzin na noc.
Efektem jest g∏adka, mi∏a w dotyku skóra. Znajdujàce si´ w kremie substancje aktywne, 
np. mas∏o Shea, glicerydy soi, chronià przed dzia∏aniem czynników zewn´trznych.     

Cena: 27 z∏/ 75 ml
Dost´pny w aptekach

Ice Mask, Beauty Med 
– ukojenie po zabiegach kosmetycznych i dermatologicznych

• Maseczka z ciek∏ym lodem i wyciàgiem z aloesu ∏agodzi podra˝nienia, zaczerwienienia powsta∏e 
po zabiegach, np. po peelingach, mezoterapii, laserach itp. Daje przyjemne uczucie ch∏odu i odÊwie˝a.
Jest szybka i prosta w u˝yciu – mo˝na jà po∏o˝yç nawet na makija˝. Ice Mask ma równie˝ dzia∏anie
przeciwstarzeniowe. Regularnie stosowana nawil˝a i od˝ywia skór´.   

. 
Cena: 500 z∏/ opak. 18 masek 
Dost´pna w gabinetach dermatologii estetycznej i u wy∏àcznego 
przedstawiciela na Polsk´ Liquid Ice CosMedicals AG., Beautymed

Plante System – Bio Purete Dezodorant 
– z wyciàgiem z eukaliptusa i mentolem

• Dezodorant o zapachu eukaliptusa b´dzie idealnym odÊwie˝eniem w upalne letnie dni. Skóra pozostanie przez
ca∏y dzieƒ sucha i przyjemnie pachnàca. Kosmetyk powsta∏ w 95 procentach na bazie sk∏adników naturalnych – nie
zawiera parabenu, zwiàzków glinu ani substancji zapachowych, dlatego jest dobrze tolerowany. Dodatkowo wyg∏adza
i regeneruje skór´, a dzi´ki zawartoÊci oliwy – ∏agodzi podra˝nienia.    

Cena: 39 z∏/50 ml
Dost´pny w aptekach
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Skinceutical – nowa marka na polskim rynku 
• Na polskim rynku kosmetycznym pojawi∏a si´ nowa marka produktów 
do piel´gnacji skóry – Skinceutical – stworzona przez dermatologa dr Pinnella,
cz∏onka American Academy of Dermatology. Jego zdaniem proces utleniania jest
jednà z g∏ównych przyczyn starzenia si´ skóry, dlatego aby go spowolniç, nale˝y wal-
czyç z procesem oksydacji w komórkach. W gamie nowych produktów zastosowa∏
po∏àczenie kwasu ferulowego z witaminami C i E. Taka kombinacja znacznie zwi´ksza
skutecznoÊç sk∏adników aktywnych w w walce ze starzeniem si´ skóry. Skinceutical to
nie tylko kompletna gama produktów do piel´gnaji twarzy, ale równie˝ profesjonalne
zabiegi w gabinetach dermatologicznych, w których pracujà kosmetyczki czy tzw.
medi-spa, w których pracujà dermatolodzy.  

Cena: xxx 
Dost´pne w gabinetach dermatologów    

Laboratoires Expanscience, Mustela 9 miesi´cy 
– piel´gnacja cia∏a w czasie cià˝y i po porodzie

• Ta specjalistyczna seria kosmetyków polecana jest kobietom w cià˝y i po porodzie, ale tak˝e osobom
nara˝onym na nadmierne rozciàganie skóry, np. z powodu du˝ego przyrostu masy cia∏a. Podwójnie dzia∏ajàcy
krem przeciw rozst´pom mo˝na stosowaç profilaktycznie na wszystkie wra˝liwe miejsca: piersi, brzuch, uda, 
biodra. Zmniejsza on iloÊç wyst´pujàcych zmian i pobudza regeneracj´ naskórka. Produkt zawiera tzw. Lupeol 
– sk∏adnik pochodzenia roÊlinnego, uzyskiwany z kwiatu ∏ubinu, który zapewnia skórze spr´˝ystoÊç. Kolejny
sk∏adnik – esencja z zielonych glonów – ma dzia∏anie ∏agodzàce i zapobiega niepo˝àdanym skutkom zwi´kszonej
wra˝liwoÊci skóry. Z kolei regenerujàcy ̋ el do cia∏a w po∏àczeniu z masa˝em pozwoli odzyskaç cia∏u dawnà form´
po porodzie. Przywraca j´drnoÊç tkanek, pomaga usunàç nadmiar t∏uszczu. Jest bezpieczny dla kobiet karmià-
cych, bo nie zawiera alkoholu ani kofeiny.  

Krem przeciw rozst´pom – Cena: 111 z∏/ 200 ml 
Regenerujàcy ˝el do cia∏a – Cena: 115 z∏/200 ml 

Dost´pne w aptekach

Thalmer Thalasso Spa 
– dla pi´knego cia∏a i dobrego samopoczucia

• Na profesjonalnym rynku kosmetycznym pojawi∏a si´ nowa seria produktów wykorzystujà-
cych dobrodziejstwa morza: algi wodorosty, sól morskà. W po∏àczeniu z esencjonalnymi olejkami
odÊwie˝ajà i odm∏adzajà skór´, a tak˝e relaksujà. WÊród zabiegów znajdujà si´ m.in.: z∏uszcza-
jàce, detoksykujàce, remineralizujàce, uelastyczniajàce, nawil˝ajàce. Thalmer Ozon Protection
Treatment na twarz pozostawia jà rozÊwietlonà i pe∏nà witalnoÊci. Ze zmarszczkami dobrze
rozprawi si´ Thalmer Anti-Age Treatment.         

Cena zabiegów: 150-240 z∏
Dost´pne u wy∏àcznego przedstawiciela marki Thalmer – Amariss Spa & wellness consulting 

Dni Zdrowej Skóry – Vichy 
• Dni Zdrowej Skóry to mi´dzynarodowa akcja proflaktyczno-edukacyjna przeprowadzana przez Vichy od 1999 roku w 41 krajach 
Êwiata. W ramach akcji w specjalnie utworzonych Centrach Zdrowej Skóry dermatolodzy diagnozujà stan cery, doradzajà, jak jà w∏aÊciwie
piel´gnowaç i dobierajà do niej w∏aÊciwe zestawy kosmetyków. Patronat na akcjà obj´∏o Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. W tym roku
trwa ona od 26 maja do 13 lipca. Darmowa i indywidualna diagnoza jest wykonywana w 12 miastach Polski: w Warszawie, Poznaniu,
Krakowie, Katowicach, Wroc∏awiu, ¸odzi, Gdaƒsku, Szczecinie, Lublinie, Gdyni, Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim.  
Wi´cej informacji pod numerem infolinii: 0801 140 140 



Warto Poznaç: 

Specjalista dermatolog – w 1983 roku ukoƒczy∏a Akademi´
Medycznà w Gdaƒsku. Jest tak˝e absolwentkà rocznej szko∏y
kosmetycznej. Po studiach pracowa∏a w Szpitalu im. PCK 
w Gdyni-Red∏owo, gdzie zosta∏a zast´pcà ordynatora oddzia∏u
dermatologicznego. Od 1999 roku zaj´∏a si´ organizowaniem 
w Gdaƒsku filii warszawskiej kliniki Epicentrum, jednoczeÊnie
prowadzi∏a w∏asnà praktyk´ lekarskà, która Êwietnie 
prosperuje do dziÊ. 

Pani doktor jest cz∏onkiem Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych oraz francuskiego stowarzyszenia
mezoterapii. W dermatologii estetycznej specjalizuje si´ 
w laseroterapii i rewitalizaji skóry. Bierze udzia∏ w wielu kon-
ferencjach i sympozjach organizowanych na ca∏ym Êwiecie, po-
szerzajàc swój zakres zainteresowaƒ o anti-aging, endokrynologi´.  

Elmed w Sopocie – prowadzony przez dr E. Baczewskà-Staszak
– jest gabinetem o szerokim spektrum us∏ug s∏u˝àcych rewita-
lizacji skóry. Wyposa˝ony jest m.in. w lasery C02, laser Candela
do depilacji i likwidowania przebarwieƒ, urzàdzenie wielo-
funkcyjne Alma, s∏u˝àce do zamykania naczyƒ, rewitalizacji
skóry, likwidacji tatua˝y, niszczenia zmian barwnikowych. 
W gabinecie znajduj´ si´ tak˝e IPL oraz urzàdzenie wykorzystu-
jàce technik´ radiofrekwencji. 

Pani Doktor ma 29-letniego syna Paw∏a – wielkiego mi∏oÊnika
motoryzacji – i córk´ Kasi´, która jest studentkà kosmetologii.
Mieszkajà w Sopocie, polskim kurorcie, wi´c przez 3/4 roku ich
dom jest pe∏en goÊci. Na relaks dr E. Staszak ma czasu niewiele,
ale gdy ju˝ go znajdzie, lubi wyjechaç na narty, pojeêdziç konno.
Ostatnio z pasjà uczy si´ p∏ywaç na desce surfingowej. �

www.elmed.sopot.pl

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

dr El˝bieta  
Baczewska-Staszak
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