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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Przed nami najpi´kniejsze miesiàce w roku. Mamy wi´cej

energii do dzia∏ania, ale i wi´cej do zrobienia z w∏asnym

cia∏em. Przez zim´ tu ówdzie przyby∏o nam kilogramów,

a cia∏o ukryte pod ciep∏ym ubraniem straci∏o wigor 

i j´drnoÊç. Dossier w tym numerze Eksperta poÊwi´ciliÊmy

prezentacji zabiegów, które pomogà mu si´ zregenerowaç.

Doradzimy, jaka dieta jest najlepsza, by utrzymaç sylwetk´

w formie oraz po jaki suplement si´gnàç, by wyrównaç

niedobory minera∏ów i witamin w organizmie.

W kr´gu poprawiania urody pozostaje temat:

„Makija˝ permanentny”. Polecamy go szczególnie paniom,

które chcà wyglàdaç Êwie˝o i atrakcyjnie przez ca∏y czas.

ChcielibyÊmy Paƒstwa równie˝ zainteresowaç chirurgià

ortognatycznà. Nie ka˝dy z nas uÊwiadamia sobie, ˝e har-

monijne rysy twarzy zale˝à tak˝e od tego, jak zbudowane

sà koÊci szcz´ki i ˝uchwy. Przy wspó∏pracy ortodonty 

z chirurgiem mo˝na skorygowaç wiele wad i poprawiç

estetyk´ twarzy.Wi´cej o tym problemie na stronie 14

naszego magazynu.

W rubryce: „Zdrowie skóry” tym razem zapoznajemy

z chorobà, która lubi atakowaç g∏ównie kobiety – na czym

polega toczeƒ rumieniowaty, jakie sà jego objawy i terapia

– w artykule dr Joanny Czuwary.

I… coÊ dla przypomnienia – przeglàd ró˝nych metod

depilacji – bo cia∏o b´dzie olÊniewaç urodà tylko wtedy,

gdy pozostanie g∏adkie.

Mi∏ej lektury i pi´knej wiosny!

Pod patronatem

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes 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.

Uwaga! Wszystkim cz∏onkom Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych wysy∏amy po 10 egzemplarzy gratis.

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 (ok. 3 z∏)! 

2. Chcàc zaprenumerowaç odpowiednio 5, 10, 25, 50 
egzemplarzy (lub wi´cej), zap∏acisz 6 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 2009.

marzec/kwiecieƒ (nr 18)
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Autor: dr Kinga Nicer i dr Arkadiusz Nicer 
Gabinet Dermatochirurgii Estetycznej i Laserowej, www.nicer.pl    

Szczup∏e, j´drne cia∏o to marzenie
ka˝dego z nas, podsycane przez re-
klamy przeró˝nych technik zabie-
gowych oraz urzàdzeƒ majàcych
czyniç „cuda”.  

Stàd pacjent, który trafia do
gabinetów medycyny estetycznej
ma najcz´Êciej wygórowane ocze-
kiwania. W renomowanym gabi-
necie nie us∏yszymy fa∏szywych
obietnic, ˝e dzi´ki zabiegom po-
zb´dziemy si´ kilogramów t∏u-
szczu, a raczej dowiemy si´, jakie
sà ich rzeczywiste mo˝liwoÊci 
i ograniczenia i jaki zestaw jest
dla nas najlepszy. Ka˝dej osobie
dobiera si´ indywidualny program
terapii, dostosowany do wieku i wa-
gi, jakoÊci skóry, a nawet trybu
˝ycia. Modelowanie sylwetki odby-
wa si´ we wspó∏pracy z dietety-
kiem i trenerem.    

Jakie zabiegi?      
Wiele osób zg∏aszajàcych si´ do
gabinetów medycyny estetycznej,
by poddaç si´ zabiegom na cia∏o to
te, które majà problem z nadwagà,
cellulit. Odk∏adanie tkanki t∏usz-
czowej u m´˝czyzn i kobiet jest
zwiàzane z genami i hormonami
p∏ciowymi, znaczenie ma równie˝
tryb ˝ycia oraz towarzyszàce cho-

roby. W∏aÊciwe zakwalifikowanie
pacjenta do zabiegu pozwoli uzy-
skaç zadowalajàce efekty. Najle-
psze rezultaty mo˝na osiàgnàç, sto-
sujàc techniki ∏àczone.     

Do modelowania cia∏a s∏u˝y
kilka metod, m.in.:
• rozgrzanie tkanek za pomocà

fal radiowych 
• lipoliza iniekcyjna  
• mezoterapia 
• technika frakcyjna („wyspowa”)
– skuteczna m.in. w likwidowaniu
rozst´pów (o rozst´pach wi´cej w na-
st´pnym numerze Eksperta) 
Fale radiowe – urzàdzenia z wy-
korzystaniem fal radiowych o ró˝-
nej cz´stotliwoÊci i w∏aÊciwoÊciach
fizycznych z powodzeniem stosuje
si´ w odm∏adzaniu skóry twarzy. 
Z u˝yciem odpowiednich koƒcówek
mo˝na nimi tak˝e poprawiaç wy-
glàd cia∏a: modelowaç jego kontu-
ry, likwidowaç cellulit, poprawiaç
wyglàd wewn´trznej strony ra-
mion, wewn´trznej powierzchni ud
i okolicy nad kolanami. Polegajà
na podgrzaniu tkanki podskórnej
na g∏´bokoÊç kilku milimetrów.
Pod wp∏ywem ciep∏a zachodzà 
w skórze z∏o˝one przemiany: w∏ók-
na kolagenowe ulegajà najpierw

degradacji, a po up∏ywie 4-6 mie-
si´cy fibroblasty sà pobudzane do
syntezy nowego kolagenu i elastyny. 
Koszt zabiegu: 300-4000 z∏

Lipoliza iniekcyjna – potocznie
rozumiana jako zabieg rozpusz-
czania ograniczonych depozytów
tkanki t∏uszczowej. Do zabiegu
wykorzystuje si´ np. Lipostabil N
(po∏àczenie fosfatydylocholiny z kwa-
sem deoksycholowym). 

Pod wp∏ywem preparatu do-
chodzi do rozpadu komórek t∏usz-
czowych, t∏uszcz ulega emulsyfi-
kacji (rozdrobnieniu), nast´pnie
drogami limfatycznymi dostaje
si´ do krwiobiegu. Komórki t∏usz-
czowe zast´powane sà tkankà
w∏óknistà, co powoduje obkurcze-
nie si´ skóry w obr´bie leczonego
obszaru. Zabieg mo˝na wykonaç
na uda, poÊladki, biodra, kolana,
brzuch. Koszt zabiegu: 400-1000 z∏

Mezoterapia – jest skutecznà
metodà uzupe∏niajàcà stosowanà
do walki z zaawansowanym celu-
litem (ze zw∏óknieniami tkanki
podskórnej). W skór´ wstrzykuje
si´ (lub wprowadza bez ig∏y, z po-
mocà specjalnego urzàdzenia z g∏o-
wicà, wykorzystujàcego fale elek-

DOSSIER: Cia∏o – modelujemy je na wiosn´ 

Zabiegi
kszta∏tujàce sylwetk´
Troska o zachowanie ∏adnej, atrakcyjnej sylwetki wymaga wielokierunkowych dzia∏aƒ 
– odpowiedniej diety, zdrowego trybu ˝ycia, uprawiania sportów. Zabiegi w gabinecie 
dermatologa i kosmetyczki potraktujmy jako jeden z elementów programu odnowy.

Troska o zachowanie ∏adnej, atrakcyjnej sylwetki wymaga wielokierunkowych dzia∏aƒ 
– odpowiedniej diety, zdrowego trybu ˝ycia, uprawiania sportów. Zabiegi w gabinecie 
dermatologa i kosmetyczki potraktujmy jako jeden z elementów programu odnowy.

foto: serwis prasowy Oenobiol ®

Zabiegi
kszta∏tujàce sylwetk´

Szczup∏e, j´drne cia∏o to marzenie
ka˝dego z nas, podsycane przez re-
klamy przeró˝nych technik zabie-
gowych oraz urzàdzeƒ majàcych
czyniç „cuda”.  

Stàd pacjent, który trafia do
gabinetów medycyny estetycznej
ma najcz´Êciej wygórowane ocze-
kiwania. W renomowanym gabi-
necie nie us∏yszymy fa∏szywych
obietnic, ˝e dzi´ki zabiegom po-
zb´dziemy si´ kilogramów t∏u-
szczu, a raczej dowiemy si´, jakie
sà ich rzeczywiste mo˝liwoÊci 
i ograniczenia i jaki zestaw jest
dla nas najlepszy. Ka˝dej osobie
dobiera si´ indywidualny program
terapii, dostosowany do wieku i wa-
gi, jakoÊci skóry, a nawet trybu
˝ycia. Modelowanie sylwetki odby-
wa si´ we wspó∏pracy z dietety-
kiem i trenerem.    

Jakie zabiegi?    
Wiele osób zg∏aszajàcych si´ do
gabinetów medycyny estetycznej,
by poddaç si´ zabiegom na cia∏o to
te, które majà problem z nadwagà,
cellulit. Odk∏adanie tkanki t∏usz-
czowej u m´˝czyzn i kobiet jest
zwiàzane z genami i hormonami
p∏ciowymi, znaczenie ma równie˝
tryb ˝ycia oraz towarzyszàce cho-

roby. W∏aÊciwe zakwalifikowanie
pacjenta do zabiegu pozwoli uzy-
skaç zadowalajàce efekty. Najle-
psze rezultaty mo˝na osiàgnàç, sto-
sujàc techniki ∏àczone.     

Do modelowania cia∏a s∏u˝y
kilka metod, m.in.:
• rozgrzanie tkanek za pomocà

fal radiowych 
• lipoliza iniekcyjna  
• mezoterapia 
• technika frakcyjna („wyspowa”)
– skuteczna m.in. w likwidowaniu
rozst´pów (o rozst´pach wi´cej w na-
st´pnym numerze Eksperta) 
Fale radiowe – urzàdzenia z wy-
korzystaniem fal radiowych o ró˝-
nej cz´stotliwoÊci i w∏aÊciwoÊciach
fizycznych z powodzeniem stosuje
si´ w odm∏adzaniu skóry twarzy. 
Z u˝yciem odpowiednich koƒcówek
mo˝na nimi tak˝e poprawiaç wy-
glàd cia∏a: modelowaç jego kontu-
ry, likwidowaç cellulit, poprawiaç
wyglàd wewn´trznej strony ra-
mion, wewn´trznej powierzchni ud
i okolicy nad kolanami. Polegajà
na podgrzaniu tkanki podskórnej
na g∏´bokoÊç kilku milimetrów.
Pod wp∏ywem ciep∏a zachodzà 
w skórze z∏o˝one przemiany: w∏ók-
na kolagenowe ulegajà najpierw

degradacji, a po up∏ywie 4-6 mie-
si´cy fibroblasty sà pobudzane do
syntezy nowego kolagenu i elastyny. 
Koszt zabiegu: 300-4000 z∏

Lipoliza iniekcyjna – potocznie
rozumiana jako zabieg rozpusz-
czania ograniczonych depozytów
tkanki t∏uszczowej. Do zabiegu
wykorzystuje si´ np. Lipostabil N
(po∏àczenie fosfatydylocholiny z kwa-
sem deoksycholowym). 

Pod wp∏ywem preparatu do-
chodzi do rozpadu komórek t∏usz-
czowych, t∏uszcz ulega emulsyfi-
kacji (rozdrobnieniu), nast´pnie
drogami limfatycznymi dostaje
si´ do krwiobiegu. Komórki t∏usz-
czowe zast´powane sà tkankà
w∏óknistà, co powoduje obkurcze-
nie si´ skóry w obr´bie leczonego
obszaru. Zabieg mo˝na wykonaç
na uda, poÊladki, biodra, kolana,
brzuch. Koszt zabiegu: 400-1000 z∏

Mezoterapia – jest skutecznà
metodà uzupe∏niajàcà stosowanà
do walki z zaawansowanym celu-
litem (ze zw∏óknieniami tkanki
podskórnej). W skór´ wstrzykuje
si´ (lub wprowadza bez ig∏y, z po-
mocà specjalnego urzàdzenia z g∏o-
wicà, wykorzystujàcego fale elek-
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tromagnetyczne o odpowiedniej
cz´stotliwoÊci i intensywnoÊci)
koktajl substancji leczniczych za-
wierajàcych kofein´, leki naczy-
niowe oraz substancje roÊlinne
usprawniajàce mikrokrà˝enie w tkan-
ce podskórnej i uwalnianie t∏usz-
czów z komórek. Efekt w postaci
napi´tej, j´drnej skóry przynosi
seria kilku zabiegów. 
Koszt zabiegu: 300-750 z∏

Laser frakcyjny – urzàdzenie
wykorzystuje tzw. technologi´
wyspowà – metoda polega na dziu-
rawieniu skóry na zasadzie two-
rzenia w niej wàskich tuneli, z po-
zostawieniem mi´dzy nimi  pasów
nienaruszonej skóry. Âwiat∏o la-
sera dociera precyzyjnie, punkto-
wo w wybrane miejsce. W po∏à-
czeniu z innymi technikami, np.
radiofrekwencjà, poprawia na-
pi´cie i spr´˝ystoÊç skóry. Przy-
nosi niez∏e rezultaty w leczeniu
rozst´pów. 
Koszt zabiegu: 1500-2500 z∏ 

NowoÊç!
Bella Contour jest nowym urzà-
dzeniem do modelowania figury 
i eliminowania tkanki t∏uszczowej.
Wprowadza ono komórki t∏usz-
czowe w okreÊlonà cz´stotliwoÊç
drgaƒ za pomocà fal ultradêwi´-
kowych i impulsów elektrycznych
o ma∏ej mocy. Taki rezonans
wp∏ywa na up∏ynnienie i uwolnie-
nie komórek t∏uszczowych, które
organizm wykorzystuje potem jako
naturalne êród∏o energii. W ciàgu
48 godzin po zabiegu uwolniona
tkanka t∏uszczowa wraca do pier-
wotnego stanu, ale ju˝ tylko cz´Ê-
ciowo – reszt´ organizm spo˝y-
tkuje w trakcie oddychania czy
poruszania si´. Efektem zmniej-
szenia rozmiarów komórek t∏usz-
czowych jest lepszy kontur cia∏a,
nast´puje tak˝e poprawa wyglàdu
skóry. Zabiegom powinna towa-
rzyszyç racjonalna, niskokalo-
ryczna dieta oraz odpowiednia
porcja ruchu ka˝dego dnia.  
Koszt zabiegu: 700 z∏

Przed zabiegami… Po 5 zabiegach radiofrekwencji, po 4 zabiegach
laserem Fraxel.Wiotka skóra plus rozst´py 
– efekt dla pacjentki bardzo zadowalajàcy.

foto: serwis prasowy Dibifo
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Mesodisollution 
– na czym polega?  
O specyfik´ tej metody zapyta-
liÊmy dr Izabel´ Tilszer, Gabinet
Medycyna Estetyczna,
www.medycynaestetyczna.com  

Mesodisollution to sposób miej-
scowej redukcji tkanki t∏uszczowej
i modelowania sylwetki, który
mo˝e stanowiç alternatyw´ dla li-
polizy z zastosowaniem fosfatydo-
locholiny. Polega na podaniu pod-
skórnie specjalnie u∏o˝onej mie-
szanki leków pobudzajàcych krà-
˝enie, zmieszanych z wodà do

iniekcji (odgrywa ona w kuracji
wa˝nà rol´) w odpowiednich pro-
porcjach. Jak udowodniono, taka
mieszanka wprowadzona do tka-
nek powoduje rozpad komórek
t∏uszczowych. Preparat wstrzykuje
si´ w skór´ uj´tà w fa∏d, dok∏adnie
w tkank´ t∏uszczowà. Klasyczne
miejsca jego podania to: brzuch,
poÊladki, okolica bioder, kolan, ale
tak˝e ramiona i ∏ydki. Czasami
wystarczy jeden zabieg, by zauwa-
˝yç popraw´, ale najcz´Êciej trzeba
wykonaç ich kilka. 
Koszt zabiegu: ok. 1600 z∏�
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Na czym polega modelowanie
cia∏a za pomocà preparatów 
na bazie kwasu hialuronowego?
Kszta∏t ró˝nych okolic cia∏a: piersi,
bioder, talii, poÊladków, Êwiadczy 
o wieku, zdrowiu i atrakcyjnoÊci
danej osoby. Chirurgia plastyczna
potrafi dok∏adnie opisaç kontury
cia∏a i okreÊliç, które cechy sà 
korzystne, a które nie, a tak˝e 
w bezpieczny sposób je poprawiaç.
W miejscach, gdzie tkanek jest zbyt
du˝o, mo˝na wykonaç zabieg odsysa-
nia tkanki t∏uszczowej (np. talia, bio-
dra, uda). Tam gdzie ich brakuje 
– zastosowaç tzw. „wype∏niacze”.
Od niedawna jest dost´pny na rynku
preparat na bazie stabilizowanego
kwasu hialuronowego do obj´toÊcio-
wego modelowania sylwetki. Ma
form´ ˝elu sk∏adajàcego si´ w 98%
z wody i w 2% z kwasu hialuro-
nowego (kwas hialuronowy jest natu-
ralnym sk∏adnikiem organizmu).
Technologia, która s∏u˝y do produ-
kcji tego ˝elu zapobiega szybkiemu
wch∏oni´ciu si´ preparatu z miejsca
podania. Zabieg  polega na wstrzy-
kni´ciu ˝elu w po˝àdanà okolic´ tak,
˝eby kontury cia∏a spe∏nia∏y oczeki-
wania pacjenta i by∏y atrakcyjne 
z punktu widzenia estetycznego. 

Jakie partie cia∏a 
mo˝na kszta∏towaç?  
Najcz´stsze wskazanie to poprawa
kszta∏tu piersi. Badania socjologi-
czne w USA i UE wykaza∏y, ˝e 
20-40% kobiet rozwa˝a korekt´ ich
kszta∏tu. Tylko nieliczne decydujà si´
na operacj´ za∏o˝enia implantów
silikonowych. Dlaczego? Od operacji
odwodzà panie: obawa przed narko-
zà, niech´ç do trwa∏ej linijnej blizny,
l´k przed cia∏em obcym w postaci
implantu, przed d∏u˝szym wy∏àcze-
niem z pracy. Dopiero na piàtym
miejscu wymienia si´ koszt operacji.
Preparat kwasu hialuronowego mo˝e
byç wstrzykni´ty w po˝àdanà okolic´ 
w znieczuleniu miejscowym, zabieg

nie pozostawia trwa∏ej blizny, a okres
wy∏àczenia z zaj´ç zwykle nie prze-
kracza 1-2 dni. Kwas hialuronowy
samoistnie wch∏onie si´ z miejsca
podania, zatem pacjentka nie podej-
muje nieodwracalnej decyzji. Cena
korekty piersi implantami silikono-
wymi i preparatem kwasu hialurono-
wego jest podobna. Za pomocà tego
kwasu mo˝na korygowaç równie˝
kszta∏t poÊladków i ∏ydek. Zabieg
jest szybki, nie pozostawia blizny.
I… nie ma dla niego dobrej alter-
natywy. Implanty silikonowe poÊlad-
ków i ∏ydek wykonuje si´ w Europie
rzadko, bo wymaga to du˝ej opera-
cji pozostawiajàcej blizn´ w widocz-
nym miejscu, wià˝e si´ z powik∏ania-
mi, a okres rekonwalescencji d∏ugo
trwa. Kwas hialuronowy mo˝e byç
stosowany w∏aÊciwie w ka˝dej okoli-
cy cia∏a, gdzie brakuje obj´toÊci.
Coraz cz´Êciej u˝ywa si´ go do mo-
delowania zewn´trznych narzàdów
p∏ciowych. U m´˝czyzn powí ksza sí
pràcia, u kobiet wype∏nia wargi sro-
mowe wi´ksze i przestrzeƒ mi´dzy
pochwà a Êcianà miednicy ma∏ej. 

Dla kogo sà przeznaczone 
te zabiegi?  
Wykonuje si´ je nie tylko ze wzgl´-
dów estetycznych. Coraz szerzej
preparaty te stosuje si´ do rekon-
strukcji piersi po zabiegach ze
wskazaƒ onkologicznych, np. do
leczenia zniekszta∏ceƒ bliznowatych
z ubytkiem tkanek. Pacjenci i leka-
rze decydujà si´ na zastosowanie
˝elu opartego na kwasie hialurono-
wym z kilku powodów: zabieg jest
ma∏oinwazyjny – ca∏a medycyna
zmierza w kierunku tego typu za-
biegów, nie pozostawia zewn´trznej
blizny, mo˝e byç wykonany w znie-
czuleniu miejscowym i w ciàgu je-
dnego dnia. Moim zdaniem naj-
wi´kszà zaletà preparatów kwasu
hialuronowego jest fakt, ˝e sà one
biokompatybilne, a wi´c wchodzà 
w naturalny metabolizm ustroju 

i powoli samoistnie znikajà z miejsca
podania – zabieg nie pociàga za
sobà nieodwracalnych skutków. 

Jakie sà przeciwwskazania?  
Ogólne zasady dopuszczalnoÊci 
do zabiegów z zakresu medycyny
estetycznej i rekonstrukcyjnej
mówià, ˝e potencjalny pacjent powi-
nien byç zdrowy fizycznie i psy-
chicznie. Wykonanie zabiegu nie
mo˝e byç zbyt ryzykowne. Potwier-
dzeniem ogólnego dobrego stanu
zdrowia powinny byç wyniki podsta-
wowych badaƒ krwi, a czasami
równie˝ rutynowo stosowane inne
badania przesiewowe: USG piersi,
RTG klatki piersiowej czy EKG. 
W przypadku piersi nie powinno si´
wykonywaç zabiegu u paƒ z obcià-
˝ajàcym wywiadem rodzinnym 
w kierunku raka piersi lub jajnika.
Nie powinno si´ wstrzykiwaç pre-
paratu osobom, które wczeÊniej
mia∏y jakieÊ problemy w miejscu
podania kwasu hialuronowego.

W jaki sposób lekarz kwalifikuje
pacjenta do zabiegu? 
Zabieg ma spe∏niaç oczekiwania
pacjenta. Lekarz podczas konsul-
tacji weryfikuje je z mo˝liwoÊciami
medycyny estetycznej/chirurgii plasty-
cznej i dobiera metod´ do konkret-
nego przypadku, tak ˝eby osiàgnàç
satysfakcjonujàcy wynik przy jak
najmniejszym ryzyku. Po preparat
stabilizowanego kwasu hialurono-
wego do obj´toÊciowego modelowa-
nia sylwetki coraz cz´Êciej si´gamy,
bo zabieg jest prosty i bezpieczny.

Ile to kosztuje?  
Koszt podania 200 ml preparatu plus
koszt zabiegu: 15 000 z∏ (wi´kszoÊç
tej kwoty to cena kwasu). Powtórny
zabieg (po ok. pó∏ roku) jest znacznie
taƒszy, bo zastosowanie 50% mate-
ria∏u potrzebnego do pierwszej proce-
dury wystarczy, by podtrzymaç wynik
(po 2 latach wystarczy jű  tylko 25%).�

Na pytania Eksperta odpowiada dr n. med. Lubomir Lembas, specjalista chirurgii
plastycznej i ogólnej, Klinika dr Andrzeja Sankowskiego, www.sankowski.com.pl

Modelowanie sylwetki kwasem hialuronowym  



DOSSIER: Cia∏o – modelujemy je na wiosn´ 

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

Zabiegi poprawiajàce wyglàd cia∏a
wykorzystujà najcz´Êciej ró˝ne tech-
niki masa˝u po∏àczone z u˝yciem
preparatów, w których sk∏adzie znaj-
dujà si´ substancje wspomagajàce
uj´drnianie i modelowanie. Niektóre
wykonuje si´ za pomocà specjalisty-
cznych urzàdzeƒ. W renomowanych
gabinetach przeprowadzajà je do-
brze przeszkolone kosmetyczki po
uprzedniej konsultacji lekarskiej.      

Zabiegi z masa˝em    
Skuteczne dla cia∏a sà zabiegi Body
Wrap, które polegajà na wykonaniu
masa˝u po∏àczonego z u˝yciem pre-
paratów kosmetycznych. Sk∏adajà si´
z 4 etapów: relaksujàcego poprzez
oddech, pilingu, masa˝u oraz maski.
Wa˝nym elementem ka˝dego Body
Wrap jest owini´cie ca∏ego cia∏a folià
i specjalnym kocem termicznym,
dzi´ki czemu wytwarza si´ ciep∏o,
które aktywizuje ró˝ne procesy wspo-
magajàce redukcj´ nadmiaru t∏usz-
czu w tkance podskórnej oraz wy-
g∏adzajàce i uj´drniajàce cia∏o.

Kuracja modelujàca
Phytoplus, Algotherm
– w zabiegu stosuje si´ masa˝ oraz
preparaty bogate w substancje wy-
szczuplajàce i antycellulitowe. Dzia∏a
on lipolitycznie – obkurcza naczynia
krwionoÊne i usuwa nadmiar p∏ynów.
Substancje do pilingu dobiera si´
indywidualnie dla ka˝dej pacjentki.
Mo˝e to byç np. gruboziarnista sól
morska po∏àczona z olejkiem mor-
skim lub piling przy u˝yciu preparatu
bogatego w wyciàgi z alg, zmikroni-
zowanego kaolinu i olejku morskie-
go. Do masa˝u u˝ywa si´ esencjonal-
nego katalizatora wyszczuplajàcego
z wyciàgiem z kawy, rozmarynu i eu-
kaliptusa oraz bluszczu. 

Wyg∏adzajàco-wyszczuplajàcy
Algogel – pomaga w modelowaniu
sylwetki – podobnie jak poprzedni
zabieg – za pomocà masa˝u i odpo-
wiednio dobranych preparatów kos-
metycznych. Zawarte w nich sk∏a-
dniki aktywne majà w∏aÊciwoÊci wy-
g∏adzajàce. Specjalny aktywator wy-
szczuplajàcy wykorzystywany do ma-
sa˝u zwi´ksza transport substancji
aktywnych. 

Wyszczuplajàco-drenujàcy,
Phytoplus – oczyszcza organizm
i zwi´ksza proces spalania tkanki
t∏uszczowej. Preparaty u˝ywane do
zabiegu poprawiajà metabolizm. 

Na ca∏e cia∏o nak∏ada si´ mieszanki
sproszkowanych alg, wody morskiej,
bogatej w mikroelementy, esencjo-
nalnego kompleksu drenujàcego (kom-
binacja olejków eterycznych cyprysu,
cytryny, geraniny). Masa˝ ma w∏aÊci-
woÊci wyszczuplajàco-drenujàce.

Stymulujàco-remineralizujàcy
Algoliquid – zabieg silnie deto-
ksykujàcy. Dzia∏a drenujàco, prze-
ciwobrz´kowo, poprawia mikro-
krà˝enie, oczyszcza organizm. Mo˝e
byç wst´pem do innych kuracji na
cia∏o. Uzupe∏nia niedobór soli mine-
ralnych oraz pierwiastków Êlad-
owych: jodu, wapnia i magnezu. 
W zabiegu wykorzystywany jest
wyciàg glikolowy z alg, wyciàgi 
z morszczynu i bluszczu.  
Ile zabiegów: 1 zabieg raz w tygod-
niu (najlepsze efekty uzyskamy po
12 zabiegach)
Cena zabiegów: 200-280 z∏

Wiosenna dawka 
witamin  
Pod warstwà ubraƒ nasze cia∏a stra-
ci∏y nieco wigor. Potrzebujà zatem
kosmetycznej diety. Energy Line,
Vanity Line jest zestawem czterech
zabiegów od˝ywczych na bazie pre-
paratów (z witaminami i mikroele-
mentami) zawierajàcych wyciàgi 
z owoców i roÊlin, które dzia∏ajà 
na ró˝ne problemy ze skórà. So-

Kosmetyczne sposoby

na j´drnà skór´
W gabinetach kosmetycznych oferta zabiegów na cia∏o jest spora – zarówno tych wyg∏adza-
jàcych, jak i modelujàcych nieco sylwetk´.W pakiecie z w∏aÊciwà dietà i aktywnoÊcià fizycznà
mogà przynieÊç ca∏kiem dobre efekty.
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czysta mandarynka zwalcza skórk´
pomaraƒczowà, gorzki grejpfrut li-
kwiduje skutki s∏aboÊci do s∏odyczy,
j´drny melon wzmacnia wiotkà
skór´, a aromatyczna wanilia nada-
je cia∏u harmonijny kszta∏t. Zabieg
rozpoczyna si´ od posmarowania
cia∏a olejkiem u∏atwiajàcym dopro-
wadzenie limfy do w´z∏ów, nast´-
pnie od kolan do talii rozprowadza
si´ superaktywator, który rozpoczy-
na drena˝ – likwiduje opuchni´cia
nóg i sprawia, ˝e stajà si´ one
l˝ejsze. Kolejny etap to masa˝, do
którego stosuje si´ ró˝ne preparaty
na bazie olejków owocowych, wzbo-
gaconych o ekstrakty z roÊlin i wita-
miny. Masowana jest okreÊlona stre-
fa cia∏a oraz stopy, dzi´ki czemu po-
budza si´ punkty refleksologiczne.
Na koniec kosmetyczka wmasowuje
w cia∏o owocowà emulsj´.       
Cena zabiegu: 150-300 z∏ 
(w zale˝noÊci od partii cia∏a)
Cena zabiegu na ca∏e cia∏o:
500-600 z∏

Zabiegi 
przy u˝yciu urzàdzeƒ       

Endermologia
Pozwala zmniejszyç tkank´ t∏usz-
czowà i uj´drniç skór´. Pobudza
krà˝enie krwi i limfy, zmniejsza
obrz´ki cia∏a, uelastycznia skór´.
Jest to masa˝ podciÊnieniowy (trwa
35 minut) przeprowadzany zgodnie
z zasadami drena˝u limfatycznego.
Cia∏o masujà dwie elektronicznie
sterowane rolki dzia∏ajàce z pod-
ciÊnieniem, umieszczone w g∏owicy
urzàdzenia. W zale˝noÊci od odczuç
pacjentki podciÊnienie mo˝na zwi´-
kszyç lub zmniejszyç. Podczas za-
biegu pacjentka jest ubrana w spec-
jalny kostium, tzw. endermowear.
Kosmetyczka wybiera program,
np. na cellulit, tkank´ t∏uszczowà,
dostosowujàc go do indywidualnych
potrzeb. Aby wzmocniç efekty terapii,
warto uzupe∏niajàco stosowaç kosme-
tyki antycellulitowe i uj´drniajàce.

Ile zabiegów: 1-2 razy w tygodniu,
w serii 10-18
Cena: ok. 160 z∏

UltraShape
Z endermologià mo˝na po∏àczyç
masa˝ drenujàcy i UltraShape 
– urzàdzenie wykorzystujàce moc
fal ultradêwi´kowych do rozbijania
komórek t∏uszczowych. Do skóry
przyk∏ada si´ specjalnà g∏owic´
wywo∏ujàcà ciep∏o i delikatne drga-
nia. W tym czasie  emitowane przez
g∏owice fale niszczà komórki t∏usz-
czowe. Urzàdzenie likwiduje nadmiar
tkanki t∏uszczowej w precyzyjnie
wybranych miejscach, np. na ra-
mionach, udach. Zabieg nie trwa
d∏ugo i od razu mo˝na powróciç po
nim do codziennych zaj´ç. Wyko-
nanie kolejnej serii jest wskazane po
3 tygodniach. Pomi´dzy zabiegami
dobrze zrobi cia∏u masa˝ drenujàcy.  
Ile zabiegów: 3 razy na t´ samà
parti´ cia∏a
Cena: ok. 2800 z∏ 

LipoShoc
Dzia∏anie ultradêwi´ków oraz nieco
silniejszych fal dêwi´kowych wyko-
rzystuje urzàdzenie LipoShoc. Fale
uderzajà z du˝à si∏à, rozbijajàc
i niszczàc skupiska komórek t∏usz-
czowych. Urzàdzenie wyposa˝one 
w specjalne g∏owice pomaga likwi-
dowaç cellulit i miejscowà oty∏oÊç 
w tak trudnych partiach cia∏a, jak
uda i poÊladki. Rodzaj g∏owic mo˝na
dostosowaç do indywidualnych wy-
magaƒ pacjenta, a tym samym osià-
gnàç oczekiwany efekt. Jedna z nich
dodatkowo pobudza uk∏ad limfaty-
czny, poprawia unaczynienie i drena˝
p∏ynów. Skóra po zabiegu staje si´
g∏adsza, j´drna i bardziej spr´-
˝ysta, jej napi´cie poprawia si´.
Efekt zabiegu pot´guje u˝ycie kos-
meceutyków z linii Ozo System
Vanity Line, bogatych w fosfatydylo-
cholin´, karnityn´ oraz ozonidy. 
Ile zabiegów: seria 10 zabiegów
Cena: ok. 900 z∏ �
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Autor: Joanna Wielowska
SetPoint Doradztwo ˚ywieniowe, www.setpoint.pl       

Czym jest suplement 
i suplementacja? 
Suplement to preparat, który w skon-
centrowanej formie dostarcza na-
szemu organizmowi okreÊlonych
sk∏adników od˝ywczych. Od razu
trzeba jednak zaznaczyç, ˝e ˝aden
witaminowy produkt apteczny nie
zastàpi nam prawid∏owo zbilanso-
wanej i zró˝nicowanej diety! Je˝eli
odpowiednio skomponujemy codzie-
nny jad∏ospis, zawierajàcy wszyst-
kie niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze,
nie b´dziemy potrzebowali ˝adnych
suplementów. Pami´tajmy, ˝e orga-
nizm cz∏owieka lepiej przyswaja
sk∏adniki od˝ywcze ze êróde∏ natu-
ralnych ni˝ ze sztucznych, a poza
tym dost´pnoÊç pe∏nowartoÊciowej
˝ywnoÊci jest znacznie wi´ksza ni˝
produktów suplementowanych. 

Suplementacja – krótkotrwa∏e
przyjmowanie jednego lub wi´cej
sk∏adników: witamin, minera∏ów.
Gdy przez pewien czas (zalecany
przez producenta na opakowaniu
produktu) stosujemy jakiÊ preparat
witaminowy i nie przyniesie to
oczekiwanych efektów, warto zas-
tanowiç si´ nad stanem swojego
zdrowia i skonsultowaç z lekarzem
domowym. Byç mo˝e b∏aha z po-
zoru sprawa, na przyk∏ad ∏amliwoÊç
paznokci, ma g∏´bszà przyczyn´ 
w stanie naszego zdrowia. 

Jak je dozowaç? 
Suplementy mo˝na przyjmowaç w roz-
maitej formie: w kapsu∏kach, tablet-
kach, kroplach. Decyzja, po które
produkty si´gniemy, zale˝y tylko
od naszych osobistych preferencji.  

Musimy jednak zdawaç sobie
spraw´ z tego, ˝e ˝aden z dost´-
pnych na rynku preparatów nie po-
kryje w 100% naszego zapotrzebo-
wania na wszystkie witaminy i sk∏a-
dniki od˝ywcze. Natomiast kilku
suplementów naraz przyjàç nam po
prostu nie wolno, bo zarówno nie-
dobór, jak i nadmiar witamin oraz
sk∏adników mineralnych jest nieko-
rzystny dla naszego zdrowia. Co
wi´cej, przyjmowanie równolegle
jednego sk∏adnika mo˝e wykluczaç
dzia∏anie drugiego lub nadmiernie
wspomagaç jego wch∏anianie przez
organizm. Przyk∏adem mo˝e tu byç
zwí kszone wch∏anianie ̋ elaza w obec-
noÊci witaminy C lub zmniejszone
jego wch∏anianie pod wp∏ywem nad-
miaru wapnia. Pami´tajmy – suple-
mentacja ma tylko wspomóc roz-
wiàzanie problemu, a nie rozwiàzaç
go za nas. 

Dla kogo? 
Suplementy stanowià uzupe∏nienie
codziennej diety w witaminy czy mi-
nera∏y, dlatego sà szczególnie wska-
zane dla osób znajdujàcych si´ w po-

dwy˝szonej grupie ryzyka wyst´-
powania niedoborów (na przyk∏ad 
u osób starszych, os∏abionych cho-
robà, wegan, dzieci, kobiet w cià˝y 
i karmiàcych piersià). Przysz∏e i obec-
ne matki powinny jednak pami´taç,
by skonsultowaç wybór preparatu 
z lekarzem prowadzàcym. Po suple-
menty mogà si´gnàç równie˝ osoby
˝yjàce w du˝ym stresie lub te, które
pragnà wróciç do formy po prze-
bytej chorobie. 

Nad stosowaniem suplementów
powinni si´ tak˝e zastanowiç mi∏oÊ-
nicy kawy. Kawa dzia∏a moczo-
p´dnie, co oznacza, ˝e przy jej du-
˝ym spo˝yciu usuwane sà z organiz-
mu nadmierne iloÊci witaminy C,
witamin z grupy B, potasu, wapnia 
i magnezu. Tak˝e na∏ogowi palacze
powinni zadbaç o uzupe∏nienie swo-
jej diety o witamin´ C, która jest na-
turalnym antyoksydantem.

Dla wszystkich przyjmowanie
suplementów mo˝e okazaç si´ szcze-
gólnie wartoÊciowe w czasie zimy 
i przedwioÊnia, kiedy jeszcze dost´p
do Êwie˝ych i pe∏nowartoÊciowych
warzyw i owoców jest ograniczony.

Suplementy 
a odchudzanie
Decydujàc si´ na odchudzanie, nie
powinniÊmy liczyç na magiczne
dzia∏anie ró˝nych diet-cud, czy kap-

Rola suplementów

w diecie
Codziennie jesteÊmy zasypywani informacjami o cudotwórczym dzia∏aniu suplementów diety.
Czy rzeczywiÊcie warto je stosowaç i jak znaleêç odpowiedni produkt dla siebie?  

Dietetyk radzi:
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su∏ek obiecujàcych natychmiastowe
rezultaty. Nastawiajmy si´ przede
wszystkim na bezpieczny, równo-
mierny spadek wagi oraz równo-
czesnà zmian´ nawyków ˝ywienio-
wych. Suplementy diety nie s∏u˝à
odchudzaniu, chocia˝ mogà wspo-
móc jego proces. Pami´tajmy, ˝e
jedynie trwa∏a zmiana naszych przy-
zwyczajeƒ ˝ywieniowych i dba∏oÊç 
o zbilansowany, urozmaicony jad∏o-
spis spowoduje spadek wagi, który
utrzyma si´ nie tylko podczas sto-
sowania diety, ale i po jej zakoƒcze-
niu. Poczujemy si´ wówczas pi´-
kniejsi i zdrowsi, a nasze samopo-
czucie wyraênie si´ poprawi! 

To wa˝ne! 
• Kluczowe znaczenie w dostarcza-
niu organizmowi witamin i sk∏a-
dników mineralnych ma prawid∏owo
zbilansowana i urozmaicona dieta.
Kiedy zrobimy z niej element na-
szego codziennego ˝ycia, nie powin-
niÊmy ju˝ nigdy martwiç si´ niedo-
borami sk∏adników od˝ywczych i zwià-
zanymi z nimi efektami ubocznymi.
Zanim wi´c zdecydujemy si´ na zas-
tosowanie suplementu, zastanówmy
si´ nad codziennà dietà!  

Jak jeÊç zdrowo 
i nie przytyç?
1. W naszym codziennym jad∏o-
spisie powinny si´ znaleêç produkty
ze wszystkich grup: zbo˝owe – pie-
czywo i makaron (najlepiej razowe),
kasze, bràzowy ry˝, pe∏noziarniste
p∏atki; owoce i warzywa (w ka˝dej
postaci); chude mi´so (np. kurczak,
indyk, ciel´cina); chude ryby (dorsz,
morszczuk, sola); nabia∏ (chude
mleko, twarogi, jogurty naturalne).   
2. Jedz ma∏o, ale cz´sto – 4-5
posi∏ków dziennie co 2-3 godziny.
Pierwszy posi∏ek – najpóêniej dwie
godziny po przebudzeniu, ostatni
– nie póêniej ni˝ 3-4 godziny przed
snem. Nie podjadaj pomi´dzy
nimi!  
3. Potrawy sma˝one zastàp go-
towanymi (w wodzie, na parze, 

w folii), unikaj t∏uszczów, u˝ywaj
najwy˝ej 2-3 ∏y˝eczek dziennie.  
4. Zrezygnuj z cukru i nadmiaru
soli. 
5. Wypijaj ok. 2 litrów niegazowa-
nej wody mineralnej dziennie. Pier-
wszà szklank´ wody – najlepiej tu˝ po
przebudzeniu, bo oczyszcza to orga-
nizm i wspomaga przemian´ materii.
6. Odstaw napoje gazowane, s∏o-
dzone, ogranicz spo˝ycie alkoholu 
i kawy lub wyeliminuj je ca∏kowicie.  
7. I co wa˝ne! Do zdrowej diety
do∏àcz aktywnoÊç fizycznà. Szybciej
spalisz kalorie, a cia∏o pozostanie
j´drne i atrakcyjne.  
8. Je˝eli chcesz si´ pozbyç zb´-
dnych kilogramów na wiosn´, nie

korzystaj z monotonnych diet, które
ograniczajà si´ do jedzenia jakichÊ
okreÊlonych produktów. To po pier-
wsze niezdrowe, a po drugie, nawet
je˝eli szybko zgubimy kilka kilo-
gramów, to równie szybko „t´
strat´” nadrobimy. 
9. Odchudzajàc si´, nie ograniczaj
liczby posi∏ków w ciàgu dnia, po-
niewa˝ zbyt d∏uga przerwa mi´dzy
nimi spowalnia przemian´ materii 
i sprzyja odk∏adaniu si´ tkanki
t∏uszczowej.
10. Pami´taj! Gdy zmienisz swoje
nawyki ˝ywieniowe, problem odchu-
dzania na wiosn´ przestanie istnieç,
a ty utrzymasz obni˝onà mas´ cia∏a
na lata. �

foto: serwis prasowy Nuxe
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Zabiegi w domu i w gabinecie    
Autor: dr n. med. Kamila Szarmach, dr n. med.Adam Szarmach
Centrum Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis, www.dermis.pl        

Sposoby domowe:     
Kremy, pianki, ˝ele
Zawierajà silne Êrodki chemiczne,
które rozpuszczajà keratyn´ (bia∏ko
budulcowe w∏osa). Usuwajà tylko
widocznà cz´Êç w∏osków. Na nogi 
i pachy nanosi si´ warstw´ prepa-
ratu, pozostawia na skórze kilka mi-
nut, po czym usuwa szpatu∏kà wraz
z w∏oskami i sp∏ukuje letnià wodà. 
Zalety: metoda szybka, wygodna 
i bezbolesna
Wady: w∏oski odrastajà po tygodniu;
preparaty czasami podra˝niajà skór´
Cena: 10-30 z∏ za opakowanie 

Depilator elektryczny
Usuwamy nim w∏oski wraz z nie-
widocznà cz´Êcià rosnàcà pod nas-
kórkiem, która wyrasta bezpoÊred-
nio z mieszka w∏osowego, tkwiàce-
go g∏´boko w skórze. Aby u˝yç de-
pilatora, w∏oski muszà mieç przy-
najmniej pó∏ centymetra i nie mogà
byç zbyt g´ste. Depilatorem elek-
trycznym trudno wygoliç okolice bi-
kini (to boli) i pachy, ale sà ju˝ urzà-
dzenia z wymiennà koƒcówkà. Nie-
które majà nak∏adki ∏agodzàce ból
i zapobiegajàce podra˝nieniu skóry. 
Zalety: metoda doÊç tania, bo raz
kupiony depilator s∏u˝y wiele lat;
w∏oski nie odrastajà zbyt szybko
Wady: depilacja sprawia ból; 
nie nadaje si´ do w∏osków zbyt
g´stych i sztywnych
Cena: 200-400 z∏

Golenie maszynkà
Metoda awaryjna, gdy szybko chce-
my si´ pozbyç niechcianych w∏os-
ków. Za pomocà maszynki z ̋ yletkà
(sà specjalne dla kobiet) Êcinamy
tylko zewn´trznà cz´Êç w∏oska,
uprzednio zwil˝ajàc skór´ i sma-
rujàc jà ˝elem, piankà do golenia
albo myd∏em. Po zabiegu smaru-
jemy skór´ balsamem do cia∏a. 
Zalety: szybka i tania; na wszys-
tkie okolice cia∏a 
Wady: w∏oski odrastajà ju˝ po 2-4
dniach; sà grubsze i g´stsze
Cena: maszynka – 4-30 z∏, myd∏o
lub pianka: 3-20 z∏

Gabinetowe:  
Wosk
Plastry nasàczone ciep∏ym wos-
kiem kosmetycznym przyk∏ada si´
do skóry, a gdy zastygnà – ener-
gicznym ruchem odrywa. W∏oski
wyrywane sà wraz niewidocznà
cz´Êcià rosnàcà pod naskórkiem. 
Kosmetyczka dobiera rodzaj wosku
do typu skóry oraz okolicy cia∏a. 
W przypadku skóry naczynkowej
ciep∏y wosk trzeba zastàpiç plas-
trami na zimno.
Zalety: w∏oski usuwa si´ wraz 
z niewidocznà cz´Êcià rosnàcà 
pod naskórkiem, dlatego zabieg
wystarczy zrobiç raz w miesiàcu
Wady: to bolesna metoda; mo˝e
wywo∏aç nadwra˝liwoÊç skóry 
Cena: 50-80 z∏ – u kosmetyczki

Depilacja cukrowa
Alternatywa dla wosku. Zamiast niego
na skór´ nak∏ada si´ past´ z∏o˝onà 
z cukru, soku z cytryny i mieszanki
∏agodzàcych zió∏. Wmasowuje si´ jà 
w skór´, gdy oklei w∏oski – zrywa, 
a resztki pasty zmywa zimnà wodà.
Zalety: skuteczna nawet gdy
w∏oski sà bardzo krótkie; usuwa
w∏os wraz z niewidocznà cz´Êcià
rosnàcà pod naskórkiem
Wady: choç lekko, jednak boli; 
nie we wszystkich gabinetach
wykonuje si´ zabieg  
Cena: 70-200 z∏

Depilacja laserowa
Odbywa si´ za pomocà lasera, które-
go Êwiat∏o poch∏aniane przez ciemny
barwnik w∏osa zmienia si´ w ciep∏o 
i mieszek w∏osa ulega zniszczeniu.
Laser nadaje si´ do depilacji ró˝nych
obszarów cia∏a: nóg, ràk, pach, bikini,
pleców, brzucha. Jest bezpieczny, bo
nie dzia∏a na inne tkanki. Powinny go
unikaç kobiety w cià˝y, osoby stosu-
jàce leki Êwiat∏ouczulajàce, np. reti-
nol, niektóre antybiotyki. 
Zalety: w∏oski sà usuwane zupe∏nie 
i ju  ̋nie odrastajà, ale tylko te pozos-
tajàce w fazie wzrostu, dlatego za-
biegi trzeba powtarzaç kilkakrotnie
Wady: metoda kosztowna; niezbyt
skuteczna przy jasnym ow∏osieniu   
Cena: pachy – 250-300 z∏, 
∏ydki – 450-550 z∏, uda – 500-700 z∏,
bikini – 300-500 z∏�

Metody depilacjiMetody depilacji
Pachy i nogi zadbanej kobiety muszà byç g∏adkie – to zasada, której w ˝adnym wypadku
z∏amaç nie mo˝na. Pozostaje tylko pytanie – jakà metodà zrobiç to najskuteczniej 
i na d∏ugi czas. Prezentujemy kilka sposobów.

foto: serwis prasowy Plante System
 Bio 
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Konsultacja: dr n. med. Marcin WiÊniewski, specjalista chirurg
szcz´kowo-twarzowy, www.chirurgia-ortognatyczna.pl 

Nie zawsze uÊwiadamiamy sobie, jak
wa˝ny wp∏yw na harmonijny wy-
glàd twarzy ma kszta∏t koÊci w Êro-
dkowej i dolnej jej cz´Êci. Konsek-
wencjà tych dysproporcji sà wady
zgryzu, czasami bardzo nasilone.
Wszelkie nieprawid∏owoÊci w budo-
wie narzàdu ˝ucia  warto leczyç nie
tylko z przyczyn zdrowotnych, ale
tak˝e estetycznych. Czasami, udajàc
si´ do dermatologa w celu korekcji
wolumetrycznej, mo˝emy us∏yszeç,
˝e potrzebujemy pomocy ortodonty,
a nawet chirurga szcz´kowego – np.
gdy górne z´by przednie (siekacze
górne) sà cofni´te, górna warga jest
sp∏aszczona i cofni´ta. To jeden
z wielu przyk∏adów na integralnà
rol´ z´bów w estetyce twarzy. U wi´-
kszoÊci pacjentów z wadami zgryzu
wystarczy leczenie aparatem orto-
dontycznym. Bywa jednak, ˝e konie-
czne jest leczenie skojarzone orto-
dontyczno-chirurgiczne. Dotyczy to
pacjentów z tzw. wadami gnaty-
cznymi, czyli wadami zgryzu wyni-
kajàcymi z zaburzeƒ koÊci szcz´ki 
i ˝uchwy.  

Liczba pacjentów ze wskazania-
mi do leczenia u ortodonty i chirur-
ga ciàgle wzrasta. Oprócz tych ewi-
dentnie cierpiàcych z powodu na-
silenia wad kostnych twarzy, istnieje
du˝a grupa osób, które pozornie nie
majà takiego problemu. Zdarza si´
np. zakwalifikowanie pacjenta lub

pacjentek (cz´Êciej kobiety) do ope-
racji korekcyjnej nosa. Tymczasem
g∏ówny powód „z∏ego” profilu jest
równie˝ wynikiem nieprawid∏owej
budowy koÊci szcz´ki i ˝uchwy. 
A efekt „marmurkowej brody” wyni-
ka z nadmiernego napi´cia mi´Êni
brodowych, co cz´sto jest wynikiem
wad kostnych twarzoczaszki.

Chirurgia 
ortognatyczna 
To dziedzina z zakresu chirurgii szcz´-
kowo-twarzowej – specjalnoÊci z po-
granicza medycyny i stomatologii.
Leczy wrodzone wady zgryzu, które
wynikajà z zaburzeƒ dysproporcji
rozwojowych koÊci twarzoczaszki,
np. przerostu lub niedoboru wzrostu
koÊci szcz´ki czy ˝uchwy. Zabiegi
osteotomii (polegajàce na odpowie-
dnim przeci´ciu i uruchomieniu
koÊci szcz´ki i/lub ˝uchwy, prze-
suni´ciu ich do zaplanowanej pozy-
cji i unieruchomieniu przy pomocy
Êrub i p∏ytek (przewa˝nie tytano-
wych) wykonuje si´ najcz´Êciej
u  m∏odych doros∏ych, ale mo˝na je
tak˝e przeprowadziç w dojrza∏ym
wieku – nie ma górnej granicy wieku
ograniczajàcej ich wykonanie. 

W ramach operacji ortognaty-
cznych mo˝na tak˝e poprawiç wy-
glàd brody, np. zbyt spiczastà, 
za du˝à czy zbyt ma∏à. Wskazana
jest tak˝e dla osób, które nie chcà

mieç silikonowego implantu bródki.
Tzw. genioplastyka jest zabiegiem
korekcyjnym, wykonywanym jako
uzupe∏nienie operacji ortognatycz-
nej lub osobno. 

Jakie wady 
mo˝na leczyç?
Zabiegi przywracajà proporcje twa-
rzy u osób z wieloma problemami:
•prognatyzm ˝uchwowy – wysuni´ta
broda i dolna warga, siekacze dolne
wysuni´te przed siekacze górne,
tzw. przodozgryz ca∏kowity • retro-
gnatyzm ˝uchwowy – nadmierne
cofni´cie brody i wargi dolnej, z po-
g∏´bionà bruzdà wargowo-brodowà,
wyst´puje ty∏ozgryz oraz szpary mi´-
dzy siekaczami dolnymi i górnymi 
• zgryz otwarty ca∏kowity – wyd∏u-
˝enie twarzy, charakterystyczny jest
uÊmiech dziàs∏owy (nadmiernie
widoczne dziàs∏o górne podczas
uÊmiechu), czasem zdarzajà si´ za-
burzenia mowy z powodu niew∏aÊci-
wej pracy j´zyka • zgryz g∏´boki
ca∏kowity – w rysach twarzy mo˝na
zaobserwowaç skrócenie dolnego jej
odcinka, warga dolna jest wywini´-
ta, bruzda wargowo-brodowa pog∏´-
biona, cz´sto pojawia si´ tak˝e
ty∏o˝uchwie • asymetria twarzy
– asymetria koÊci twarzoczaszki 
z jednoczesnà wadà zgryzu

Operacja wp∏ynie znaczàco nie
tylko na popraw´ estetyki twarzy,

Co to jest
chirurgia ortognatyczna?

Estetyczny wyglàd twarzy to nie tylko brak zmarszczek, to tak˝e, a mo˝e przede wszystkim,
regularnoÊç rysów i dobre proporcje. Jednà z przyczyn zachwiania tych proporcji jest niepra-
wid∏owa budowa i kszta∏t koÊci szcz´ki oraz ˝uchwy.

Zabiegi chirurgiczne
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ale te˝ mo˝e u∏atwiç gryzienie i po-
∏ykanie pokarmów, polepszyç oddy-
chanie, zniwelowaç zaburzenia mo-
wy. Ma te˝ dzia∏anie prewencyjne 
– w nasilaniu si´ chorób przyz´bia,
a nawet w zapobieganiu próchnicy 
u pacjentów z wadami zgryzu.

Na czym to polega?
Leczenie wad zgryz przebiega we
wspó∏pracy ortodonty z chirurgiem.
Sk∏ada si´ ono z kilku etapów. Naj-
pierw odbywa si´ szczegó∏owe ba-
danie ortodontyczne i planowanie
kierunku terapii. Leczenie ortodonty-
czne (noszenie aparatu) trwa prze-
wa˝nie od kilku miesi´cy do dwóch
lat. Dobrze jest, jeÊli na tym etapie
odb´dzie si´ tak˝e konsultacja u chi-
rurga ortognatycznego. Wspólne pla-
nowanie terapii pozwoli dostosowaç
jà indywidualnie do potrzeb pacjenta
i przyniesie optymalne efekty. Jest
to szczególnie wa˝ne przy wyjàt-
kowo trudnych wadach. Niewyklu-
czone, ˝e doÊwiadczony ortodonta
ten etap poprowadzi sam i odpowied-
nio wczeÊnie skieruje pacjenta do chi-
rurga ortognatycznego. 

Zanim zabieg zostanie wyko-
nany, zleca si´ odpowiednie bada-
nia. Wykonuje si´ aktualne modele
gipsowe szcz´k oraz specjalistyczne
zdj´cia rentgenowskie twarzoczasz-
ki. Konieczne sà równie˝ badania
krwi, których wyniki musi obejrzeç
anestezjolog, bo operacja odbywa
si´ pod narkozà. Trwa kilka godzin 
– w zale˝noÊci od tego, jak rozleg∏y
jest problem. W fazie przygotowaƒ
do zabiegu chirurg dokonuje analizy
rysów twarzy i szczegó∏owo planuje
zakres operacji. Dla zapewnienia
precyzji wykonuje te˝ tzw. szyny
sródoperacyjne w laboratorium
technicznym. 

W trakcie operacji przecina si´
koÊci szcz´ki i ˝uchwy, powodujàc

ich uruchomienie. Nast´pnie usta-
wia je w zaplanowanej wczeÊniej,
prawid∏owej pozycji wzgl´dem sie-
bie. Aby pozosta∏y we w∏aÊciwym
po∏o˝eniu, zostajà zespolone za po-
mocà Êrubek i p∏ytek (najcz´Êciej
tytanowych). W zale˝noÊci od wska-
zaƒ klinicznych oraz preferencji
pacjenta materia∏ mo˝e byç po ope-
racji usuni´ty lub te˝ nie.   

Po zabiegu
1.Wyst´puje obrzmienie twarzy. 

Pomagajà wtedy ch∏odne ok∏ady
zapobiegajàce obrz´kowi. Po up∏y-
wie oko∏o tygodnia zmniejsza si´ 
on wyraênie, ale mo˝e byç wido-
czny jeszcze przez oko∏o 3 tygo-
dni. Drobne obrz´ki utrzymujà si´
wprawdzie d∏u˝ej, ale za to nie sà
tak widoczne.

2.Pomimo rozleg∏oÊci zabiegu 
dolegliwoÊci bólowe sà umiar-
kowane i daje si´ je ∏atwo 
opanowaç lekami przeciwbólo-
wymi. Standardowo w wi´kszoÊci
przypadków stosuje si´ antybio-
tykoterapi´. 

3.Pacjent powinien mieç 
pe∏nowartoÊciowà diet´, 
ale w postaci p∏ynnej, papkowa-
tej – przez okres kilku tygodni. 
Stopniowo wprowadzane sà 
posi∏ki wymagajàce gryzienia. 

4.Po 2-3 tygodniach mo˝na ju˝ 
wróciç do aktywnoÊci zawodo-
wej. OczywiÊcie koÊç potrzebuje 
wi´cej czasu, by si´ zagoiç, czyli 
co najmniej 2 miesiàce. Osta-
teczny trwa∏y zrost nast´puje 
w czasie do roku po zabiegu. 

5.Uwaga! Uprawianie sportów 
ekstremalnych przez 3 do 6 
miesi´cy po zabiegu nie jest  
wskazane. 

Koszt operacji: od 11 do 16 tys. 
– w zale˝noÊci od jej zakresu 
Koszt genioplastyki: ok. 5 tys. z∏ �

foto: archiwum
 zdj´ciowe dr M

. W
iÊniewskiego

Uwaga! Po operacji kontynuowane jest leczenie ortodontyczne.Aparat trzeba nosiç przez 3
do 6 miesi´cy, w zale˝noÊci od tego, jak zaleci lekarz.

PRZED...

PRZED...

PO...

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

Nie ka˝da z nas ma do niego prze-
konanie. L´kamy si´ samego zabie-
gu, ale i efektu – przerysowania czy
nienaturalnoÊci. Dlatego, decydujàc
si´ na zrobienie trwa∏ego makija˝u,
wybierajmy wy∏àcznie renomowane
gabinety, gdzie kosmetyczki sà dos-
konale przeszkolone. I nie chodzi tu
tylko o perfekcyjnà technik´. Muszà
mieç tzw. „artystyczne oko”, ˝eby
przyglàdajàc si´ naszej twarzy zro-
bi∏y makija˝ idealny, czyli naturalny,
podkreÊlajàcy zalety urody.    

Co to jest? 
Makija˝ permanentny s∏u˝y do po-
prawiania konturu ust, ale te˝ wype∏-

niania ich kolorem, podkreÊlenia li-
nii brwi, powiek. Potrafi on zmieniç
wyraz oczu, np. bardziej je wyeks-
ponowaç, optycznie podnieÊç opa-
dajàce powieki, poprawiç symetri´
twarzy. To dobre wyjÊcie dla osób,
których brwi uleg∏y przerzedzeniu,
straci∏y barw´, a usta z wiekiem
zblad∏y i zatraci∏y swoje kontury.
Efekt utrzymuje si´ zazwyczaj  przez
3-4 lata (usta) i 1-2 lata (brwi),
kilka lat (powieki), potem dochodzi
do równomiernego rozjaÊnienia bar-
wnika i wreszcie – zaniku.  

Makija˝ trwa∏y jest pewnym ro-
dzajem tatua˝u, bo polega na wpro-
wadzeniu barwników w naskórek,
ale niezbyt g∏´boko – tylko do jego
2-3 warstwy. Robi si´ to za pomocà
jednorazowej ig∏y (pod∏àczonej do
koƒcówki elektronicznego urzàdze-
nia), wprawiona w ruch, wibrujàc,
wkrapla barwnik do Êrodka. Co
bardzo wa˝ne – u˝ywa si´ do tego
wy∏àcznie zio∏owych pigmentów,
które nie sà toksyczne i nie alergizu-
jà. Ich gama jest bardzo du˝a, wi´c
kosmetyczka mo˝e je dobraç ideal-
nie do naszego  typu urody.   

Jak wyglàda zabieg?   
Przed wykonaniem makija˝u szki-
cuje si´ zarys linii brwi, obrysowu-

je konturówkà usta, ustala, jaki ko-
lor powinna mieç kreska na dolnej 
i górnej powiece oraz jak zabarwiç
brwi, by twarz wyglàda∏a natural-
nie. Zwykle nie∏atwy okazuje si´
dobór koloru ust – do wyboru jest
kilkanaÊcie odcieni barwników.
Wiele kobiet decyduje si´ na ten
najbardziej zbli˝ony do  w∏asnego,
naturalnego, ale wszystko zale˝y od
osobistych preferencji. Mo˝na np.
na∏o˝yç 2 kolory – kontur o ton
ciemniejszy, wype∏nienie – jaÊ-
niejsze. Zabieg na usta trwa oko∏o
2 godzin, na powieki i brwi – po 1,5
godziny. Dla z∏agodzenia bólu pod-
czas zabiegu w dolnych partiach
twarzy wykonuje si´ znieczulenie
stomatologiczne, a wokó∏ oczu
mo˝na zastosowaç krem Emla.  
Uwaga! Osoby ze sk∏onnoÊcià do
opryszczki 2 dni przed zabiegiem 
i tyle samo po nim im powinny za˝yç
Heviran zalecony przez lekarza. 

Tu˝ po… 
Po zabiegu skóra jest zaczer-
wieniona, podra˝niona, usta obrz´-
kni´te (niekiedy zwi´kszajà obj´-
toÊç), a na powiekach pojawiajà si´
strupki. Wszystkie te objawy po 2-
-4 dniach ust´pujà (czasem trwa to
do tygodnia). W tym czasie nas-

Makija˝
permanentny
To dobre rozwiàzanie dla zabieganej wspó∏czesnej kobiety. Z makija˝em permanentnym 
na twarzy jesteÊmy zawsze gotowe do wyjÊcia. Dodatkowa zaleta tej metody to wydobycie
walorów urody, ukrycie wad.

U kosmetyczki  

Przed wype∏nieniem
kolorem poprawia si´
kontur ust.
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kórek ulega z∏uszczaniu, a makija˝,
poczàtkowo bardzo intensywny,
stopniowo blednie. Po up∏ywie 2 ty-
godni (do miesiàca) konieczna jest
korekta. Dopiero po niej uzyskamy
zadowalajàcy efekt. 
Zalecenia: W pierwszych dniach po
zabiegu nie myjemy skóry myd∏em
ani nie u˝ywamy kosmetyków. Mo-
˝emy jedynie nawil˝aç skór´ spe-
cjalnym balsamem. Przez miesiàc
po zabiegu nie powinnyÊmy si´ opa-
laç, dlatego makija˝ trwa∏y naj-
lepiej robiç wczesnà wiosnà lub
jesienià. Trzeba te˝ unikaç sauny 
i basenu – z powodu chloru za-
wartego w wodzie. 

Przeciwwskazania:
• choroba nowotworowa
• zaawansowana cukrzyca
• cià˝a i karmienie piersià 
• stany zapalne skóry, 

np. opryszczka
• uczulenia, alergie
• ∏uszczyca
• przyjmowanie leków 

sterydowych

I troch´ o wadach…
W niektórych przypadkach efekt,
jaki uzyskamy po zabiegu mo˝e
byç niezadowalajàcy. Np. kolor ust
nie b´dzie taki, jak tego oczeki-
waliÊmy – z powodu s∏abego wy-
barwienia pigmentu. Przyczyny
mogà byç ró˝ne: dzieje si´ tak po
przebytych infekcjach, np. grypie,
przebyciu kuracji oczyszczajàcej
organizm, wykonaniu jakichÊ za-
biegów pod narkozà. Przykrych

niespodzianek mogà si´ spodzie-
waç czasami osoby ze sk∏onnoÊcià
do powstawania naczynek. Je˝eli
wyst´pujà one na powiekach, lepiej
kresek nie robiç. Wprowadzony do
skóry barwnik mo˝e spowodowaç
lekki wylew naczynka i zabarwiç je
na czarno, sp∏ywajàc na dó∏ w po-
staci kleksa.    

Ile to kosztuje: 
makija˝ trwa∏y ust – 1100-1200 z∏
makija˝ oczu: brwi – oko∏o 900 z∏
powieki górne – 500 z∏ 
powieki dolne – 450 z∏ 

Ile zabiegów  
– 2, po up∏ywie oko∏o miesiàca
konieczna jest korekta �

foto: archiwum
 zdj´ciowe VIVA DERM

Uwaga! Przed zabiegiem kosmetyczka powinna poinformowaç ci´ o wszystkich przeciwwska-
zaniach do zabiegu, mo˝liwoÊci pojawienia si´ ewentualnych powik∏aƒ i zaleceniach po zabiegu.
Przy sk∏onnoÊci do tworzenia si´ bliznowców pacjentka, decydujàc si´ na zabieg, musi podpisaç
deklaracj´.

EFEKT: dzi´ki wyretuszowaniu i przyciemnieniu linii brwi twarz nabra∏a wyrazistoÊci. Dodatkowo
ten efekt podkreÊli∏a dobrana do typu urody pani Renaty barwa ust.

Po poprawieniu linii brwii nadano im kolor.



Toczeƒ rumieniowaty
– objawy i terapia 
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Toczeƒ rumieniowaty (lupus erythe-
matosus LE) pod wzgl´dem obrazu
klinicznego nie jest jednorodnà jed-
nostkà dermatologicznà. Wyró˝nia
si´ dwie g∏ówne odmiany LE: skórnà
i uk∏adowà, które klinicznie sà ca∏-
kowicie ró˝ne, ale obydwie charak-
teryzujà si´ nadwra˝liwoÊcià na
promieniowanie ultrafioletowe, po-
dobnymi zjawiskami immunologicz-
nymi, a ryzyko przejÊcia postaci
skórnej w narzàdowà Êwiadczy o ich
zwiàzku patogenetycznym. Toczeƒ
rumieniowaty polega na odk∏adaniu
si´ kompleksów immunologicznych 
w skórze (postaç skórna) i narzàdach
wewn´trznych (postaç narzàdowa).
Ich mechanizm nie jest wyjaÊniony.  
Postaç narzàdowà – systemic LE
(SLE) cechuje zaj´cie narzàdów
wewn´trznych ze wspó∏istnieniem
zmian skórnych lub nie. Jest to cho-
roba interdyscyplinarna, wymaga
leczenia przez reumatologa, derma-
tologa, nefrologa. W odmianie skór-
nej wyró˝nia si´ postaç skórnà ognis-
kowà przewlek∏à (DLE) i postaç og-
niskowà rozsianà (DDLE). Inne odmia-
ny tocznia rumieniowatego obejmujà:
• postaç podostrà skórnà LE
(SCLE) – z charakterystycznymi
zmianami skórnymi, wybitnà nad-
wra˝liwoÊcià na promieniowanie
UV oraz zjawiskami immunologi-
cznymi z ró˝nym stopniem zaj´cia
narzàdów wewn´trznych 
• toczeƒ rumieniowaty noworod-

ków (NLE) – wyst´puje u noworod-
ków urodzonych przez matki chore na
LE; jego najgroêniejszym powik∏a-
niem jest blok przewodzenia w sercu 
• postaç g∏́ bokà, podskórnà, w której
zmiany patologiczne sà usytuowane 
w tkance podskórnej; postaç ta mo˝e
towarzyszyç skórnej lub uk∏adowej
postaci LE.
• polekowy toczeƒ rumieniowaty 
– powstaje pod wp∏ywem przyjmo-
wania okreÊlonych leków.

Uk∏adowy toczeƒ
rumieniowaty (SLE)
Jest to najci´˝sza odmiana LE – po-
jawiajà si´ zmiany skórne o charak-
terze rumienia (w kszta∏cie motyla)
(zdj. 1), najcz´Êciej na twarzy, zmia-
ny rumieniowo-bliznowaciejàce
(nad˝erki na b∏onach Êluzowych). 

Towarzyszy im nadwra˝liwoÊç na
Êwiat∏o s∏oneczne oraz charak-
terystyczne zjawiska immunolo-
giczne (przeciwcia∏a przeciw sk∏a-
dowym jàdra komórkowego, przeci-
wcia∏a przeciw natywnemu DNA,
przeciwcia∏a Sm) i narzàdowe (bóle
stawowe, zapalenie b∏on surowi-
czych osierdzia lub op∏ucnej, zmia-

ny w nerkach z objawowym bia∏ko-
moczem, niedokrwistoÊç, ma∏op∏yt-
kowoÊç, spadek iloÊci bia∏ych krwi-
nek krwi, objawy neurologiczne, jak
drgawki lub psychozy). Lista obja-
wów jest szeroka, ale rzadko zdarza
si´ ich wi´cej ni˝ 4 – do rozpoznania
SLE te 4 w zupe∏noÊci wystarczà. 

Pomocne w ocenie aktywnoÊci
choroby sà tak˝e objawy dodatko-
we, np. napadowe marzni´cie pal-
ców d∏oni i ich zbielenie z nast´-
powym zasinieniem (tzw. objaw
Raynaud), zmiany krwotoczne na
opuszkach palców (zdj. 2), wypa-
danie w∏osów w cz´Êci czo∏owej,
obni˝enie st´˝enia dope∏niacza,
obecnoÊç kompleksów immunolo-
gicznych w skórze pozornie zdrowej 
i w nerkach (sà one wykrywane
metodami laboratoryjnymi). 

Przyczyna powstawania SLE
jest z∏o˝ona i nie do koƒca wyjaÊ-
niona. Obejmuje pod∏o˝e genetycz-
ne, nieprawid∏owe pobudzenie uk∏a-
du odpornoÊciowego, czynniki Êro-
dowiskowe i infekcyjne oraz hormo-
ny ˝eƒskie. Na powstawanie lub za-

Nale˝y do chorób tkanki ∏àcznej i w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków dotyczy kobiet.
Toczeƒ ma kilka odmian – mo˝e objawiaç si´ zmianami skórnymi, ale te˝ atakowaç
narzàdy wewn´trzne. Jak si´ go rozpoznaje i leczy?     

Zdrowie skóry:

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

zdj. 1

zdj. 2
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foto: archiwum
 zdj´ciowe dr J. Czuwary

ostrzenie zmian wp∏yw majà Êwiat∏o
s∏oneczne oraz niektóre leki. Do le-
ków, które najcz´Êciej prowokujà
objawy SLE nale˝à: leki obni˝ajàce
ciÊnienie t´tnicze, z grupy hydrala-
zyny, antyarytmiczne, przeciwdrgaw-
kowe, z grupy hydantoiny, isoniazid
i wiele innych. Choroba mo˝e tak˝e
zaostrzyç si´ po leczeniu hormonal-
nym lub przebytej infekcji. 

Pacjent podejrzewany o toczeƒ
rumieniowaty wymaga z∏o˝onej dia-
gnostyki klinicznej i laboratoryjnej,
którà wykonuje si´ na oddzia∏ach der-
matologicznych i reumatologicznych.
Po ustaleniu rozpoznania SLE powi-
nien pozostawaç pod sta∏à opiekà spe-
cjalistycznego oÊrodka. SLE jest cho-
robà przewlek∏à, cz´sto post́ pujàcà,
przebiegajàcà z okresami zaostrzeƒ 
i remisji. Niekiedy wymaga intensyw-
nego leczenia rehabilitacyjnego.

Leczenie: Poniewa˝ obraz cho-
robowy jest z∏o˝ony, a stopieƒ zaj´-
cia narzàdów wewn´trznych ró˝ny,
leczenie SLE jest wielokierunkowe.
Pacjent musi chroniç si´ przed s∏oƒ-
cem, a cz´sto nawet przed Êwiat∏em
jarzeniowym, stosowaç kremy z wy-
sokim filtrem lub odzie˝ ochronnà.
Podstawà leczenia SLE sà kortyko-
steroidy ogólne z dawkowaniem
zale˝nym od ogólnego stanu chorego
i stopnia zaj´cia narzàdów wewn´-
trznych, zw∏aszcza nerek. Innymi
lekami stosowanymi w leczeniu SLE
sà leki immunosupresyjne tj. cyklo-
fosfamid, azatiopryna, mykofenolan
mofetilu, cyklosporyna. Z leków wspo-
magajàcych mo˝na wymieniç leki
poprawiajàce ukrwienie obwodowe 
i zmniejszajàce nasilenie objawu
Raynaud z grupy pentoksyfiliny, bu-
flomedil, sulodeksyd, niesteroidowe
leki przeciwzapalne, jak diklofenak,
ibuprofen lub syntetyczne leki prze-
ciwmalaryczne, jak arechina.

W zwiàzku z koniecznoÊcià
monitorowania skutków i efekty-
wnoÊci leczenia, jak równie˝ dzia∏aƒ
niepo˝àdanych leków, leczenie SLE
jest prowadzone pod kierunkiem
specjalistycznych oÊrodków.

Postaç skórna
ogniskowa (DLE)  
To odmiana tocznia polegajàca na
wyst´powaniu dobrze odgraniczo-
nych zmian rumieniowo-nacie-
kowych, szorstkich na powierzchni 
– z powodu nasilonego rogowacenia
(zdj. 3), ust´pujàcych z pozostawie-
niem blizn i trwa∏ych odbarwieƒ. 

Zmiany wyst´pujà w miejscach
eksponowanych na Êwiat∏o s∏o-
neczne oraz na ow∏osionej skórze
g∏owy, gdzie prowadzà do trwa∏ej
utraty w∏osów, tzw. ∏ysienia blizno-
waciejàcego (zdj. 4). 

Postaç ta charakteryzuje si´
bardzo typowym obrazem mikrosko-
powym, badanie wycinka zmiany
skórnej pozwala na rozpoznanie DLE.
Leczenie: W terapii tej odmiany wy-
korzystuje si´ miejscowe kortykos-
teroidy w ró˝nych postaciach: p∏ynu,
emulsji, kremu i maÊci. Poniewa˝
zmiany sà prowokowane s∏oƒcem,
wskazana jest ochrona przeciws∏o-
neczna oraz wspomagajàco przyj-
mowanie beta-karotenu przed okre-
sem wiosennym i letnim i witaminy
PP. W bardziej zaawansowanych
przypadkach stosuje si´ Arachin´.

Podostra 
skórna postaç (SCLE)
Jest szczególnà odmianà LE, cha-
rakteryzujàcà si´ najwi´kszà nad-
wra˝liwoÊcià na s∏oƒce, wyst´po-

waniem zmian rumieniowo-obrz´-
kowych w kszta∏cie obràczek na eks-
ponowanych okolicach (zdj. 5) lub
zmian ∏uszczycopodobnych (zdj. 6)
oraz specyficznego profilu przeciw-
cia∏ przeciwjàdrowych. W SCLE
mo˝e dochodziç do zaj´cia narzà-
dów wewn´trznych i do przejÊcia 
w odmian´ uk∏adowà SLE. 

Przebieg choroby jest przewle-
k∏y, ze znacznymi zaostrzeniami 
w okresie letnim lub jesiennym po
intensywnych ekspozycjach s∏onecz-
nych. W tej odmianie LE pacjent
musi rygorystycznie przestrzegaç
ochrony przeciws∏onecznej.

Podsumowanie   
1. Toczeƒ rumieniowaty jest 

niejednorodnà jednostkà derma-
tologicznà o z∏o˝onej i nie do koƒ-
ca wyjaÊnionej przyczynie. 

2. Diagnostyk´ LE prowadzi si´ 
w oÊrodkach dermatologicznych 
i reumatologicznych. 

3. Najci´˝sza postaç uk∏adowa 
SLE wymaga leczenia ogólnego 
lekami majàcymi wp∏yw na ogólne
funkcjonowanie organizmu.

4. DLE daje trwa∏y defekt 
estetyczny pod postacià blizn 
i utrwalonego wy∏ysienia. 

5.Wszystkie odmiany LE wyma-
gajà rygorystycznej ochrony 
przeciws∏onecznej.�

zdj. 6

zdj. 4

zdj. 3 zdj. 5



W TEJ RUBRYCE PREZENTUJEMY I REKOMENDUJEMY DOBRE I SPRAWDZONE NOWOÂCI RYNKOWE:

Topialyse Palpébral, SVR – ulga dla alergików 
• Laboratorium Topialyse, specjalizujàce si´ m.in. w preparatach do piel´gnacji skóry
atopowej, alergicznej, oferuje nowy krem, który ucieszy osoby cierpiàce na podra˝nienie skóry
powiek. Palbépral ma dzia∏anie kojàce – dzi´ki wyciàgom z lukrecji i chabra ∏agodzi stany
zapalne, zmniejsza Êwiàd. Z kolei zawarty w preparacie olej z lnianki pomaga zlikwidowaç
ucià˝liwà suchoÊç skóry. Dodatkowo krem chroni oczy przed negatywnym wp∏ywem ró˝nych
czynników zewn´trznych (sà to np. py∏ki roÊlin, klimatyzacja, ekran komputera, niektóre leki,
kosmetyki do makija˝u). Nie zawiera substancji zapachowych ani parabenów.     

Cena: 67 z∏/10 ml
Dost´pny w aptekach

EKSPERT poleca:

Lipometric i Cellumetric, Vichy 
– wyszczuplà cia∏o i zlikwidujà cellulit    
• Po te produkty warto si´gnàç na wiosn´ – Lipometric ze specjalnym masa˝erem
usunie lipidy i wymodeluje sylwetk´, Cellumetric natomiast jest 14-dniowym inten-
sywnym programem do walki z cellulitem. Sk∏ada si´ z dwóch produktów: serum 
na noc (z kofeinà i manganem), które przyspiesza spalanie komórek t∏uszczowych 
i zapobiega ich magazynowaniu oraz z serum na dzieƒ – rozbijajàcego t∏uszcz 
i wyg∏adzajàcego nierównoÊci skóry. 

Lipometric, cena: 102 z∏/200 ml
Cellumetric, cena: 119 z∏/opakowanie 28 saszetek
Dost´pne w aptekach   

Oenobiol®, Topslim® – drink dla aktywnych   
• Nowatorski drink wyszczuplajàcy Oenobiol® (o smaku malinowym) 
zawiera zielonà herbat´ oraz kofein´. Jak udowodniono, to po∏àczenie 
pobudza procesy przemiany materii oraz spalania tkanki t∏uszczowej.
Oenobiol® wspomaga tak˝e proces drena˝u (pozbywania si´ wody z orga-
nizmu). By uzyskaç zadowalajàcy rezultat, zaleca si´ wypicie 1 saszetki
rozcieƒczonego w wodzie p∏ynu dziennie.            

Cena: ok. 95 z∏/14 saszetek 
Dost´pny w aptekach
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SKORZYSTAJ Z BEZP¸ATNYCH BADA¡  

• Zbadaj znamiona!
Z okazji Dnia Walki z Czerniakiem 27 kwietnia w Centrum Handlowym Z∏ote Tarasy w Warszawie oraz w kilkudziesi´ciu gabi-
netach dermatologicznych i klinikach w ca∏ej Polsce odb´dzie si´ ogólnopolska akcja diagnostyczna – zorganizowana przez 
La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique – inaugurujàca kampani´ spo∏ecznà Badaj znamiona. Dzieƒ walki z czerniakiem.
Wszyscy ch´tni b´dà mogli wykonaç bezp∏atne badania znamion oraz uzyskaç pomoc specjalisty dermatologa. Szczegó∏owe
informacje znajdujà si´ na stronie internetowej: www.badajznamiona.pl  

• Twoja skóra bez tajemnic
Na prze∏omie marca i kwietnia 2009 roku startuje II edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Twoja skóra bez tajemnic,
organizowanej przez Laboratoire Dermatologique Bioderma pod patronatem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych. W ramach akcji przebadanych zostanie 2000 pacjentów, w 18 miastach Polski. Bioderma rozda równie˝ 300
poradników dermatologicznych. Niezb´dne informacje dotyczàce kampanii znajdujà si´ na stronie internetowej: 
www.skorabeztajemnic.pl
Za jej poÊrednictwem b´dzie mo˝na si´ zarejestrowaç na bezp∏atne, profesjonalne konsultacje dermatologiczne, obejmujàce
fachowà diagnoz´ typu skóry. 
dotyczàce tej dziedziny.  
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Ruboril Expert SPF 50+, Isispharma 
– ochrona dla skóry naczyniowej  
• Ruboril Expert SPF 50+ to formu∏a stworzona do codziennej ochrony przed
promieniowaniem s∏onecznym skóry wra˝liwej, zaczerwienionej i naczynkowej. W preparacie
znajduje si´ ekstrakt ze z∏otego rumianku, który wzmacnia naczynka i dzia∏a ∏agodzàco 
w przypadku podra˝nieƒ. Dzi´ki zawartoÊci pigmentu Ruboril Expert delikatnie koloryzuje
skór´, ujednolicajàc jej barw´. Krem ma bardzo wysokà ochron´ przed promieniowaniem
UVA/UVB. Jest wodoodporny, bez substancji zapachowych.   

Cena: 55 z∏/ 30 ml
Dost´pny w aptekach

Zabieg Body by Thermage, Solta Medical/Optopol 
– powróç do m∏odszego cia∏a sprzed lat  
• Wiele kobiet po urodzeniu dziecka lub po utracie wagi ma k∏opoty z po-
wrotem do swoich kszta∏tów i chce napiàç obwis∏à skór´ oraz wyrównaç
niepo˝àdane wybrzuszenia. Zabieg Body by Thermage, wykorzystujàc tech-
nologi´ nagrzewania obj´toÊciowego za pomocà fal radiowych, pomaga
wzmocniç i odnowiç kolagen skóry we wszystkich jej warstwach: naskórku,
skórze w∏aÊciwej oraz warstwie podskórnej. Skóra lepiej wyglàda, jest
g∏adsza, mocniejsza i j´drniejsza. Zabieg przy u˝yciu nowej koƒcówki tera-
peutycznej Thermage Body Tip 16.0 trwa zaledwie 30 minut, jest bardziej
komfortowy i umo˝liwia szybki powrót do pe∏nej aktywnoÊci.

Dost´pny w wybranych gabinetach medycyny estetycznej. 
Lista gabinetów na stronie www.thermage.com



Warto Poznaç:

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy 
oraz najlepsze gabinety dermatologii

i medycyny estetycznej, wellness 
i beauty spa

dr n. med. Tomasz Pniewski 
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Specjalista dermatolog, adiunkt w II Klinice
Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, autor i wspó∏autor
ponad 50 publikacji w polskiej i zagranicznej
prasie medycznej. Cz∏onek wielu organizacji
zawodowych, m.in. Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa HIV/AIDS,
Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zaka˝eƒ HPV,
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych.

W 1991 roku ukoƒczy∏ Wydzia∏ Lekarski Akademii Me-
dycznej w Warszawie. Po odbyciu sta˝y w USA zosta∏ asys-
tentem na tej uczelni w II Klinice Dermatologii i We-
nerologii, 5 lat póêniej zrobi∏ specjalizacj´ pierwszego
stopnia, nast´pnie drugiego stopnia z dermatologii i wene-
rologii, a w 2006 roku – doktorat. Obecnie jest adiunktem
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W 1995 roku
dr Pniewski za∏o˝y∏ w Warszawie wraz z ˝onà – stoma-
tologiem dr Katarzynà Chojnackà-Pniewskà prywatnà
Klinik´ Medycyny Estetycznej „ESTEMED”. Wspó∏pracu-
je równie˝ z Centrami Medycznymi IQ-Medica, Melitus,
LIM Center.          

Od wielu lat dr Tomasz Pniewski zajmuje si´ dermatologià
estetycznà i zabiegowà. Specjalizuje si´ w zabiegach lipoli-
zy, g∏´bokiego z∏uszczania naskórka i odm∏adzajàcych.
Znany jest równie˝ z perfekcyjnych zabiegów powi´kszania
i modelowania ust oraz bezoperacyjnego powi´kszania
piersi i modelowania poÊladków.   

Ma ˝on´ Katarzyn´ i dwóch synów – Karola i Cezarego. 
W wolnych chwilach ˝egluje, jeêdzi na nartach albo skacze
ze spadochronem, kiedyÊ nale˝a∏ do sekcji bokserskiej.
Oprócz ekstremalnych pasji ceni sobie dobrà muzyk´ lub
odpoczywa, grajàc na gitarze klasycznej. �

www.klinika-marszalkowska.pl






