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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

W wakacyjnym wydaniu Eksperta – o wakacjach 

bezpiecznych, czyli o pla˝owaniu z umiarem.Wiele 

mówi si´ i pisze na temat szkodliwoÊci promieniowania

UVA i UVB na skór´. Pacjenci odwiedzajàcy nasze 

gabinety zdajà sobie z tego spraw´, a jednoczeÊnie lubià

byç opaleni i korzystaç z uroków lata.W jaki sposób

prawid∏owo chroniç skór´, by uniknàç negatywnych

skutków dzia∏ania s∏oƒca, piszemy w Dossier numeru.

Doradzamy równie˝, jak dobraç odpowiedni kosmetyk

przeciws∏oneczny do fototypu skóry i miejsca wyjazdu.

Osobom, które niech´tnie odkrywajà latem nogi 

z powodu ˝ylaków podpowiadamy metod´, która wyleczy

je najskuteczniej i bezoperacyjnie. Innym problemem 

dotyczàcym tej okolicy cia∏a jest oczywiÊcie cellulit.

Narzeka na niego sporo kobiet – niezale˝nie od wieku 

i wagi.W jego terapii nie ma jedynej skutecznej metody,

a dobrych efektów mo˝emy si´ spodziewaç, poddajàc si´

ró˝nym technikom zabiegowym wykonywanym 

w odpowiednim cyklu.Wi´cej – na stronie 16.

W tym numerze zaj´liÊmy si´ tak˝e tematem

rozst´pów. Ma je prawie 90% kobiet i, co ciekawe,

zdarzajà si´ one tak˝e m´˝czyznom (40%).

Czy w ogóle mo˝na si´ ich pozbyç – w artykule 

na stronie 14.

Wspania∏ego odpoczynku w wakacje!

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: wrzesieƒ/pa˝dziernik 2009.

maj/czerwiec (nr 19)
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Autor: dr Robert Tworus, specjalista chirurgii
Centrum Dermatologii Laserowej i Przeszczepiania W∏osów, www.lasermed.pl 

Najnowsze zabiegi:

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.

Latem mo˝e nam towarzyszyç uczucie ci´˝koÊci i zm´czenie w nogach, zwiàzane z upa∏em.
Niekiedy podobne objawy sà zwiastunem rozpoczynajàcego si´ procesu powstawania ˝ylaków.
Ju˝ na tym etapie warto odwiedziç flebologa. Gdy jednak spóênimy si´ i pojawi si´ wyraêny
˝ylak, skorzystajmy z jednej z najnowszych metod terapii.

˚ylaki koƒczyn dolnych sà to posze-
rzone, poskr´cane i zmienione choro-
bowo odcinki ˝y∏ powierzchownych,
∏atwo wyczuwalne przez skór´.
Najcz´Êciej ich powstawanie jest
konsekwencjà uszkodzenia zasta-
wek wewnàtrz ˝y∏. Gdy sà zdrowe,
krew krà˝y we w∏aÊciwym kieru-
nku – do serca. Przy chorych za-
stawkach krew cofa si´, zalegajàc
w naczyniach. W ˝y∏ach utrzymu-
je si´ wtedy ca∏y czas podwy˝szone
ciÊnienie i w konsekwencji docho-
dzi do powstania ˝ylaków, które sà
nie tylko defektem estetycznym,
ale nieleczone mogà prowadziç do
niebezpiecznych powik∏aƒ.      

EVLT (varicose veins
laser treatment)
Polega na naÊwietlaniu niewydol-
nego pnia ̋ ylnego za pomocà wpro-
wadzanego do jego wn´trza w∏ókna
laserowego. Najcz´Êciej stosuje si´
laser diodowy o d∏ugoÊci fali 810 nm.
Pod wp∏ywem jego energii ˝y∏a ob-
kurcza si´ i zostaje trwale zam-
kni´ta, wi´c nie ma potrzeby jej
usuwaç. To alternatywna metoda
dla chirurgii, mniej bolesna i po-

zwalajàca szybko wróciç do nor-
malnej aktywnoÊci. 

Jak wyglàda zabieg?
Miejsce planowanego wk∏ucia naj-
pierw dezynfekuje si´ i znieczula.
Nast´pnie, przez specjalny port,
wprowadza si´ do ˝y∏y odpiszcze-
lowej nad kolanem w∏ókno lasera
os∏oni´te cewnikiem na ca∏ej d∏u-
goÊci, poza koƒcowym odcinkiem
emitujàcym energi´. W∏ókno usta-
wia si´ w ujÊciu ˝y∏y odpiszcze-
lowej – pod kontrolà USG. Nast´-
pnie ostrzykuje si´ ˝y∏´ na ca∏ej
d∏ugoÊci Êrodkiem znieczulajàcym.
Po naÊwietleniu chorego odcinka
˝y∏y wyjmuje si´ port i zak∏ada poƒ-
czoch´ uciskowà o ucisku co naj-
mniej 30 mm Hg. Trzeba jà nosiç
przez minimum 3 dni. Po pi´ciu ty-
godniach zalecane jest kontrolne
badanie USG. Pozosta∏e ˝ylaki
nastrzykuje si´ pianà z polidoka-
nolu lub wykonuje minifleboktomi´.  

Zalety metody:
• jest ma∏o inwazyjna, nie trzeba

robiç ˝adnych naci´ç
• po zabiegu nie wyst´pujà 

krwiaki, ani inne powik∏ania 
zwykle towarzyszàce zabiegom
chirurgicznym

• ˝y∏´ zamyka si´ prawie 
w 100 procentach

• po zabiegu szybko wraca si´ 
do codziennych zaj´ç. �

foto: archiwum
 Laserm

ed
foto: serwis prasowy Novartis

˚ylaki
– jak si´ ich pozbyç?
˚ylaki
– jak si´ ich pozbyç?

przed… 

…po leczeniu 
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Autor: dr n. med. Urszula Koz∏owska, specjalista dermatolog  
Melitus, Lecznica Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-aging
www.melitus.pl

DOSSIER: Bezpieczne opalanie

S∏oƒce
– wróg czy przyjaciel?
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.

Lato ma swoje przywileje: wakacje, pla˝a, morze. Z ochotà ruszamy na zas∏u˝ony
wypoczynek.Wiele osób, zdajàc sobie spraw´ ze szkodliwoÊci kàpieli s∏onecznych,
jednoczeÊnie pyta dermatologów, czy i jak – choç troch´ – bezpiecznie skorzystaç 
z wakacyjnych dobrodziejstw.
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Pi´kny bràz z domieszkà z∏ota na
naszej skórze jest atrybutem zdro-
wia, atrakcyjnoÊci, witalnoÊci, przy-
wilejem zamo˝nych itd. Blada skóra
raczej êle nam si´ kojarzy – z cho-
robà, s∏aboÊcià brakiem odpoczyn-
ku lub dba∏oÊci o w∏asne cia∏o. W ja-
kim stopniu s∏oƒce nam s∏u˝y, a kie-
dy lepiej z niego zrezygnowaç?

Zacznijmy od tego, ̋ e nie wszy-
scy jednakowo skorzystajà lub stra-
cà. Ale na pewno wszyscy b´dà
mieli przyjemnoÊç z przebywania
na s∏oƒcu. Bo to wcale nie ultrafio-
let, lecz promienie cieplne wywo∏u-
jà przyjemny nastrój zwiàzany z cie-
p∏ym dotykiem s∏oƒca na skórze. 
W gr´ wchodzà neuroprzekaêniki
odpowiedzialne za poczucie szcz´-
Êcia, zbli˝one do tych powodujàcych
uzale˝nienia. Podobnie z syntezà

witaminy D, by zapewniç organiz-
mowi jej w∏aÊciwà dziennà dawk´
wystarczy, ˝e s∏oƒce „popatrzy” 10
minut na powierzchni´ skóry
wielkoÊci d∏oni. Jest to o tyle
wa˝ne, ˝e niedobory witaminy D
zdarzajà si´ obecnie u doros∏ych,
nie u dzieci, którym zaleca si´ su-
plementacj´. Wreszcie sprawa indy-
widualnych mo˝liwoÊci zmiany ko-
loru skóry – nie wszystkim dane
jest opaliç si´ na bràzowo.

Jak si´ opalamy?
Opalanie jest fizjologicznym proce-
sem obronnym skóry, zapewniajàcym
ochron´ przed nadmiarem ultrafio-
letu. Skóra przybiera ciemniejszy ko-
lor wskutek zwi´kszenia w niej iloÊci
naturalnego pigmentu – melaniny, który
dzia∏a jak filtr przeciws∏oneczny.

Na pierwszym etapie korzysta-
nia ze s∏oƒca, w czasie pierwszych
kilkunastu minut, powstaje tzw. opa-
lenizna natychmiastowa, tj. zbrà-
zowienie skóry wywo∏ane opró˝nie-
niem zapasów melaniny do powierz-
chownych warstw skóry, zgroma-
dzonej uprzednio w ziarnistoÊciach
komórek barwnikowych. Po kilku
dobach rusza wzmo˝ona produkcja
melaniny (uzupe∏nienie opró˝nio-
nych zapasów) w komórkach bar-
wnikowych – melanocytach i uwal-
nianie do skóry, powodujàce syste-
matyczne jej ciemnienie. Pogrubie-
niu ulega równie˝ najbardziej po-
wierzchowna, martwa warstwa ro-
gowa naskórka, wybarwiona mela-
ninà. Uruchomieniu ulegajà mecha-
nizmy immunologiczne s∏u˝àce na-
prawie bàdê eliminacji komórek



bezpowrotnie uszkodzonych przez
ultrafiolet. Po kilku dniach nie-
zwykle intensywnej pracy zespo∏o-
wej cel zostaje osiàgni´ty – powsta-
je gruby mur z cegie∏ wy∏adowa-
nych melaninà na powierzchni
skóry – pojawia si´ po˝àdany bràz,
poch∏aniajàcy niebezpieczny ultra-
fiolet i ochraniajàcy ˝ywe komórki
le˝àce g∏´biej. Na chwil´ oczywiÊ-
cie, bowiem skóra systematycznie
z∏uszcza si´ (w ciàgu miesiàca wy-
mianie ulega ca∏a jej gruboÊç).

Opalanie a fototyp
skóry 
To, jaki stopieƒ opalenizny osià-
gniemy, zale˝y od tzw. fofotypu
skóry. Osoby z ciemniejszà karna-
cjà, czyli III i IV fototypem skóry
zyskujà po˝àdany bràz zabezpie-
czajàcy przed UV; osoby z jasnà
karnacjà – I i II fototypem skóry
(niewielkà iloÊcià melaniny w skórze)
– tylko nieznacznie bràzowiejà, i co
gorsze, mogà poczàtkowo oparzyç
si´ nadmiarem krótkich fal ultra-
fioletowych. Niestety zawsze lub pra-
wie zawsze opalajà si´ poczàtkowo
na czerwono, zatem ulegajà opa-
rzeniu s∏onecznemu 1-go stopnia,
którego objawem jest rumieƒ, a po
kilku dniach intensywne z∏uszcza-
nie naskórka, rzadziej podwy˝szo-
na ciep∏ota cia∏a i dreszcze kilka
godzin po intensywnej ekspozycji
na s∏oƒce. U osób z II fototypem
skóry pojawia si´ lekka opalenizna,
ale nigdy tak intensywna jak u tej
III i IV typem skóry, które sà Ênia-
dej karnacji i opalajà si´ ∏atwo,
szybko i intensywnie.

Wa˝ne zasady 
1. Podstawà bezpiecznego opala-
nia jest niedopuszczanie do oparze-
nia s∏onecznego, którego skutki bio-
logiczne sà zwykle op∏akane (sta-
rzenie, nowotwory skóry) i ujaw-
niajà si´ dopiero po up∏ywie kilku-,
kilkunastu lat! Dla osób z jasnà
karnacjà oznacza to koniecznoÊç
ochrony przed promieniowaniem
s∏onecznym (okrycia g∏owy, odzie˝,
kremy z filtrem) przez wi´kszoÊç

dnia, gdy˝ czas bezpiecznej ekspo-
zycji na s∏oƒce jest u nich niezwy-
kle krótki: kilka-, kilkanaÊcie mi-
nut dziennie, choç w miar´ opala-
nia ulega nieznacznemu wyd∏u˝a-
niu. By przed∏u˝yç czas bezpiecz-
nego przebywania na s∏oƒcu, stosu-
je si´ od dawna (poza odzie˝à ochron-
nà) kremy z filtrem (przez pierwsze
dni z wy˝szym, min. SPF 30, po-
tem mo˝liwie ni˝szym SPF 15-20).
Pami´tajmy, ̋ e krem z filtrem „prze-
staje” chroniç po up∏ywie 2 godzin
lub wczeÊniej, jeÊli ulegnie starciu
ze skóry.

2. Innym sposobem (choç mniej
skutecznym) chroniàcym przed
niepo˝àdanymi skutkami korzysta-
nia ze s∏oƒca jest suplementacja
beta-karotenu. Podnosi ona próg
wra˝liwoÊci skóry na dzia∏anie
ultrafioletu. PowinniÊmy si´gnàç
po beta-karoten mo˝liwie ju˝ na kil-
ka miesi´cy przed wakacjami i sto-
sowaç go nieprzerwanie, a˝ do za-
koƒczenia opakowania. Dawka dzien-
na musi byç doÊç wysoka (najlepiej,
aby ustali∏ jà dermatolog), zale˝na
od wagi cia∏a. Beta-karoten odk∏a-
da si´ w warstwie rogowej skóry,
chroniàc tam przed szkodliwym
dzia∏aniem promieni.

3. Alternatywnym sposobem mo-
˝e byç picie zielonej herbaty – udo-
wodniono, ˝e wypicie 3 i wi´cej fi-
li˝anek dziennie prowadzi do zwi´-
kszenia tolerancji na dzia∏anie
s∏oƒca w skórze.

4. JeÊli jednak wszystkie metody
zawiod∏y (lub zwyczajnie zawiód∏
zdrowy rozsàdek) i skóra jest opa-
rzona, mo˝na przyjàç jednorazowo
aspiryn´ (po 7. roku ˝ycia), stoso-
waç na skór´ mokre ok∏ady (dos-
konale ch∏odzà), a przez nast´pne
dni kremy ∏agodzàce (np. z pan-
tenolem, alantoinà lub krem z hy-
drokortyzonem na ograniczone po-
wierzchnie, mimo ˝e kortykoste-
roidy nie wykazujà udowodnionej
skutecznoÊci wobec poparzeƒ s∏o-
necznych). �



Przeglàd najnowszych
kosmetyków przeciws∏onecznych
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S∏oneczni specjaliÊci 
1. Lini´ kosmetyków Photoderm
Bioderma tworzy ponad 20 prepara-
tów o ró˝nym przeznaczeniu. MAXy-
malna Fotoochrona to po∏àczenie sil-
nych filtrów przeciws∏onecznych (SPF
50+/UVA 38) i kompleksu BIOpro-
tection, które niemal ca∏kowicie za-
bezpieczajà skór  ́ przed promienio-
waniem UVA i UVB. Rodzinna Fo-
toochrona i piel´gnacja jest zestawem
kosmetyków zarówno dla doros∏ych,
jak i dla dzieci, a Specjalistyczna
Fotoochrona dla osób z problemami
dermatologicznymi. Wszystkie kos-
metyki zapewniajà skutecznà ochro-
n´ nawet w najbardziej goràcych
miejscach Êwiata i opóêniajà foto-
starzenie si´ skóry.   

W tym roku do serii do∏àczy∏
nowy preparat Photoderm Bronz,
który zabezpieczajàc przed dzia∏a-
niem UV, jednoczeÊnie przyspiesza
powstawanie naturalnej opalenizny.
Kosmetyki sà dost´pne w wersji 
z SPF 20 – dla ciemnej karnacji
oraz SPF 40 – dla skóry jasnej.  

2. NowoÊcià w serii znanych ju˝ 
na rynku kosmetyków przeciws∏one-
cznych Anthelios La Roche-Posay
jest Anthelios XL – stworzony z my-
Êlà o ca∏ej rodzinie. Teraz jest w wi´-
kszym, por´cznym opakowaniu w spre-
ju. Preparaty z filtrem 20, 30 i 50+
(do wyboru) gwarantujà dobre zabez-
pieczenie przed s∏oƒcem, tak˝e przed
d∏ugimi promieniami UVA. Zawarty
w kosmetykach wyciàg z roÊliny tro-
pikalnej Senna Allata stanowi ochro-
n´ dla komórek skóry. 

Kosmetyki sà wodoodporne, bez-
zapachowe, dobrze tolerowane przez
cer´ wra˝liwà. Majà lekkà i Êwie˝à
konsystencj´. 

3. Laboratoria Vichy opracowa∏y
nowà gam´ kosmetyków przeciw-
s∏onecznych Capital Soleil z minera-
∏ami o dzia∏aniu antyoksydacyjnym.
Najnowsze produkty to mleczko na-
wil˝ajàce do cia∏a, krem do twarzy
(SPF 50+) oraz aerozol do cia∏a dla
doros∏ych (SPF 30+). Preparaty za-

wierajà system filtrów Mexoryl®  

SX-XL, które poch∏aniajà promienie
UVB w górnych partiach skóry i UVA
w g∏´bokich. Chronià jà przed usz-
kodzeniami, przeciwdzia∏ajà powsta-
waniu plam pigmentacyjnych i zmar-
szczek. Minera∏y znajdujàce si´ 
w wodzie termalnej Vichy (u˝ytej w se-
rii Capital Soleil) sà skuteczne w wal-
ce z wolnymi rodnikami. Wzmacniajà
ochron´ komórkowà przed utlenie-
niem wywo∏anym szkodliwym dzia-
∏aniem promieni UV.  

4. Przeciws∏oneczna gama kosme-
tyków Av¯ne zapewni ochron´ przed
UV ka˝demu rodzajowi skóry, na-
wet najbardziej wra˝liwej. W gamie
znajdujà si´: mleczko i spray z bar-
dzo wysokà ochronà przeciws∏one-
cznà oraz sztyft do wra˝liwych
okolic cia∏a. 

W kosmetykach zastosowano
po∏àczenie kompleksu Tinosorb M+S
i opatentowanych ekranów mine-
ralnych (MPI).

Prawie 50 procent Polaków deklaruje, ˝e lubi si´ opalaç tradycyjnie, za˝ywajàc 
kàpieli s∏onecznych na pla˝ach. Niestety nie wszyscy jeszcze pami´tajà o bezwzgl´dnej
koniecznoÊci u˝ywania kosmetyków chroniàcych przed promieniami UV.
WybraliÊmy ró˝ne produkty z polskich aptek, po które warto si´gnàç.

DOSSIER: Bezpieczne opalanie
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Wybierz swój fototyp

 Łeba 0,16 5,19 50+ 40 40 20

Ochrona dla dzieci   
Delikatna skóra dzieci jest szczegól-
nie podatna na dzia∏anie promieni
UV i wymaga bezwzgl´dnej ochro-
ny. Podczas pla˝owania trzeba jà
smarowaç kilkakrotnie, bo woda 
i piasek zmywajà kosmetyk ze skóry.
Najlepiej przed wyjazdem na waka-
cje zaopatrzyç si´ w produkty ap-
teczne. 

Photoderm Kid SPF 50+ (w spre-
ju) Biodermy chroni zarówno przed
promieniami UVB, jak i UVA.
Po∏àczenie kompleksu Bioprotec-

tion® z Peptydem C zapobiega 
zmianom w obr´bie DNA i sty-
muluje naturalny system obronny
organizmu. Kosmetyk ma przy-
jemnà, jedwabistà konsystencj´. 
Capital Soleil – z gamy produktów
Vichy przeznaczonych dla dzieci 
– ochroni skór´ przed s∏oƒcem, ale te˝
wzmocni jà minera∏ami o dzia∏aniu
antyoksydacyjnym. Seria zawiera na-
wil˝ajàce mleczko do twarzy i cia∏a
(SPF 50+) oraz spray do cia∏a 
(SPF 30+). Kosmetyki sà bezzapa-
chowe, nie ma w nich parabenów. �

Dobierz filtr w zale˝noÊci od miejsca wyjazdu  

WysokoÊç SPF zalecana w pierwszym tygodniu ekspozycji dla fototypów II-IV oraz dla fototypu I, 
w drugim tygodniu opalania mo˝liwa sukcesywna redukcja wysokoÊci filtra.
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DOSSIER: Bezpieczne opalanie 

Autor: dr Monika S∏owiƒska, specjalista dermatolog-wenerolog 
Klinika Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka

Liczne doniesienia naukowe wska-
zujà, ˝e intensywne opalanie i prze-
wlek∏a ekspozycja na s∏oƒce sà bar-
dzo szkodliwe, bo znacznie zwi´-
kszajà ryzyko rozwoju nowotworów
skóry: g∏ównie raka podstawnoko-
mórkowego i kolczystokomórkowe-
go oraz czerniaka. Promieniowanie
UV prowadzi tak˝e do objawów fo-
tostarzenia i fotouszkodzenia skóry.
Powstajà g∏´bokie zmarszczki i bruz-
dy, przebarwienia i punktowe odbar-
wienia, zaskórniki, teleangiektazje,
brodawki ∏ojotokowe i ogniska rogo-
wacenia s∏onecznego. 

Zmiany ∏agodne
Nale˝à do nich np. przebarwienia czy
p∏askie brodawki ∏ojotokowe (jasno-
bràzowe lub be˝owoszare plamy wiel-
koÊci od kilku milimetrów do kilku
centymetrów), które poza defektem
estetycznym, nie stanowià ̋ adnego za-
gro˝enia. Mogà zostaç usuní te lase-
rowo, technikà IPL lub za pomocà
odpowiednich peelingów (kwas trój-
chlorooctowy, Cosmelan, Dermamelan,
Yellow peel). Wí kszoÊç brodawek ∏o-
jotokowych z czasem przybiera jednak
form  ́p∏askowynios∏ych zmian o szor-
stkiej, brodawkowatej powierzchni,
które cz´Êciowo wykruszajà sí  i po-
nownie odrastajà. Majà one najcz´-
Êciej zabarwienie od jasnobràzowego
do czarnego i wymagajà diagnozy

(˝eby odró˝niç je od czerniaka). Po
konsultacji dermatologicznej usuwa sí
je ró˝nymi metodami: krioterapii, elek-
troresekcji, laseroterapii lub ∏y˝ecz-
kowania. 

Zmiany skórne zwiàzane z fotostarze-
niem sí  skóry polegajà na powstawa-
niu g∏´bokich zmarszczek i bruzd oraz
wiotkoÊci skóry. Zwykle leczy sí  je
preparatami kwasu hialuronowego (o
ró˝nej g´stoÊci, w zale˝noÊci od jego
przeznaczenia), kwasu polimlekowego
(Sculptra) czy retinoidami. Efekt fo-
toodm∏adzania mo˝na tak˝e osiàgnàç
metodà Thermage (nagrzewanie obj́ -
toÊciowe skóry w∏aÊciwej za pomocà
monopolarnych fal radiowych) bàdê
laserowo – technikà wyspowej fototer-
molizy (Mosaic, Fraxel). Z kolei te-
leangiektazje, obecne bardzo cz´sto na
twarzy, bocznych powierzchniach szyi
lub dekoltu, usuwa si´ odpowiednio
dobranym laserem albo metodà IPL.  

Zmiany chorobowe
Efektem dzia∏ania promieniowania
UV sà bardzo cz´sto schorzenia o po-
wa˝niejszym charakterze. U osób po-
wy˝ej 60. roku ˝ycia i coraz cz´Êciej
u m∏odszych – ok. 40. – powszechne
jest np. rogowacenie s∏oneczne. To
stan przednowotworowy raka kol-
czystokomórkowego (w kilku do
oko∏o 10% przypadków). Ogniska
rogowacenia doÊç ∏atwo mo˝na
zaobserwowaç samemu. 
Objawy. Bardzo szorstka w dotyku po-
wierzchnia, utworzona przez nieprawi-
d∏owo z∏uszczajàcy si´ naskórek. Pow-
stajà drobne, twarde ∏uski lub nawars-
twione bia∏o˝ó∏tawe strupy (w przypad-
kach zaawansowanych). Zmiany majà
ró˝owoczerwone zabarwienie i utrzy-
mujà si´ przewlekle. Rogowacenie
s∏oneczne lokalizuje si´ g∏ównie w oko-
licach stale eksponowanych na promie-
niowanie s∏oneczne – na czole, skro-
niach, nosie, policzkach, ma∏˝owinach
usznych, rzadziej na grzbietach ràk.
Rodzaj terapii. Ta dolegliwoÊç
wymaga podj´cia leczenia derma-
tologicznego i okresowej (co oko∏o
3 miesiàce) kontroli skóry. Bardzo
istotne jest stosowanie ca∏orocznej
fotoprotekcji, bo wówczas cz´Êç
zmian mo˝e ustàpiç samoistnie.

1. Rak podstawnokomórkowy
Jest jednym z najcz´stszych nowo-

Zmiany skórne
wywo∏ane s∏oƒcem
W okresie letnim chodzimy skàpo ubrani, wi´c nasza skóra jest szczególnie nara˝ona 
na dzia∏anie promieniowania UV. Ma to swoje skutki w postaci ∏agodnych defektów 
estetycznych, ale te˝ czasem grozi powa˝nymi chorobami.
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Brodawka ∏ojotokowa na szczycie g∏owy,
wymagajàca ró˝nicowania z czerniakiem
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tworów skóry zwiàzanych z dzia∏a-
niem promieniowania UV. Poczàt-
kowo ma postaç p∏askowynios∏ego
guzka koloru ró˝owoper∏owego, który
z czasem powi´ksza si´, tworzàc
guz z centralnie po∏o˝onym owrzo-
dzeniem i per∏owym wa∏em na ob-
wodzie. Pod wp∏ywem niewielkiego
urazu mechanicznego zmiana ∏atwo
krwawi. Istniejà liczne odmiany
raka podstawnokomórkowego, bar-
dzo cz´sto zdarza si´ postaç po-
wierzchowna wieloogniskowa lub
odmiana barwnikowa. 

Objawy. Zmiana powierzchowna
wieloogniskowa charakteryzuje si´
powstawaniem doÊç rozleg∏ych czer-
wonych ognisk o szorstkiej krwa-
wiàcej powierzchni z drobnymi guz-
kami w jej obr´bie. Odmiana bar-
wnikowa mo˝e z kolei czasem imi-
towaç znami´ atypowe lub czernia-
ka, bo ma kszta∏t guzka o zabarwie-
niu bràzowoczerwonym, a nawet
czarnym. Nowotwory te najcz´Êciej
lokalizujà si´ na twarzy i tu∏owiu. 
Rodzaj terapii. Nowotwór ten wy-
maga usuni´cia chirurgicznego, bo
wtedy, jak wykaza∏y badania, ist-
nieje najmniejsze ryzyko jego
wznowienia. Wybrane zmiany o cha-
rakterze powierzchownym leczy si´
miejscowo metodà krioterapii lub
preparatem 5% imikwimodu. Warto
podkreÊliç, ˝e oko∏o 30% pacjentów
z przebytym rakiem podstawnoko-
mórkowym doÊwiadcza kolejnej
zmiany tego typu. Stàd tak istotna
jest okresowa (co oko∏o 3 miesiàce)
kontrola skóry i stosowanie zasad
skutecznej fotoprotekcji.    

Co warto wiedzieç: Rak podsta-
wnokomórkowy ma charakter miej-
scowo z∏oÊliwy – w niewielkim
odsetku przypadków daje przerzuty,
a jego inwazyjny wzrost jest ogra-
niczony do tej okolicy, w której si´
pojawi∏.  

2. Rak kolczystokomórkowy
Rak, który rozwinà∏ si´ na pod∏o˝u
rogowacenia s∏onecznego, poza
typowymi lokalizacjami wyst´po-
wania jego stanu przednowot-
worowego, mo˝e te˝ wystàpiç na
czerwieni wargowej (najcz´Êciej
wargi dolnej), w okolicy ˝uchwy
czy na tu∏owiu (tu cz´Êciej u osób
po transplantacji narzàdów w tra-
kcie przewlek∏ej immunosupresji). 
Objawy. Poczàtkowo jest p∏asko-
wynios∏à zmianà, a w póêniejszym
okresie guzem koloru ˝ywoczerwo-
nego, ∏atwo krwawiàcym i stàd po-
krytym nawarstwionymi strupami
surowiczokrwistymi. 
Rodzaj terapii. Rak kolczystoko-
mórkowy wymaga pilnego usuni´-
cia chirurgicznego z zachowaniem
odpowiednich marginesów zdrowej
skóry, a niejednokrotnie tak˝e lo-
kalnych w´z∏ów ch∏onnych, z uwa-
gi na to, ˝e jest bardzo inwazyjny
i ma zdolnoÊç do przerzutów. Ko-
nieczna jest tak˝e regularna kon-
trola dermatologiczna i onkolo-
giczna.

3. Czerniak
Jest nowotworem z∏oÊliwym, najcz´-
Êciej zwiàzanym z nieprawid∏owà
ekspozycjà na promieniowanie UV,

ale nie bardzo cz´stym. Co roku w Pol-
sce zg∏asza si´ oko∏o 2000 przypad-
ków (dane z 2006 r.), chocia˝ za-
chorowalnoÊç ocenia si´ na 4 przy-
padki na 100 tysi´cy mieszkaƒców, 
a ryzyko jego rozwoju wynosi 1:300.

To wa˝ne! Wczesne rozpoznanie
nowotworu daje szans´ na wylecze-
nie i zmniejsza ryzyko zgonu. Na
podstawie dotychczasowych donie-
sieƒ naukowych wiadomo, ˝e praw-
dopodobieƒstwo prze˝ycia 5-letnie-
go pacjenta z czerniakiem jest uza-
le˝nione g∏ównie od stadium zaa-
wansowania choroby. Przy najm-
niejszym stopniu inwazyjnoÊci – tj.
ograniczonym do naskórka i granicy
skórno-naskórkowej – wynosi ono
ponad 90%, natomiast w przypadku
inwazyjnoÊci w g∏àb skóry, przekra-
czajàcej 4 mm (liczàc od powierz-
chni naskórka) – ok. 45%. Bardzo
istotne dla rokowania sà tak˝e
budowa histologiczna, lokalizacja
na ciele oraz stan uk∏adu immuno-
logicznego (wp∏yw leczenia immu-
nosupresyjnego). Czerniaki w oko∏o
70% rozwijajà si´ na pod∏o˝u skóry
niezmienionej (tj. pozbawionej zna-
mienia), a jedynie w 30% na drodze
transformacji nowotworowej aty-
powego znamienia barwnikowego. 

Objawy. Jedne czerniaki majà po-
staç nieregularnej plamy koloru
czarnego, ciemno-, lub jasnobrà-
zowego, w przypadkach zaawan-
sowanych wyst´puje ogniskowy za-
nik barwnika lub obszary o ró˝o-
wym odcieniu. Inne majà postaç
guzka lub guza, pojedynczego lub

Obraz rogowacenia s∏onecznego

Obraz raka podstawnokomórkowego typu 
barwnikowego, wymagajàcy ró˝nicowania 
z czerniakiem

Rak kolczystokomórkowy wymaga ró˝nicowania
z czerniakiem bezbarwnikowym
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policyklicznego (w zaawansowanych
przypadkach), o zabarwieniu od czar-
nego do jasnobràzowego, ró˝owego,
niebieskoszarego do wielobarwnego.
Typowe czerniaki wykazujà szybki
wzrost – osoba z takà zmianà mo˝e
to zauwa˝yç w ciàgu kilku miesi´cy.
Pewnym odst´pstwem od tej regu∏y
jest czerniak powsta∏y na pod∏o˝u
tzw. plamy soczewicowatej, typowo
zlokalizowanej na twarzy u osób
starszych, która przypomina du˝à
ciemnobràzowà lub czarnà p∏askà
brodawk´ ∏ojotokowà. Ten typ czer-
niaka mo˝e przez d∏ugi czas wykazy-
waç wzrost w p∏aszczyênie horyzon-
talnej, a dopiero po wielu latach
przejÊç w faz´ inwazji w g∏àb skóry. 
Rodzaj terapii. W chwili obecnej
jedynym skutecznym sposobem le-
czenia czerniaka jest jego niez-
w∏oczne usuni´cie chirurgiczne z za-
chowaniem adekwatnych do stopnia
zaawansowania marginesów jego
wyci´cia. Niezb´dna jest równie˝ re-
gularna kontrola dermatologiczna 
i onkologiczna co oko∏o 3 miesiàce.
Kontroli dermatologicznej powinni
zostaç poddani równie˝ bliscy krew-
ni chorego, rodzeƒstwo.

Uwaga! Poniewa˝ czerniak wido-
czny go∏ym okiem rzadko znajduje
si´ we wczesnym okresie zaawan-
sowania, olbrzymie znaczenie ma
mo˝liwoÊç jego wykrywania w bar-
dzo poczàtkowej postaci. 

Najwa˝niejsza 
jest diagnoza 
Nowoczesna diagnostyka zmian bar-
wnikowych skóry polega na ich oce-
nie przy u˝yciu dermoskopu r´czne-
go (powi´kszenie 7-10x), wideoder-
moskopu (powi´kszenie 20-70x), 
a w szczególnych przypadkach ska-

ningowego mikroskopu konfokalne-
go („na ˝ywo”, nieinwazyjnie po-
zwala oceniç wszystkie warstwy
skóry w rozdzielczoÊci mikroskopu
Êwietlnego).

Podczas badania dermoskopo-
wego zmian skórnych ocenia si´ jej
architektur´, struktury morfologicz-
ne, rodzaj naczyƒ krwionoÊnych i ró˝-
norodnoÊç zabarwienia. Na podsta-
wie wspó∏wyst´powania okreÊlonych
cech konkretnej zmiany skórnej, le-
karz stawia diagnoz´ i ustala dalsze
post´powanie: okresowe kontrolowa-
nie zmiany lub jej wyci´cie chirurgi-
czne z weryfikacjà histopatologicznà. 

Olbrzymie znaczenie w profilak-
tyce i wczesnym wykrywaniu nowot-
worów skóry ma zarówno regularna
profilaktyczna kontrola dermosko-
powa, jak i comiesi´czna samokon-
trola przeprowadzana przez pacjen-
ta lub kogoÊ z rodziny.  

Kontrole dermoskopowe powin-
ny si´ odbywaç co 3 do 24 miesi´cy,
w zale˝noÊci od wieku pacjenta 
i obecnoÊci czynników ryzyka (uwa-
runkowanych genetycznie lub zwià-
zanych z stylem ˝ycia), do których
nale˝à: 
• wyst´powanie nowotworów 

skóry u danej osoby 
(czerniaków, raków podstawno-
komórkowych lub kolczys-
tokomórkowych) 

• czerniak wÊród bliskich 
krewnych 

• obecnoÊç zespo∏u znamion 
atypowych lub licznych 
znamion nabytych, fototyp I 
skóry (bardzo jasna karnacja, 
skóra jest niezdolna do wytwo-
rzenia opalenizny), co najmniej
3 znamion wrodzonych, 
znamion wrodzonych o Êrednicy

> 20 cm
• przebycie co najmniej 3 

oparzeƒ s∏onecznych 
w przesz∏oÊci, a szczególnie 
w dzieciƒstwie 

• cz´ste (np. w solarium lub 
w zwiàzku z wykonywanym 
zawodem) lub liczne intensyw-
ne, nawet krótkie (jedynie 
podczas wakacji), ekspozycje 
na promieniowanie UV 
(szczególnie w godzinach jego 
najwi´kszego nat´˝enia, tj. 
pomi´dzy 11.00 a 16.00),

• przebycie radioterapii/ che-
mioterapii lub trwajàce
przewlek∏e leczenie immuno-
supresyjne  

Podczas kontroli przy u˝yciu wideo-
dermoskopu mo˝liwe jest utworze-
nie dokumentacji fotograficznej oce-
nianych zmian skórnych. Pozwala to
na obiektywnà ocen´ transformacji
zachodzàcych w obr´bie zmian bar-
wnikowych w czasie, a tak˝e na
zaobserwowanie pojawiajàcych si´
nowych zmian w ciàgu okresów
pomi´dzy kolejnymi wizytami. Ist-
niejà tak˝e bardzo rzadkie przypad-
ki czerniaków, które w poczàtko-
wym okresie rozwoju nie wykazujà
charakterystycznych cech dermosko-
powych, stàd jedynie ich obserwacja
w ciàgu krótkiego okresu kontrolne-
go mo˝e zasugerowaç obecnoÊç no-
wotworu.

Samokontrola 
– to bardzo wa˝ne!
Pacjent, dokonujàc samokontroli,
„uczy si´” z czasem swoich znamion
barwnikowych, stàd po uprzedniej
edukacji przez dermatologa, b´dzie
w stanie wskazaç na zmian´, która
ulega transformacji w czasie.
Na co zwróciç uwag´? Trzeba kon-
trolowaç zmiany barwnikowe, które
uleg∏y jakimkolwiek przeobra-
˝eniom w ciàgu kilku miesi´cy.
Dotyczy to: kszta∏tu ich obrysu,
pojawienia si´ zabarwienia (bia∏ego,
szarego, niebieskiego, ró˝owego,
czarnego, bràzowego), wzrostu 
zmiany w p∏aszczyênie poziomej lub
pionowej, wystàpienia krwawienia,
Êwiàdu lub owrzodzenia w jej

Czerniak guzkowy

Czerniak szerzàcy si´ powierzchownie
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obr´bie. Obserwowane przekszta∏-
cenia majà szczególne znaczenie,
gdy sà asymetryczne. Niebezpiecz-
nym symptomem jest tak˝e poja-
wienie si´ nowej, szybko rosnàcej
zmiany barwnikowej. W przypadku
stwierdzenia powy˝szych objawów
trzeba niezw∏ocznie udaç si´ do der-
matologa.

Profilaktyka 
nowotworów
1.Jednà z zasad bezpiecznej eks-
pozycji na promieniowanie s∏one-
czne jest stosowanie w∏aÊciwej
fotoprotekcji. Kremy przeciws∏o-
neczne, o faktorze przynajmniej
SPF 20-30, trzeba aplikowaç na
skór´ co kilka godzin i zawsze
bezpoÊrednio po kàpieli w wodzie.

2.Nale˝y chroniç cia∏o przed s∏oƒ-
cem odpowiednià odzie˝à, zw∏asz-
cza skór´ dzieci, doros∏ych z grupy
podwy˝szonego ryzyka oraz tych,
którzy planujà d∏u˝szy pobyt na
zewnàtrz w ciàgu dnia. 
3.Niebagatelne znaczenie dla pro-
filaktyki nowotworów skóry ma
ÊwiadomoÊç, ˝e solaria lepiej omi-
jaç z daleka. 
4.Ekspozycja na promieniowanie
s∏oneczne powinna byç szczegól-
nie restrykcyjnie kontrolowana 
u dzieci przez pierwsze lata ˝ycia,
bo ich skóra (zw∏aszcza niemo-
wlàt) jest delikatna i nie w pe∏ni
dojrza∏a, zatem bardziej podatna
na oparzenia s∏oneczne i indukcj´
licznych nowych zmian barwni-
kowych.

Uwaga!
Nale˝y pami´taç, ˝e kolejne dawki
promieniowania s∏onecznego otrzy-
mywane przez naszà skór´ w cià-
gu ca∏ego ˝ycia kumulujà si´. Stàd
ka˝da nast´pna ekspozycja przy-
bli˝a nas do dawki progowej, po-
wy˝ej której ujawniajà si´ niepo-
˝àdane skutki dzia∏ania UV. War-
toÊç tej dawki oraz indywidualna
reakcja organizmu sà uzale˝nione
od wielu czynników (genetycz-
nych, zwiàzanych z dotychczasowym
stylem ekspozycji na promienio-
wanie UV i immunologicznych).
Warto te˝ pami´taç, ˝e w kwestii
ochrony przed szkodliwymi skut-
kami dzia∏ania promieniowania
UV, bardzo wiele zale˝y od nas
samych. �

SetPoint Doradztwo ˚ywieniowe oferuje przysz∏ym mamom 
indywidualny pakiet opieki dietetycznej SetPoint Mama.

W trakcie cià˝y w pierwszym try-
mestrze zapotrzebowanie przysz∏ej
mamy na energi´ nie zwi´ksza si´,
zaÊ w drugim i trzecim trymestrze
jedynie o ok. 300 kcal dziennie. Na-
tomiast na witaminy i sk∏adniki mi-
neralne roÊnie nawet o 50-100%.
Odpowiednie ˝ywienie w tym okre-
sie sprzyja prawid∏owemu rozwo-
jowi dziecka jeszcze przed poro-
dem, a jednoczeÊnie zapewnia zdro-
wie i dobrà form´ matce.
Pakiet SetPoint Mama zawiera:
• godzinnà konsultacj´ z doradcà
˝ywieniowym SetPoint – wywiad
˝ywieniowy, test wiedzy na temat

prawid∏owego ˝ywienia w cià˝y,
pomiar wagi, okreÊlenie wskaênika
BMI
• comiesi´czne wizyty kontrolne
• porady ˝ywieniowe na ka˝dy 

trymestr cià˝y
• diety wzorcowe wraz 

z przepisami na ka˝dy trymestr 
• obszerny materia∏ merytory-

czny o znaczeniu ˝ywienia w cià˝y
• wizyt´ kontrolnà oraz pomiar 

sk∏adu cia∏a po porodzie
• sta∏y kontakt i opiek´ doradcy 

˝ywieniowego
Koszty:
• wst´pna konsultacja z doradcà

˝ywieniowym – 95 z∏ 
• miesi´czna opieka dla kobiet 

w cià˝y – ok. 100 z∏
• 15% rabatu przy zakupie 

pakietu na ca∏y okres trwania 
cià˝y 
Prowadzimy tak˝e specjalny

program dla kobiet po porodzie 
i mam karmiàcych.

SetPoint Doradztwo ˚ywieniowe
od ponad 9 lat prowadzi indywidu-
alne programy opieki dietetycznej 
– do tej pory z naszych us∏ug skorzys-
ta∏o kilka tysi´cy Klientów. Zapra-
szamy do naszych Centrów w War-
szawie, Legionowie i Wroc∏awiu.

Dieta dla
przysz∏ych mam

W∏aÊciwy stan od˝ywienia oraz prawid∏owa waga rodziców u∏atwiajà kobiecie zajÊcie w cià˝´. Utrzy-
manie prawid∏owej masy cia∏a w cià˝y to klucz do szybkiego powrotu do dobrej kondycji po porodzie.

Informacje – www.setpoint.pl Ewelina Ludwiczak – PR Manager SetPoint Doradztwo ˚ywieniowe
tel. (022) 854 16 11, 0 503 045 504, e-mail: e.ludwiczak@setpoint.pl

artyku∏ sponsorowany 
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Autor: dr Ma∏gorzata Bag∏aj
Centrum Dermatologii Estetycznej Bag∏aj, www.baglaj.com.pl 

Najwa˝niejszym czynnikiem ryzyka
powstania rozst´pów jest znaczàcy
przyrost masy cia∏a w stosunkowo
krótkim czasie (chodzi tu zarówno 
o zwi´kszenie iloÊci tkanki t∏uszczo-
wej, jak i tkanki mi´Êniowej oraz
kostnej). Skóra ulega wtedy gwa∏-
townemu mechanicznemu rozciàga-
niu, którego skutkiem jest powsta-
nie linijnych zmian. Rozst´py uk∏a-
dajà si´ prostopadle do si∏y rozcià-
gajàcej skór´. 

Skàd si´ biorà?
Jak udowodniono eksperymental-
nie, samo rozciàganie mechaniczne
skóry, np. ekspanderem, nie wystar-
cza, aby te zmiany powsta∏y. W zwià-
zku z tym uwa˝a si´, ˝e oprócz czy-
nników mechanicznych, istotnà rol´
w etiopatogenezie rozst´pów odgry-
wajà czynniki hormonalne: fizjologi-
czne – zwiàzane z okresem dojrze-
wania p∏ciowego czy cià˝y – oraz
wywo∏ane chorobami lub za˝ywa-
niem przez d∏u˝szy czas niektórych
leków. Pod wp∏ywem zmiany st´˝e-
nia hormonów (szczególnie kortyzo-
lu) w surowicy dochodzi do upoÊle-
dzenia czynnoÊci fibroblastów (ko-
mórek tkanki ∏àcznej produkujà-
cych m.in. w∏ókna podporowe
skóry). Zaczynajà one produkowaç
w∏ókna kolagenowe i elastyczne,
mniej podatne na rozciàganie i bar-
dziej kruche. Z tego powodu zostaje

naruszona integralnoÊç regularnej
sieci w∏ókien. Ulegajà one rozerwa-
niu, czego koƒcowym efektem jest
powstanie rozst´pów. Poniewa˝ jed-
noczeÊnie dochodzi do Êcieƒczenia
naskórka, stajà si´ one bardziej
widoczne (patrz zdj´cie).

We wczesnej fazie rozst´py majà
kolor czerwony, sà lekko obrz´kni´-
te, uk∏adajà si´ równolegle wzgl´-
dem siebie, sà ró˝nej d∏ugoÊci i sze-
rokoÊci. W drugiej fazie, tzw. zani-
kowej, zwanej te˝ fazà bliznowace-
nia, nast´puje pozorna regeneracja
rozst´pów. Stajà si´ bia∏e, atrofi-
czne, lekko zapadni´te, z delikatnie
pomarszczonà powierzchnià. Cza-
sami przez Êcieƒcza∏y naskórek uwy-
pukla si´ tkanka t∏uszczowa.

Ze wzgl´du na istot´ zmian 
w obrazie histopatologicznym, roz-
st´py nale˝y traktowaç jak blizny.
Âwiadczy te˝ o tym ewolucja zmian
w kszta∏towaniu si´ rozst´pów:
rozst´py czerwone mo˝emy przy-
równaç do blizny w okresie rych∏o-
zrostu, natomiast rozst´py bia∏e 
– do blizny ostatecznej.

Gdzie wyst´pujà? 
Najcz´stsze miejsca pojawiania si´
rozst´pów to:
• brzuch i jego okolice
• piersi
• boczne okolice ud
• poÊladki

• okolica l´dêwiowa
• okolica obr´czy barkowej, szcze-
gólnie typowa u osób bioràcych ana-
boliki w celu szybkiego przyrostu
masy mi´Êniowej.

Jak je zlikwidowaç?
Nie ma wcià˝ – niestety – niezawo-
dnego sposobu na ca∏kowite pozby-
cie si´ rozst´pów, ale poprzez ró˝ne
techniki zabiegowe mo˝na w znaczà-
cym stopniu  poprawiç ich wyglàd. 

1. Peelingi. To powszechnie sto-
sowana w gabinetach dermatolo-
gicznych metoda usuwania rozst´-
pów. Dzia∏ajà na nie skutecznie za-
równo peelingi mechaniczne, czyli
mikrodermabrazja, jak i chemicz-
ne – wykorzystujàce przede wszys-
tkim kwas trójchlorooctowy. Zabie-
gi te mo˝na wykonaç np. sposobem
dr Phillippa Deprez i przeprowa-
dziç je jeden po drugim w czasie
jednej sesji terapeutycznej. Po 2-
-tygodniowym okresie gojenia mo-
˝emy si´ spodziewaç bardzo do-
brego efektu.  

2. Mezoterapia. Równie skutecz-
na jak peelingi. Polega ona na po-
daniu pod Êcieƒczony naskórek sub-
stancji stymulujàcych regeneracj´
skóry. Najcz´Êciej jest to mieszanka
zawierajàca antyoksydanty, wita-
miny, krzemionk´ organicznà, kwas

sposobów
na rozst´py
Nie∏atwo poddajà si´ terapii i sà doÊç powszechne. Dotyczà 70% kobiet, ale nie omijajà tak˝e
m´˝czyzn (ok. 40 %). Cz´stotliwoÊç ich wyst´powania wzrasta w czasie cià˝y – ma je prawie
90% przysz∏ych mam. Podpowiadamy, jakie metody najlepiej sobie z rozst´pami poradzà.

W gabinecie dermatologa:

5
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hialuronowy czy polinukleotydy.
Mo˝na wykorzystaç tzw. koktajle
gotowe albo lekarz, opierajàc si´
na w∏asnym doÊwiadczeniu, dobie-
ra sk∏adniki koktajlu indywidual-
nie do potrzeb pacjenta.   

3. Lasery. Mniej popularnym 
ze wzgl´du na wysokà cen´, ale
bardzo skutecznym zabiegiem jest
laseroterapia z u˝yciem lasera
frakcyjnego. Efekt widaç ju˝ po
pierwszym zabiegu, ale do uzyska-
nia pe∏nego zadowolenia potrzeba
3-5 zabiegów. 

4. Chirurgia plastyczna. Je˝eli
rozst´pom towarzyszy bardzo du˝a
wiotkoÊç skóry, a dzieje si´ tak po
niektórych cià˝ach, np. mnogich,
nale˝y rozwa˝yç chirurgicznà pla-
styk´ pow∏ok brzusznych. Nie jest
to metoda poprawiania wyglàdu
rozst´pów, ale wraz z nadmiarem
skóry zostaje wyci´ta znaczna cz´Êç
rozst´pów. 

5. Kwas polimlekowy. Ciekawe
efekty mo˝na równie˝ uzyskaç 
w czasie leczenia wiotkoÊci skóry
brzucha poprzez wstrzykiwanie
kwasu polimlekowego (Sculptra).
Mimo ˝e we wskazaniach do u˝ycia
tego preparatu nie ma wyszczegól-
nionych rozst´pów, to efekt ich re-
generacji jest zaskakujàco dobry
(patrz zdj´cie). 

Poniewa˝ ka˝dy z wy˝ej wymie-
nionych zabiegów ma inny mecha-
nizm dzia∏ania, niezwykle korzystne
jest ∏àczenie ró˝nych metod leczni-
czych. KolejnoÊç tych skojarzonych
zabiegów nie powinna byç przypad-
kowa. Dlatego wa˝ne jest, aby wy-
konywa∏ je doÊwiadczony lekarz,
najlepiej dermatolog, który w razie
wystàpienia powik∏aƒ jest najlepiej
przygotowany pod wzgl´dem mery-
torycznym i fachowym do ich le-
czenia. Czasami prosty w wykona-

niu zabieg, taki jak z∏uszczanie
kwasem TCA, przy nieodpowiednio
dobranym st´˝eniu preparatu mo˝e
spowodowaç, ˝e niechciane rozst´-
py zastàpi jeszcze bardziej niech-
ciana blizna.   

Kremy, kosmetyki 
– czy mogà pomóc?
Przemys∏ kosmetyczny oferuje wiele
preparatów na rozst´py – w kremie
albo w ˝elu. I o ile trudno od nich
oczekiwaç, ˝eby rozst´py zlikwi-
dowa∏y, to przynajmniej wzmocnià
skór´, zwi´kszà jej odpornoÊç na
rozciàganie. W ich sk∏adzie znajdu-
jà si´ m.in. wyciàgi z roÊlin, g∏ównie
morskich oraz witamina E, odpo-
wiedzialna za elastycznoÊç naskór-
ka. Uwa˝a si´, ˝e doÊç skuteczne 
w walce z rozst´pami sà kremy za-
wierajàce retinoidy, np. izotretinoi-
n´. Ale uwaga! Nie wolno ich stoso-
waç u kobiet w cià˝y, ze wzgl´du 
na ryzyko wystàpienia wad rozwo-
jowych p∏odu. Z powodzeniem nato-
miast mogà u˝ywaç ich np. sporto-
wcy. Na Êwie˝e rozst´py warto sto-
sowaç maÊci zwykle u˝ywane w le-
czeniu zmian naczyniowych, np. Lio-
ton 1000 – o dzia∏aniu obkurczajà-
cym – przys∏u˝y si´ do rozjaÊnienia
koloru linijnych zmian na skórze.  

Rozst´py a dieta 
Jak wiemy, skóra potrzebuje na co
dzieƒ racjonalnego od˝ywienia, pro-
duktów bogatych w witaminy i mi-
nera∏y. W przypadku rozst´pów mu-
simy jej dostarczaç g∏ównie cynku
oraz witaminy E – w du˝ym stopniu
odpowiadajàcej za spr´˝ystoÊç
skóry. Znajdziemy jà w m.in. w zie-
lonych warzywach liÊciastych, ka-
szach, pe∏noziarnistym chlebie.
Cynk z kolei – w mi´sie, owocach mo-
rza, orzechach i roÊlinach stràcz-
kowych. Do racjonalnej diety warto
te˝ do∏àczyç aktywnoÊç fizycznà 
– dzi´ki gimnastyce poprawiamy
krà˝enie. �

Rozst´py przed zabiegiem 

Rozst´py po zabiegu mikrodermabrazji 
i nast´powej mezoterpii   

Rozst´py przed leczeniem 

Rozst´py po leczeniu 
kwasem polimlekowym

foto: archiwum
 zdj´ciowe  dr M

. Bag∏aj
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W gabinecie dermatologa:
Autorzy: dr Monika Nowicka, dr Barbara Szynol-Woêniak
Gabinety Medycyny Estetycznej Juwena, www.juwena.pl       

Cellulit 
Inaczej skórka pomaraƒczowa – to
nieprawid∏owe rozmieszczenie tkan-
ki t∏uszczowej w skórze, które po-
woduje nierównoÊci w postaci do∏-
ków. Towarzyszà mu zmiany budowy
tkanki ∏àcznej. Medycznymi odpo-
wiednikami poj´cia cellulit sà: pani-
kulopatia, lipodystrofia, czy obrz´-
kowo-w∏ókniejàce zwyrodnienie tka-
nki podskórnej.

Cellulitis 
Mylony cz´sto z cellulitem – jest
poj´ciem medycznym, które okreÊla
chorob´ zapalnà tkanki podskórnej
wyst´pujàcà g∏ównie w okolicy koƒ-
czyn dolnych, przebiegajàcà zwykle
z wysokà goràczkà i wymagajàcà
stosowania antybiotyków. Chora
skóra jest zaczerwieniona, obrz´-
kni´ta i bardzo obola∏a, mo˝e temu
towarzyszyç powi´kszenie w´z∏ów
ch∏onnych.

Przyczyny 
powstawania 
Cellulit dotyka 80%-90% kobiet
po okresie pokwitania. Przydarza
si´ on tak˝e m´˝czyznom, ale
rzadko, g∏ównie tym dotkni´tym

zaburzeniami hormonalnymi i nie-
doborem androgenów. Zarówno
u kobiet, jak i u m´˝czyzn, ma wi´c
zwiàzek z hormonami. Nie stwier-
dzono natomiast jego zwiàzku z nad-
wagà, poniewa˝ problem ten majà
równie˝ szczup∏e osoby. Najcz´Êciej
cellulit towarzyszy nadmiernej pro-
dukcji estrogenów i niedoborowi
progesteronu, dlatego jego objawy
mogà pojawiç si´ ju˝ w okresie
dojrzewania p∏ciowego, a nasilajà
si´ podczas cià˝y, menopauzy, sto-
sowania hormonalnej terapii zas-
t´pczej i antykoncepcji.

Nie bez znaczenia w powsta-
waniu cellulitu sà predyspozycje
genetyczne oraz dieta z nadmier-
nà iloÊcià t∏uszczów i w´glowoda-
nów, brak ruchu, u˝ywki. Równie˝
opalanie si´, sauna i goràce kàpie-
le mogà nasilaç zmiany w tkance
podskórnej, poniewa˝ wp∏ywajà
na rozszerzenie naczyƒ krwionoÊ-
nych, zwi´kszajàc ich przepusz-
czalnoÊç i wywo∏ujàc zaburzenia
w krà˝eniu w∏oÊniczkowym. Po-
dobne zmiany w mikrokrà˝eniu
powoduje zwi´kszenie obj´toÊci ko-
mórek t∏uszczowych, które ucis-
kajàc na naczynia w∏osowate, sà
przyczynà zw´˝enia ich Êwiat∏a,
zaburzenia krà˝enia krwi i ch∏on-

ki oraz miejscowego obrz´ku tkan-
ki. Prowadzi to do nieprawid∏o-
woÊci w jej od˝ywianiu i w usuwa-
niu produktów przemiany materii.
Komórki t∏uszczowe mno˝à si´ i ro-
snà z powodu gromadzenia t∏usz-
czu i odpadów metabolicznych, a w ich
otoczeniu dochodzi do innych pa-
tologii, jak np. mikrozatorów, krwo-
toków oraz p´kania naczyƒ krwio-
noÊnych. Ich skutkiem jest w∏ók-
nienie tkanki i wciàganie skóry do
Êrodka, co sprawia, ˝e jej powierz-
chnia staje si´ nierówna. PrzeroÊ-
ni´te komórki t∏uszczowe deformu-
jà otaczajàce jà w∏ókna kolageno-
we, prowadzàc do ich twardnienia. 

Charakterystyczne
cechy 
U m∏odych osób, bez zaburzeƒ krà-
˝eniowych, cellulit ma twardà bu-
dow´, a skóra pozostaje dobrze na-
pi´ta. Powy˝ej 25. roku ˝ycia wià-
˝e si´ on z obrz´kiem tkanek. Po-
czàtkowo, w I stadium, skóra jest
g∏adka, a jej nierównoÊci pojawiajà
si´ dopiero po uciÊni´ciu fa∏du
skórnego. Z czasem zaczynajà byç
widoczne w pozycji stojàcej (II sta-
dium). W stadium III zmiany wi-
doczne sà niezale˝nie od pozycji cia∏a. 

Cellulit
– najlepsze zabiegi

Narzeka na niego sporo kobiet, niezale˝nie od wieku i wagi. Do powstania cellulitu przyczyniajà
si´ m.in. zaburzenia hormonalne, z∏a dieta, brak ruchu. Jakie techniki zabiegowe pomogà
najskuteczniej si´ go pozbyç?             
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foto: serwis serwis prasowy Elancyl

Jak si´ go leczy?   
Cellulit rozwija si´ d∏ugo, a le-
czenie wymaga czasu i cierpliwoÊ-
ci ze strony lekarza i pacjenta. Od
kilku lat w jego terapii k∏adzie si´
nacisk na masa˝, popraw´ mikro-
krà˝enia i przep∏ywu ch∏onki w za-
atakowanych okolicach. Zabiegi wy-
korzystujàce te metody wykonuje
si´ przy u˝yciu ró˝nych urzàdzeƒ.

Endermologia. Aparaty do en-
dermologii (np. LG) majà g∏owice
zaopatrzone w niezale˝nie nap´-
dzane rolki poruszajàce si´ z ró˝nà
pr´dkoÊcià i w ró˝nych kierunkach,
które w po∏àczeniu z podciÊnieniem
odpowiednio kszta∏tujà i rozmaso-
wujà fa∏dy skórne. Si∏´ podci-
Ênienia w g∏owicy i cz´stotliwoÊç
mo˝na zaprogramowaç i dostoso-
waç do ka˝dego rodzaju skóry. Do-
datkowo jest ona chroniona specjal-
nym kombinezonem. 

Radiofrekwencja. W terapii
cellulitu skuteczna jest tak˝e nowa
generacja urzàdzeƒ opartych na
opatentowanej technologii elos™
(Electro-Optical Synergy), np.
VelaSmooth i VelaShape. Ich
dzia∏anie polega na równoczesnym
wykorzystaniu trzech êróde∏ ener-
gii: mechanicznej, Êwiat∏a oraz
pràdu o wysokiej cz´stotliwoÊci (RF).
Daje to bardzo dobre efekty w wal-
ce z upoÊledzonym mikrokrà˝e-
niem, zastojami oraz degeneracjà
w∏ókien kolagenowych. Osoba wy-
konujàca zabieg, za pomocà g∏o-
wicy urzàdzenia, mechanicznie
manipuluje wiàzaniami w∏óknisty-
mi oraz warstwà t∏uszczu, jedno-
czeÊnie zapewniajàc nagrzewanie
komórek t∏uszczowych i pobudza-
jàc metabolizm tkanek. W∏ókna sà

stymulowane przez rozciàganie, me-
tabolizm w danym obszarze zwi´-
ksza si´, czego koƒcowym efektem
jest g∏adsza skóra oraz ogólne
zmniejszenie obwodu cia∏a. 

Masa˝ pod ciÊnieniem. Wyko-
nuje si´ go przy pomocy pomp ssà-
cych SPM. Poprawia napi´cie
skóry, stymuluje przep∏yw limfy,
zwi´ksza proces spalania t∏uszczu
w komórkach, oczyszcza i wzma-
cnia tkank´ ∏àcznà. Korzystajà 
na tym m.in. kolagen, elastyna,
w∏ókna bia∏kowe, odpowiedzialne
za elastycznà i napi´tà skór´.

Drena˝ limfatyczny. Jest prze-
prowadzany np. przy u˝yciu urzà-
dzenia z r´kawami wype∏nionymi
powietrzem o stopniowanym ucis-
ku. W czasie zabiegu delikatny
bezpoÊredni nacisk jest wywierany
najpierw na stawy skokowe, ∏ydki,
kolana, poÊladki a˝ do talii, co
wspomaga wydalanie produktów
odpadowych przemiany materii i po-
praw´ krà˝enia ch∏onki.

Ultradêwi´ki. Fale ultradêwi´-
kowe wnikajà w g∏àb skóry, stymu-
lujà komórki, poprawiajà mikrokrà-
˝enie, co skutkuje lepszym nasyce-
niem tlenem i wzrostem nowych
komórek. Ultradêwi´ki zapewniajà
te˝ masa˝ wewn´trznym warstwom
tkanki i stymulujà naturalnà for-
macj´ kolagenu poprzez aktywa-
cj´ fibroblastów. Masa˝ pobudza
krà˝enie i przep∏yw limfy, wspo-
maga przemian´ materii i enzy-
my, podwy˝sza poziom pH zakwa-
szonych tkanek.

Elektrostymulacja mi´Êni. To
du˝y post´p w zwalczaniu cellulitu.
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Za przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç VIP
complex, urzàdzenie wyposa˝one 
w modu∏y z programami do odchu-
dzania, drena˝u limfatycznego, uj´-
drniania cia∏a oraz wzmacniania
mi´Êni. Do zwalczania cellulitu wy-
korzystuje si´ promienie podczer-
wone oraz wzbudzone fale kierun-
kowe. Tkanki stymulowane przez
promieniowanie zwi´kszajà meta-
bolizm, z natychmiastowym skut-
kiem w postaci lepszego krà˝enia
krwi. Pobudzona jest wymiana ko-
mórkowa, nast´puje usuwanie to-
ksyn i odpadów przemiany materii.
Umieszczenie na skórze promien-
ników podczerwonych stymuluje
pozbywanie si´ t∏uszczu. Zastoso-
wanie szczególnych fal prostokàt-
nych powoduje usuwanie warstwy
t∏uszczu, wzmocnienie mi´Êni, lep-
sze natlenienie i mikrokrà˝enie.
Fale kierunkowe wzbudzajà w wiàz-
kach mi´Êni ruchy izotoniczne o dzia-
∏aniu pompujàcym, co zwi´ksza za-
potrzebowanie na energi´ oraz usu-
wanie nadmiaru p∏ynów w danym
obszarze. Stymulowane mi´Ênie, po-
bierajàc energi´ z okolicznych tka-
nek t∏uszczowych, spalajà cukier 
i t∏uszcz. Dzia∏anie pompujàce ru-
chów mi´Êni wspomaga pozbywa-
nie si´ p∏ynów, dajàc w wyniku
efekt oczyszczajàcy.

Niektóre urzàdzenia pomocne
w leczeniu nadwagi i cellulitu
∏àczà elektrostymulacj´ z ultra-
dêwi´kami. Nale˝y do nich np.
Futurapro, która korzysta z ze-
stawu 40 sygna∏ów (Ultrawave®),

ich amplituda, kszta∏t i cz´stotli-
woÊç sà dopasowane tak, by opty-
malnie oddzia∏ywaç na wybrane
partie mi´Êni i rodzaje w∏ókien
mi´Êniowych.

Mezoterapia. Przynosi bardzo
dobre rezultaty. W przypadku cel-
lulitu podaje si´ ró˝ne substancje
lecznicze – metodà iniekcji punk-
towych – bezpoÊrednio do pod-
skórnej tkanki t∏uszczowej. Istot-
nym elementem terapii jest odpo-
wiedni dobór koktajlu. Efektem za-
biegu jest os∏abienie objawów cel-
lulitu, poprawa wyglàdu skóry. Je-
˝eli jest to I stadium (objawy wi-
doczne przy uciÊni´ciu skóry), zwy-
kle udaje si´ osiàgnàç efekt ca∏ko-
wicie g∏adkiej skóry, natomiast
przy wi´kszym stopniu zaawan-
sowania zmian nie ma pe∏nego
wyleczenia. Koktajle do mezote-
rapii cellulitu sk∏adajà si´ z kilku
aktywnych sk∏adników przyspie-
szajàcych spalanie t∏uszczu, likwi-
dujàcych zastój limfatyczny, stymu-
lujàcych metabolizm, poprawiajà-
cych krà˝enie. L-karnityna bierze
udzia∏ w spalaniu tkanki t∏usz-
czowej, wyciàg z karczocha ma sil-
ne w∏aÊciwoÊci lipolityczne, kofeina
zwi´ksza lipoliz´ adipocytów, krze-
mionka organiczna wp∏ywa na re-
generacj´ tkanki ∏àcznej, nostrzyk
˝ó∏ty i rutyna poprawiajà mikro-
krà˝enie. Substancje do terapii sà
dobierane indywidualnie do obsza-
ru, rozleg∏oÊci i stopnia zaawan-
sowania zmian.

Przeciwwskazania do mezoterapii
cellulitu to tendencja do bliznow-
ców, stan zapalny skóry pod-
dawanej zabiegowi, przyjmowanie
leków obni˝ajàcych krzepliwoÊç
krwi, cià˝a, okres laktacji, choro-
by nowotworowe, choroby tkanki
∏àcznej, choroby przebiegajàce 
z patergià.

Lipoliza iniekcyjna. To rodzaj
mezoterapii. Jest od kilku lat ru-
tynowo stosowana w celu mode-
lowania sylwetki, g∏ównie w okoli-
cach trudno poddajàcych si´ in-
nym zabiegom, jak okolice fa∏dów
brzusznych, tzw. boczków czy bry-
czesów oraz podbródków. Subs-
tancjà aktywnà wykorzystywanà
w metodzie lipoterapii jest znana
od lat fosfatydylocholina, natural-
ny sk∏adnik pozyskiwany z ziaren
soi, który pozwala szybciej pozbyç
si´ zbitej tkanki t∏uszczowej. Po-
dawana cz´sto w po∏àczeniu z ty-
powymi sk∏adnikami koktajli.

Kwas polimlekowy. W przy-
padku bardzo nasilonego stopnia
zaawansowania zmian coraz cz´Ê-
ciej w terapii cellulitu zastosowa-
nie znajduje preparat kwasu poli-
mlekowego Sculptra. Jest to wyjàt-
kowa substancja, której dzia∏anie
polega na pobudzeniu tkanek pac-
jenta do produkcji w∏asnego kola-
genu, uzupe∏niajàcego niedobory
obj´toÊciowe w skórze. Zwi´ksza
g´stoÊç i j´drnoÊç tkanek, a efek-
ty utrzymujà si´ d∏ugotrwale. �

W leczeniu cellulitu nie ma jedynej skutecznej metody. Powinno si´ ono opieraç na po∏àczeniu
ró˝nych technik zabiegowych wykonanych w odpowiednim cyklu. DoÊwiadczony lekarz zawsze 
indywidualnie uk∏ada plan zabiegowy leczenia skojarzonego, który w po∏àczeniu z piel´gnacjà
domowà skóry gwarantuje sukces. Po zakoƒczeniu serii zabiegów wskazane jest podtrzymanie 
efektów co jakiÊ czas 1 zabiegiem.
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ZABIEGI MEDYCZNE ZABIEGI KOSMETYCZNE

Twarz  Cia∏o Twarz Cia∏o

Ranking zabiegów w gabinetach
dermatologii estetycznej
Na podstawie informacji z wybranych gabinetów dermatologii estetycznej prezentujemy 
ranking (niereprezentatywnych) najcz´Êciej wykonywanych zabiegów.

Laser-Medica
Dermatologia i Kosmetologia
w Lublinie

Centrum Dermatologii
Estetycznej i Laserowej 
Viva Derm
Warszawa

Derm-Art Medical Spa 
Kraków

Gabinet Dermatologii
Leczniczej i Estetycznej
Warszawa

1. kwas hialuronowy 
2. Botox
3. laser frakcyjny ablacyjny 
4. zamykanie naczyƒ 
5. peelingi 

1. peelingi
2. Botox
3. mezoterapia ig∏owa 

z kwasem hialuronowym
4. wype∏nienia
5. zabiegi laserowe,

radiofrekwencja

1. Botox
2. kwas hialuronowy
3. laser Fraxel 

na blizny potràdzikowe
4. Glyko Peel 
5. usuwanie znamion 

laserem CO2

1. peelingi
2. Botox
3. wype∏nienia, mezoterapia,

terapia aktywnà plazmà   
4. mikrodermabrazja w zabiegach 

∏àczonych, np. z peelingami 
5. laserowe zamykanie 

naczynek i VPL

1 depilacja laserowa  
2. biorewitalizacja kwasem  

hialuronowym 
3. usuwanie zmian laserem
4. peelingi
5. lipoliza

1. masa˝e, endermologia,
Belle Contour

2. mezoterapia bezig∏owa
3. mezoterapia ig∏owa
4. radiofrekwencja
5. Roll-cit

1. lipoliza
2. mezoterapia ig∏owa  

na cellulit 
3. laser Fraxel na rozst´py
4. fototodm∏adzanie dekoltu 
5. depilacja laserowa podudzia

1. zamykanie naczynek 
na nogach

2. peelingi
3. mezoterapia
4. lasery i VPL
5. mikrodermabrazja 

(plecy, dekolt)

1. oczyszczanie skóry
2. mikrodermabrazja
3. masa˝
4. maski ró˝nego rodzaju
5. elektrostymulacja

1. mikodermabrazja
2. peelingi
3. mezoterapia bezig∏owa
4. jonoforeza, ultradêwi´ki,

peeling kawitacyjny
5. zabiegi nawil˝ajàce skór´

1. zabieg liftingujàcy
Andre Zagozda Laboratory

2. zabieg do skóry dojrza∏ej 
Ingrid Milliet

3. zabieg oczyszczajàcy Babor
4. mikrodermabrazja
5. mezoterapia bezig∏owa 

1. mikrodermabrazja, kawitacja 
2. mikroporacja za pomocà 

Achty-Derm 
3. nawil˝anie skóry
4. zabiegi dla skóry wra˝liwej 

i naczyniowej  
5. zabiegi na przebarwienia 

1. modelowanie sylwetki
2. manicure
3. pedicure
4. dermabrazja kosmetyczna
5. depilacja 

1. endermologia
2. zabiegi odchudzajàce,

np. Body Wrap
3. peelingi z∏uszczajàce
4. elektrostymulacja
5. zabiegi nawil˝ajàce,

uj´drniajàce 
(dobrane do sezonu)

1. endermologia
2. zabieg uj´drniajàcy

Andre Zagozda Laboratory
3. masa˝ relaksacyjny 

kr´gos∏upa
4. peeling algowy 
5. lipomasa˝

1. biostymulacja 
z endermologià

2. zabieg Egyptos 
3. zabiegi antycellulitowe
4. zabiegi odm∏adzajàce 

i relaksujàce
5. zabiegi na biust

NAZWA 
GABINETU    



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

Clinique Youth Surge SPF 15, 
Age Decelerating Moisturizer – przeciw starzeniu si´ skóry  
• Nowy produkt Clinique zabezpiecza skór´ przed zmianami zwiàzanymi z up∏ywem czasu.
Chroni naturalny kolagen i elastyn´, dzi´ki czemu na d∏u˝ej zachowuje ona j´drnoÊç i spr´-
˝ystoÊç. Widocznie poprawia struktur´ skóry i wyg∏adza jà. Krem zapewnia fotostabilnà
ochron´ przeciw promieniom UV, które w du˝ym stopniu przyczyniajà si´ do powstawania
zmarszczek. Jest dost´pny w trzech formu∏ach, odpowiednich dla ró˝nych typów skóry: bardzo
suchej i suchej, suchej mieszanej oraz mieszanej t∏ustej i t∏ustej.    

Sugerowana cena: 155 z∏/30 ml i 220 z∏/50 ml. 
Dost´pny w punktach sprzeda˝y Clinique, www.clinique.com

EKSPERT poleca:

Glourios Skin Visible Lifting Cream, Comfort Zone
– na zdrowy i j´drny biust     
• Delikatne okolice biustu i dekoltu doÊç ∏atwo tracà elastycznoÊç, dlatego nie wolno
ich pomijaç w codziennej piel´gnacji. Preparat Glourios Skin Visible Lifting Cream
pomo˝e zachowaç im j´drny wyglàd, g∏´boko od˝ywiajàc skór´. Zawiera on wiele cen-
nych sk∏adników aktywnych: m.in. kwas hialuronowy – dostarczajàcy odpowiedniego
nawil˝enia skórze, kwas bosweliowy – wspomagajàcy funkcje kolagenu i elastyny,
mas∏o illipe, które utrzyma jej elastycznoÊç. Krem nale˝y wmasowywaç w skór´ bius-
tu i dekolt rano i wieczorem, a˝ do ca∏kowitego wch∏oni´cia.  

Cena: 193 z∏/200 ml
Dost´pny w perfumeriach Marionnaud 

Global Silhoutte, Elancyl – modelowanie cia∏a   
• Elancyl we wspó∏pracy z Laboratorium Terapii Dietetycznej Pierre Fabre
opracowa∏ innowacyjny program modelujàcy sylwetk´ Global Silhouette. Jest to
suplement diety, który wspomaga spalanie t∏uszczu przez 24 godziny. W ciàgu
dnia si´gnijmy po roztwór p∏ynu Elancyl (10 ml), o jab∏kowym smaku. Ten uni-
kalny koktajl wyciàgów roÊlinnych (ogonki czereÊni, pokrzywa, perz, mate,
wyt∏oki z winogron) ma dzia∏anie oczyszczajàce i u∏atwia usuwanie nadmiaru
wody. Wieczorem wypijamy rozpuszczony w wodzie lub w jogurcie proszek, który
redukuje tkank´ t∏uszczowà na rzecz masy mi´Êniowej. Elancyl zaleca 28-dniowà
kuracj´, która obok higienicznego trybu ˝ycia, racjonalnej diety, uprawiania
sportu i picia co najmniej 1 l wody dziennie przyniesie bardzo dobre efekty.        

Cena: 100 z∏ za kuracj´ 14-dniowà
Dost´pny w aptekach

EKSPERT Anti Aging20



EKSPERT Anti Aging 21

Spirial Spray, SVR – Êwie˝oÊç na lato   
• Znana gama kosmetyków Spirial SVR poszerzy∏a swojà ofert´ o produkt, którego latem nie mo˝e
zabraknàç w torebce – antyperspirant hamujàcy wydzielanie potu, nadajàcy si´ tak˝e dla skóry
wra˝liwej. W jego sk∏adzie jest m.in. alantoina ∏agodzàca podra˝nienia i cytrynian trietylowy – neu-
tralizujàcy przykry zapach potu. Zapewni Êwie˝oÊç osobom uprawiajàcym sport, ale te˝ tym, które
majà problem z nadpotliwoÊcià emocjonalnà czy wywo∏anà stresem. Spirial Spray nie zawiera Êrodków
zapachowych, alkoholu i parabenów.   

Cena: 47 z∏/100 ml
Dost´pny w aptekach 

Dermatologiczny ˝el i woda termalna Uriage 
– nowoÊç na polskim rynku!    
• Francuskie Laboratorium Uriage oferuje szerokà gam´ produktów wykorzystujàcych wod´
termalnà z uzdrowiska znajdujàcego si´ niedaleko Grenoble w Alpach. Dermokosmetyki na jej
bazie sà przeznaczone dla osób z problemami skórnymi typu: suchoÊç, atopia, podra˝nienia 
o ró˝nej etiologii, ∏ojotokowe zapalenie skóry. Woda termalna ∏agodzi stany zapalne, Êwiàd, po-
dra˝nienia, rumieƒ (pos∏oneczny, pieluszkowy), nawil˝a skór´ i chroni przed dzia∏aniem wolnych
rodników. Mo˝na jà stosowaç ju˝ od 6. miesiàca ˝ycia. Dermatologiczny ˝el do mycia nadaje si´ 
do ka˝dego rodzaju skóry, równie˝ suchej i wra˝liwej. Jest przeznaczony dla ca∏ej rodziny.

Woda termalna, cena: ok. 26 z∏/150 ml

Dermatologiczny ˝el do mycia, cena: ok. 30 z∏/300 ml 

Dost´pne w aptekach

Folt¯ne Laboratories Pharma 
– kuracja przeciw wypadaniu w∏osów dla m´˝czyzn    
• To zestaw 12 ampu∏ek zawierajàcych kompleks sk∏adników zmniejszajàcych wypadanie
w∏osów, wzmacniajàcych i wspomagajàcych ich naturalny wzrost. Popraw´ mo˝na zau-
wa˝yç ju˝ po 30 dniach stosowania, a najlepsze efekty daje poddanie si´ terapii dwa razy
w roku – na wiosn´ i jesienià.   

Cena: 250 z∏/12 ampu∏ek 
Dost´pne w aptekach

Opatrunek na p´cherze, Urgo 
– ulga dla stóp      
• Pakujàc si´ na wakacyjny wyjazd, warto wrzuciç do torby por´czny opatrunek
chroniàcy skór´ pi´t w razie powstania p´cherzy. Wchodzàca na polski rynek firma
Urgo oferuje plastry ˝elowe chroniàce ran´ przed uciskiem i otarciem, ∏agodzàce ból.
Sà przezroczyste, wi´c nie b´dzie ich widaç, gdy za∏o˝ymy nawet najbardziej wyci´te
buty. Producenci umieÊcili je wygodnych, estetycznych pude∏kach.    

Cena: 18,90 z∏/5 szt.  
Dost´pne w aptekach



Warto Poznaç:

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy 
oraz najlepsze gabinety dermatologii

i medycyny estetycznej, wellness 
i beauty spa
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dr Anita Jab∏onowska-Pokora  
Specjalista dermatolog-wenerolog, wspó∏prowadzà-
ca Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej
(przy WPD NZOZ) w Olsztynie, pionier derma-
tologii estetycznej w regionie. Ukoƒczy∏a Akademi´
Medycznà w Gdaƒsku – w 1994 roku, wczeÊniej 
2 lata studiowa∏a w Akademii Medycznej w Lenin-
gradzie. Odby∏a liczne sta˝e studenckie i lekarskie
we Francji z zakresu chirurgii wisceralnej, chirurgii
piersi, dermatologii, m.in. w CHRU w Nancy,
w szpitalach i centrach specjalistycznych w St. Avold,
Metz, Freyming-Merlebach, Remiremont.

Specjalizacj´ I stopnia ukoƒczy∏a w 1998 roku, II stopnia
– w 2006. Pracowa∏a jako dermatolog ogólny w Woje-
wódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Olsztynie,
której by∏a dyrektorem, na Oddziale Dermatologii Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblàgu oraz na Od-
dzia∏ach Pomocy Doraênej na Warmii i Mazurach. By∏a
wyk∏adowcà na kierunku kosmetologii w Olsztyƒskiej Szko-
le Wy˝szej. Dr A. Jab∏onowska-Pokora jest wspó∏organi-
zatorkà praktycznych szkoleƒ dla lekarzy z zakresu tech-
nik iniekcji preparatów wype∏niajàcych, cz∏onkiem SLDE,
PTD, Network-Globalhealth, PTM. Jeszcze w czasie stu-
diów (i po nich) by∏a t∏umaczem  j´zyka francuskiego grup
wyjazdowych do Francji oraz pilotem i t∏umaczem w Rosji. 
Od 2000 roku prowadzi gabinet – obecnie Centrum – der-
matologii estetycznej, gdzie realizuje pe∏en zakres zabie-

gów z zakresu medycyny Anti-Aging – ze
szczególnym uwzgl´dnieniem zabiegów mo-
delujàcych twarz oraz laserowych. Szczegól-
nie ceni sobie mo˝liwoÊç wykonywania
zabiegów z zakresu dermatochirurgii. 

Pani Doktor zna biegle 3 j´zyki obce,
co pozwala jej na liczne podró˝e, za-
równo w ramach wypoczynku, jak i za-
wodowe: szkolenia, kongresy zagranicz-
ne. Rysuje, rzeêbi, bardzo lubi – „zaba-
wy s∏owem” i dobrà muzyk´. �

www.dermatologia.olsztyn.pl






