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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Zach´camy do przeczytania kolejnego, ju˝ niestety jesiennego

numeru Eksperta. Nasza skóra jest jeszcze opalona po wa-

kacjach, ale te˝ cz´sto przesuszona i szorstka, dlatego sporo

miejsca poÊwi´camy jej regeneracji. Prawid∏owe nawil˝enie

zapewnià cerze nie tylko zabiegi kosmetyczne i estety-

czne.Wa˝nym elementem programu piel´gnacyjnego 

dla suchej skóry jest w∏aÊciwe oczyszczanie i mycie:

jakie myd∏o jej najbardziej sprzyja – w artykule na stronie 7.

W tym numerze wracamy równie˝ do tematu przebar-

wieƒ, z którymi o tej porze roku pacjenci najcz´Êciej zg∏a-

szajà si´ do gabinetów dermatologów. Problem leczenia

przebarwieƒ jest trudny i w wielu przypadkach wià˝e si´ 

z ró˝nego rodzaju zaburzeniami endokrynologicznymi.

Prezentujemy krótki przeglàd najskuteczniejszych metod 

ich likwidowania.

Wczesna jesieƒ to dobry czas na zabiegi zamykania

naczynek. Oprócz przybli˝enia technik pomagajàcych si´

ich pozbyç, wyjaÊniamy, na czym ten problem polega 

i jakie nieprawid∏owoÊci w uk∏adzie naczyniowym mogà

nam si´ przydarzyç.

Zapraszamy równie˝ na stron´ 12. Znajdà tam

Paƒstwo list´ zabiegów, które najlepiej zaplanowaç 

na t´ por´ roku.

Pod patronatem

dr Ewa Kaniowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 

Anti
Aging



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: listopad/grudzieƒ 2009.

wrzesieƒ/paêdziernik (nr 20)
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Autorzy: dr n. med. Kamila Szarmach i dr n. med.Adam Szarmach
Centrum Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis, www.dermis.pl

DOSSIER: Skóra i w∏osy po lecie – jak im pomóc

Skuteczny program

nawil˝ajàcy
Po wakacjach cz´sto na naszej skórze sà widoczne niekorzystne efekty dzia∏ania
promieniowania ultrafioletowego. Jest ona zwykle pogrubiona, nasila si´ ∏ojotok, pojawiajà
przebarwienia czy poszerzone naczynka. Nadmierny kontakt ze s∏oƒcem powoduje te˝
przesuszenie cery, jak równie˝ w∏osów i paznokci.

Suchej skórze pomogà teraz dzia-
∏ania wielostronne: w∏aÊciwa pie-
l´gnacja domowa, polegajàca na
starannym dobraniu kosmetyków,
profesjonalne zabiegi w gabinecie
kosmetyczki i dermatologa oraz
nawil˝anie jej od Êrodka – poprzez
prawid∏owà diet´ i suplementacj´.  

Czego szukaç 
w kosmetykach?
Do piel´gnacji skóry odwodnionej
trzeba stosowaç w czasie jesien-
nych miesi´cy kremy o nieco boga-
tszym zestawie sk∏adników aktyw-
nych ni˝ w tych u˝ywanych latem.
Cenne sà teraz dla niej m.in.: wita-
mina C, retinol i jego pochodne,
kwasy owocowe, fitohormony. Inne
korzystne substancje nawil˝ajàce 
w kosmeceutykach to: ciek∏e woski,
oleje roÊlinne, lanolina – sà to sub-
stancje t∏uszczowe, które tworzà na
powierzchni skóry lekko t∏ustà
warstw´, co zabezpiecza jà przed
przedostaniem si´ wody na zew-

nàtrz skóry. Nadajà si´ g∏ównie 
do cery suchej. Osoby z cerà t∏ustà
i mieszanà powinny szukaç w kre-
mach m.in. protein (np. jedwab-
nych, z migda∏ów, pszenicy lub
brzoskwiniowych, a tak˝e kolagenu
i elastyny), cukrów (np. kwasu hia-
luronowego). Nale˝à one do tzw.
substancji hydrofilowych, czyli roz-
puszczalnych w wodzie. Majà zdol-
noÊç tworzenia na skórze wodnego
filmu, który dzia∏a podobnie jak
t∏uszczowy, z tym ˝e jest prawie
niewyczuwalny. Wa˝nymi sk∏adni-
kami dla cery suchej sà tak˝e ce-
ramidy, pochodne cholesterolu, fos-
folipidy i kwasy t∏uszczowe – wni-
kajàc w warstw´ lipidowà skóry,
uzupe∏niajà brakujàce cz´Êci ce-
mentu mi´dzykomórkowego.  

Wymieniajàc istotne dla wysu-
szonej skóry sk∏adniki, nie sposób
te˝ pominàç: gliceryny, aminok-
wasów, panthenolu czy soli kwasu
glikolowego, które sà zwiàzkami
hydrofilowymi o ma∏ych czàste-
czkach. Majà one du˝à zdolnoÊç

wiàzania wody (na kilka godzin).
Przypominajà sk∏adniki NMF (kom-
pleks naturalnych sk∏adników nas-
kórka, wychwytujàcych i zatrzymu-
jàcych wod´). 

Dieta i suplementy
Skóra, oprócz nawil˝aczy w kre-
mie, potrzebuje równie˝ ingerencji
odpowiednich substancji od Êrodka.
I nie wystarczy dodatkowe picie
p∏ynów. Kuracjà, która mo˝e wspo-
móc kondycj´ suchej skóry jest w∏a-
Êciwa dieta bogata w NNKT
– Niezb´dne Nienasycone Kwasy
T∏uszczowe (zwane dawniej wita-
minà F). Dlatego w naszym jad∏o-
spisie nie mo˝e zabraknàç t∏ustych
ryb morskich. Dobrym uzupe∏nie-
niem diety jest suplementacja ka-
psu∏kami z apteki, np. z olejem
z wiesio∏ka czy ogórecznika. WÊród
dost´pnych w aptekach preparatów
dermokosmetycznych znajdziemy
wiele skutecznych suplementów
diety, np.:
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Inneov J´drnoÊç skóry, które dos-
tarcza kompleksu izoflawonów
sojowych, stymuluje produkcj´ kwa-
su hialuronowego utrzymujàcego
wilgotnoÊç w skórze w∏aÊciwej

Capivit HydroControl – zawiera
odpowiednià dawk´ oleju z ogórecz-
nika lekarskiego oraz witamin A 
i E, co ma znaczenie dla regene-
racji komórek skóry oraz zapewnia
skutecznoÊç w zwalczaniu suchoÊci
i podra˝nieƒ skóry

Topialyse kapsu∏ki – z olejem 
z ogórecznika lekarskiego i wita-
minà E

Najlepszy zabieg
SpoÊród zabiegów w gabinecie der-
matologa najskuteczniejsza dla
odwodnionej skóry jest mezotera-
pia. Polega ona na wprowadzeniu
metodà powierzchownej iniekcji
(lub bez ig∏y, przy u˝yciu specjal-
nego urzàdzenia) w obr´b skóry

kwasu hialuronowego – znanej ju˝
dobrze w medycynie estetycznej
substancji, która ma silne w∏aÊci-
woÊci wiàzania wody – lub koktajlu
witamin. Zabieg przywraca wio-
tkiej, przesuszonej na skutek dzia-
∏ania s∏oƒca skórze prawid∏owe
napi´cie i wyg∏adza jà. Mezoterapii
najlepiej poddaç si´ 3-5 razy,
zabiegi z witaminami wykonaç raz
w tygodniu, a zabiegi z kwasem
hialuronowym raz na dwa tygodnie.   

Do zabiegu stosuje si´ tak˝e 
z powodzeniem osocze bogato p∏y-
tkowe (zabieg Regeneris). Z krwi pa-
cjenta uzyskuje si´ osocze bogate 
w komórki i czynniki wzrostu, które
pobudzajà procesy regeneracji tka-
nek, wspomagajà proces angioge-
nezy (tworzenia nowych naczyƒ
krwionoÊnych), stymulujà fibrobla-
sty do tworzenia si´ nowego kola-
genu. W efekcie skóra staje si´
g∏adsza i bardziej elastyczna. Aby
uzyskaç jak najlepsze efekty, zabieg
trzeba powtórzyç. �

W∏osy zniszczone s∏oƒcem i wodà
wymagajà teraz porzàdnego na-
wil˝enia. Program powakacyjnej
odnowy zaczynamy od wizyty u fry-
zjera: obci´cia przesuszonych koƒ-
cówek, nadania fryzurze Êwie˝ej
linii. Odzyskaç dobrà kondycj´
pomogà im maski i kompresy na-
wil˝ajàce. W profesjonalnych sa-
lonach mo˝emy im zafundowaç
saun´ pod specjalnà kopu∏à wy-
dzielajàcà par´ wodnà. Sk∏adniki
od˝ywcze zawarte w maseczce re-
generujàcej (nak∏adanej przed za-
biegiem) lepiej wniknà we w∏osy,
które odzyskajà dawny blask i wil-
gotnoÊç. 

W piel´gnacji domowej nie zapo-
minajmy o od˝ywkach z witami-
nami (przy ka˝dym myciu) oraz
maskach nawil˝ajàcych 1-2 razy 
w tygodniu – pozostawiamy je na
w∏osach na pó∏ godziny, owijajàc
szczelnie r´cznikiem. Odnow´ po le-
tnich miesiàcach przyniosà im np.
kosmetyki z linii Intense Repair,
Nivea – chroniàcej przed promie-
niami UV, ale te˝ naprawiajàcej
skutki jego dzia∏ania.

Jak zapobiec
wysuszeniu w∏osów?
1. Nie przecià˝amy nadmiernie
w∏osów, u˝ywajàc na co dzieƒ

lokówek czy prostownic. Od czasu
do czasu im nie zaszkodzà, ale
lepiej zaopatrzyç si´ w urzàdzenia
z wy˝szej pó∏ki, np. z tytanowà 
(a nie ceramicznà czy metalowà)
koƒcówkà, która nie naruszy
struktury w∏osa. 
2. Nie suszymy ich zbyt d∏ugo
suszarkà, a podmuch powietrza
nie powinien byç za goràcy.
3. Po umyciu nie wycieramy
w∏osów r´cznikiem, lecz tylko
owijamy, delikatnie ugniatajàc.
4. Kupujàc szampony, od˝ywki,
czy lakiery do w∏osów, zwracamy
uwag´ na ich sk∏ad, si´gamy 
po kosmetyki z filtrami UV. �

Doradza: Adam Szaro
stylista fryzur, ekspert marki Nivea

Regeneracja w∏osów po lecie
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DOSSIER: Skóra i w∏osy po lecie – jak im pomóc 

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

Poniewa˝ skóra w kontakcie z wo-
dà mo˝e ulec wysuszeniu, derma-
tolodzy zalecajà np. pacjentom z wy-
pryskiem ràk, by zbyt cz´sto nie mo-
czyli ich, a tym z atopowym zapale-
niem skóry – nat∏uszczanie cia∏a
natychmiast po kàpieli. Sama woda
nie wystarcza, by skóra by∏a dobrze
umyta, trzeba jeszcze u˝yç odpo-
wiedniego myd∏a. Na mycie sk∏ada-
jà si´ trzy fazy: nawil˝enie, odrywa-
nie i emulgowanie czàsteczek brudu
oraz sp∏ukiwanie. Preparat myjàcy
ma za zadanie obni˝yç napi´cie po-
wierzchniowe wody i dzi´ki temu
zemulgowaç brud i t∏uszcz. S∏u˝à
do tego detergenty, które stosuje si´
w ró˝nych odmianach i st´˝eniach
w Êrodkach myjàcych, pioràcych 
i czyszczàcych. 

One te˝ – niestety – niew∏aÊci-
wie dobrane, mogà z kolei prowa-
dziç do odt∏uszczenia skóry, a w kon-
sekwencji do uszkodzenia ochronne-
go p∏aszcza lipidowego (jego re-
generacja trwa 24 godziny). Dla-
tego warto pami´taç, ˝e zbyt cz´sta
kàpiel, w dodatku po∏àczona z sil-
nym detergentem, mo˝e skutkowaç
suchà i sw´dzàcà skórà, w bardziej
nasilonych przypadkach stanem 
zapalnym i wypryskiem.

Na szcz´Êcie, odkàd lepiej poz-
nano i zrozumiano fizjologi´ skóry,

jej kwaÊne pH i rol´ ochronnego
p∏aszcza lipidowego, firmy kosme-
tyczne przeÊcigajà si´ w tworzeniu
nowych formu∏ myjàcych. Oprócz
tak zwanych „zwyk∏ych” myde∏,
które wprawdzie tym mianem si´
okreÊla, ale z myd∏em tak naprawd´
majà niewiele wspólnego, do wybo-
ru mamy syndety, a wi´c myd∏a bez
myd∏a, kostki, p∏yny, ˝ele, emulsje,
p∏yny micelarne czy olejki. Prepa-
raty te powsta∏y z myÊlà o tym, aby
przeciwdzia∏aç wysuszeniu skóry,
wskazaniem do ich stosowania jest
skóra sucha, wra˝liwa lub choro-
bowo zmieniona. ̧ agodne Êrodki do
mycia zwykle nie zawierajà sub-
stancji zapachowych, które mog∏y-
by wywo∏aç alergi´.

Myd∏o w kostce
Tzw. „zwyk∏e” myd∏a zawierajà
sole sodowe lub potasowe nasy-
conych bàdê nienasyconych kwasów
t∏uszczowych pochodzenia zwierz´-
cego (∏ój) albo roÊlinnego (olej ko-
kosowy lub palmowy). Zazwyczaj sà
jeszcze wzbogacane w substancje
nat∏uszczajàce i zapachowe. Majà
odczyn zasadowy, w przeciwieƒ-
stwie do kwaÊnego pH skóry. W po-
∏àczeniu z twardà wodà tworzà
osad i mogà zatykaç pory skóry. 
W zwiàzku z zasadowym pH (9-11)

dzia∏ajà na na nià wysuszajàco, mo-
gà jà podra˝niaç (dlatego nie po-
winniÊmy myç nimi np. okolic ust,
oczu i narzàdów p∏ciowych), zobo-
j´tniajà jej kwaÊne pH. 

Obecnie na rynku kosmety-
cznym sà dost´pne syntetyczne
detergenty, które z klasycznym
myd∏em niewiele majà wspólne-
go. Dzieli si´ je na cztery grupy:
anionowe, kationowe, niejonowe
i amfoteryczne, a o przynale˝noÊci
do danej grupy decydujà ich w∏aÊci-
woÊci chemiczne. Przyk∏adem de-
tergentu anionowego jest np. bar-
dzo popularny laurylo siarczan sodu.
Niestety wi´kszoÊç detergentów nie
jest dla skóry ∏agodna, ale za to
dobrze si´ pieni. Najdelikatniejsze
sà detergenty amfoteryczne, np. co-
camidopropyl betaine, które z kolei
s∏abo si´ pienià. 

Co to jest syndet?   
Jest to kostka myjàca lub p∏yn za-
wierajàcy detergenty syntetyczne
oraz mniej ni˝ 10% myd∏a. Cz´sto
syndety okreÊla si´ jako myd∏a bez
myd∏a – ich pH wynosi 5.5-7 i jest
przyjazne dla skóry. Tego typu
myd∏a nie dzia∏ajà dra˝niàco na
skór´ i nie tworzà takiego osadu jak
„zwyk∏e”. Do ich rodziny nale˝y np.
kostka myjàca Dove, p∏yn do mycia

Jakie myd∏o wybraç?
Opalona (wbrew ostrze˝eniom dermatologów, niestety) po wakacjach skóra jest najcz´Êciej
przesuszona, szorstka, nierówna i domaga si´ szczególnie troskliwej piel´gnacji.
Dla jej odpowiedniego nawil˝enia i wyg∏adzenia wa˝ne sà nie tylko w∏aÊciwe zabiegi,
ale i codzienne mycie.W jaki sposób i czym myç skór´, by jej nadmiernie nie wysuszyç?
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cia∏a Balneum Intensive lub Lipikar
Synder – czyli kremowe ˝ele do kà-
pieli przeznaczone dla cery suchej 
i wra˝liwej (ale z powodzeniem na-
dajà si´ do ka˝dego typu skóry).
Zawierajà one cz´sto emolienty
majàce rekompensowaç uszkodze-
nia p∏aszcza lipidowego skóry, sk∏a-
dniki ∏agodzàce (aloes, alantoina),
przeciwÊwiàdowe (polidokanol) i wy-
ciàgi roÊlinne (olej sojowy, wyciàg 
z owsa, kwasy t∏uszczowe omega-6)
etc. ̧ agodnoÊç syndetu zale˝y od u˝y-
tego w nim detergentu. 

Myd∏a w p∏ynie lub ˝elu
Mogà byç mieszaninà prawdziwego
myd∏a i detergentów lub zawieraç
tylko detergenty. Ich pH jest zwykle
obni˝one: neutralne lub kwaÊne.
Myd∏a, których najcz´Êciej u˝ywa-
my, nazywane sà toaletowymi.
WÊród nich wyró˝nia si´ myd∏a luk-
susowe, zawierajàce kompozycje
zapachowe wchodzàce w sk∏ad linii
piel´gnacyjnych i perfumeryjnych,
kremowe – z substancjami nat∏usz-
czajàcymi, lecznicze dla osób z pro-
blemami skórnymi i dzieci´ce – z su-
bstancjami nat∏uszczajàcymi, bez
zapachowych komponentów, dzia∏a-
jàce ∏agodnie. Niektóre formu∏y
przeznaczone sà specjalnie do cery

suchej, naczyniowej, tràdzikowej
lub podra˝nionej. 

˚el myjàcy to zag´szczony p∏yn,
cz´sto z roÊlinnymi sk∏adnikami
myjàcymi zamiast myd∏a, do
zmycia wodà. P∏yny pod prysznic,
zwane te˝ myd∏ami w kremie czy
kremami do mycia, zawierajà ∏a-
godne substancje myjàce i krem
nawil˝ajàcy. Ich sk∏adniki powierz-
chniowo czynne (detergenty) sà za-
warte w mniejszym st´˝eniu. Na-
tomiast p∏ynów do kàpieli u˝ywa si´
w du˝ym rozcieƒczeniu, wlewajàc
do wanny z wodà. 

Oto kilka preparatów myjàcych
o kwaÊnym pH, dost´pnych w apte-
kach lub drogeriach: Cetaphil Clean-
ser (pH 6.7), Johnson&Johnson 5.5
(pH 5.5), Neutrogena Extra Gentle
Cleanser (pH 5.6-6.2), ̋ el Provegol,
SVR (pH 5.7).

Olejki pod prysznic    
Sà oparte na naturalnych olejach
roÊlinnych (np. olej sojowy, olej z awo-
kado, olej z wiesio∏ka). Zawierajà 
w swoim sk∏adzie substancje lipido-
we potrzebne do nawil˝enia skóry 
i odbudowy uszkodzonego p∏aszcza
lipidowego, jak nasycone i nienasyco-
ne kwasy t∏uszczowe, ceramidy. Chro-
nià skór´ przed wysuszeniem.
Zawierajà najdelikatniejsze deter-
genty syntetyczne lub detergenty
w najni˝szych st´˝eniach. Nie pienià
si´, ale doÊç skutecznie emulgujà
czàsteczki brudu, potu i t∏uszczu.
Po umyciu pozostawiajà na skórze
ochronnà pow∏ok´ t∏uszczowà. Olej-
ki zosta∏y stworzone z myÊlà o bar-
dzo suchej i alergicznej skórze, 
z tak zwanym defektem ektoder-
malnym, to znaczy genetycznie
uwarunkowanym brakiem natural-
nych substancji nawil˝ajàcych skór´
(np. filagryny, zaburzonà syntezà
ceramidów i kwasu linolenowego).
Stosowane sà u niemowlàt i dzieci 
z atopowym zapaleniem skóry, nasi-
lonym wypryskiem alergicznym lub
wypryskiem kontaktowym. Wspo-
magajà leczenie farmakologiczne.

Olejki do kàpieli 
Olejki do kàpieli mogà mieç ró˝ny
sk∏ad. Te bardziej naturalne zawie-

rajà olej bazowy, najcz´Êciej pocho-
dzenia roÊlinnego, olejek eteryczny
(zapachowy) i syntetyczny deter-
gent, który sprawia, ̋ e olejek ∏àczy
si´ z wodà, zaÊ po wypuszczeniu
wody nie pozostawia na wannie t∏us-
tej warstwy. Takie olejki nie majà
du˝ych w∏aÊciwoÊci myjàcych i nie
w takim celu powsta∏y. Doskonale
s∏u˝à relaksowi podczas kàpieli 
w wannie i ewentualnie – jako dodatek
nat∏uszczajàcy.

Myd∏o z peelingiem
mechanicznym, 
tzw. „scrub”
W przypadku wysuszonej skóry, nie-
równo si´ ∏uszczàcej, szorstkiej na
ramionach lub udach (w tzw. ro-
gowaceniu mieszkowym) warto zas-
tosowaç ˝el lub ˝el kremowy zawie-
rajàcy w swoim sk∏adzie ziarenka
(zmielone kawa∏ki pestek owoco-
wych, nieorganiczne sole lub ziarna
piasku). Tarcie skóry takim pre-
paratem spowoduje jego z∏uszcze-
nie, a nast´pnie wyg∏adzenie. Jest
to odmiana peelingu mechani-
cznego. Najlepiej taki preparat zas-
tosowaç na zmi´kczonà skór´ pod-
czas d∏u˝szej kàpieli. Usuni´cie zro-
gowacia∏ego naskórka b´dzie ∏at-
wiejsze nawet po delikatnym potar-
ciu, a wyg∏adzenie skuteczniejsze.
Po takiej kàpieli „scrub” i zabiegu
z∏uszczania najlepiej zastosowaç
emolient z mocznikiem lub glice-
rynà, który nawil˝y skór´. Ciekawe
rozwiàzanie oferuje peeling myjàcy
Xerialine zawierajàcy w swoim
sk∏adzie z∏uszczajàce ziarenka,
detergenty syntetyczne wraz z mo-
cznikiem. Xerialine jednoczeÊnie
z∏uszcza i nawil˝a – dzi´ki zawar-
toÊci mocznika, który jest dla skóry
naturalnym humektantem. 

„Scrub” skutecznie wyg∏adzi
skór´, ale z∏uÊci tak˝e cz´Êç opa-
lenizny. Nie zaleca si´ go wykony-
waç cz´Êciej ni˝ raz w tygodniu.

P∏yn micelarny
P∏yn micelarny zawiera w swoim
sk∏adzie kuliste formy, z których
cz´Êç zewn´trzna ma powinowac-
two do wody (hydrofilowa), a wn´-
trze wype∏nione jest substancjàfo
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t∏uszczowà (lipofilowà). P∏yn taki
skutecznie usuwa czàsteczki brudu,
t∏uszczu, makija˝u i potu w zwiàzku
ze swojà dwufazowà naturà hydro-
lipidowà. P∏yny micelarne nie tylko
znakomicie oczyszczajà, ale rów-
nie˝ piel´gnujà skór´. Szczególnie
skuteczne wydajà si´ w usuwaniu
makija˝u. Po ich zastosowaniu
skóra nie jest sucha i napi´ta.
Micele zawieszone sà przewa˝nie 
w wodzie bogatej w mikroelementy
i sole, uzyskiwanej ze êróde∏ ter-
malnych. P∏yny te nadajà si´ do
ka˝dego rodzaju skóry, zw∏aszcza
wra˝liwej, bo majà minimalnà za-
wartoÊç konserwantów, barwników
i Êrodków zapachowych.

Który z preparatów
wybraç?
Gdy mamy skór´ wysuszonà po s∏oƒ-
cu, lepiej nie stosowaç klasycznych
myde∏ w kostce, myde∏ szarych oraz
myde∏ o dzia∏aniu przeciwbakteryj-
nym. Substancje antyseptyczne cz´sto
uczulajà. Tego typu myd∏a wysuszà
skór´ i istotnie naruszà jej kwaÊne
pH, które chroni nas przed bakteria-
mi i dro˝d˝akami. Zamiast tych pre-
paratów lepiej stosowaç Êrodek my-
jàcy zawierajàcy syntetyczne ∏agodne
detergenty amfoteryczne lub kwas
organiczny, np. glikolowy, cytrynowy
lub mlekowy, który zapewnia kwa-
Êne pH preparatu przyjazne dla
skóry, o w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajà-
cych. Powinno si´ wybieraç prepa-
raty myjàce o kwaÊnym pH (poni˝ej
7.0), a wi´c syndety. To jest to, co
skórze odpowiada najbardziej. Decy-

zja, czy wybraç ˝el, ˝el kremowy, 
a mo˝e olejek zale˝y od stopnia
wysuszenia skóry i jej potrzeb.

Kàpiel czy prysznic?
Prysznic w codziennej piel´gnacji
jest dla skóry ∏askawszy ni˝ kàpiel.
Jak ju˝ wspomnieliÊmy, nadmierny
kontakt z wodà mo˝e skór´ wysu-
szyç. Dla mi∏oÊników kàpieli wskaza-
ne jest stosowanie do mycia ∏agod-
nych ˝eli lub ˝eli kremowych oraz
nawil˝anie lub nat∏uszczanie skóry
w celu odbudowy warstwy lipidowej. 

Odradza si´ intensywne szoro-
wanie skóry gàbkami lub szczot-
kami, chyba ˝e skóra jest t∏usta lub
bardzo zabrudzona (np. po malowa-
niu, pracy w kurzu, w ziemi etc.).
Na co dzieƒ lepiej myç si´ r´kà, 
a szorowaç najwy˝ej raz, dwa razy
w tygodniu, i to nie we wszystkich
okolicach. Nie zaleca si´ szorowa-
nia w fa∏dach skóry (pachwinach,
pod piersiami, fa∏dach brzucha),
poniewa˝ uszkadza to naskórek 
i toruje drog´ dla infekcji dro˝-
d˝akowych, które jak wszystkie
grzybki uwielbiajà ciep∏e i wilgotne
miejsca. Tak˝e wycieranie mokrej
skóry powinno polegaç na przyk∏a-
daniu r´cznika i osuszaniu skóry, 
a nie na jej pocieraniu. 

Podsumowanie
1.Nasza skóra nie jest ja∏owa 

i nigdy nie b´dzie. Nadmiar 
higieny i zbyt cz´ste mycie, 
zw∏aszcza klasycznymi myd∏ami 
o zasadowym pH lub przeciw-

bakteryjnymi, mo˝e naruszyç 
równowag´ mi´dzy prawid∏owo 
nat∏uszczonà skórà i jej 
mikroflorà. 

2.W kontekÊcie opalania i wysu-
szenia skóry po s∏oƒcu niewàt-
pliwe warto z∏uÊciç przesuszony, 
nierówny naskórek peelingiem 
mechanicznym, stosowaç ∏agodne
preparaty myjàce w formie 
˝elów kremowych pozbawionych 
Êrodków zapachowych i prze-
ciwbakteryjnych oraz nawil˝yç 
skór´ po umyciu emolientem 
zawierajàcym humektanty, 
np. mocznik lub gliceryn´. 

3.Warto czytaç sk∏ad preparatów 
myjàcych, ich pH i wskazane 
przez producenta zastosowanie, 
np. ˝el do twarzy, kostka prze-
ciwtràdzikowa, olejek do kàpieli 
dla wra˝liwej i suchej skóry, ˝el 
do higieny intymnej itd., 
i dobieraç je odpowiednio 
do potrzeb.

4.Niewàtpliwà przewag´ 
nad tradycyjnymi myd∏ami 
w piel´gnacji skóry majà synde-
ty, a ˝elowe kremy myjàce 
potrafià nawet nawil˝aç. 
Osobom z bardzo suchà skórà 
i zmianami chorobowymi zaleca 
si´ olejki do kàpieli. 

5.Ci, którzy lubià opalone cia∏o, 
mogà bezpiecznie stosowaç 
samoopalacze – praktycznie 
przez ca∏y rok.�

Samoopalacze 
i kremy bràzujàce 
Do sztucznego zabarwienia skóry 
na bràzowo wykorzystuje si´ dwu-
hydroksyaceton (DHA). Jest to ma∏a
czàsteczka chemiczna, cukier z che-
micznego punktu widzenia, pozba-
wiony w∏aÊciwoÊci uczulajàcych. DHA
wchodzi w reakcje chemiczne z ami-
nokwasami bia∏ek warstwy rogowej
naskórka, nadajàc mu bràzowy od-
cieƒ. Im grubsza warstwa rogowa,
tym g∏´bszy bràzowy kolor. Dlatego
na obszarach szorstkiej skóry (∏okcie, 

kolana, pi´ty) uzyskuje si´ ciem-
niejsze zabarwienie ni˝ wokó∏ nich.
Zwykle pojawia si´ ono po oko∏o 
1-2 godzinach od na∏o˝enia prepara-
tu, osiàgajàc maksimum po oko∏o 6
godzinach. Poniewa˝ komórki w war-
stwie rogowej naskórka ulegajà sta-
le procesowi z∏uszczania, dlatego opa-
lenizna z czasem blednie i znika. 

Przed zastosowaniem samoopa-
lacza warto wyg∏adziç skór´ peelin-
giem myjàcym, nat∏uÊciç skór´ emo-

lientem dla jednolitego rozprowa-
dzenia samoopalacza, a dopiero na
tak przygotowanà skór´ na∏o˝yç sa-
moopalacz i delikatnie rozprowadziç.
Pozwoli to uniknàç smug i pasm nie-
równomiernego zabarwienia. Samo-
opalacze na d∏u˝ej zachowajà opa-
lenizn´. 

Uwaga! Przez dermatologów pre-
paraty bràzujàce sà uznawane za ca∏-
kowicie bezpieczne. �
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Kosmetyczka poleca
Dla wysuszonej skóry

Thalasso Visage  
To intensywnie nawil˝ajàcy zabieg,
który nadaje si´ znakomicie do re-
generacji skóry pozbawionej wilgoci
i elastycznoÊci. Produkty u˝yte do pie-
l´gnacji zawierajà wyjàtkowe sk∏a-
dniki, takie jak jedwab morski, algi
oraz ekstrakt z planktonu – znane 
ze swoich cennych „umiej´tnoÊci” do-
brego nawil˝ania i uj´drniania skóry.
Starannie zbilansowane sk∏adniki ak-
tywne wspomagajà mikrocyrkulacj´,
dzi´ki czemu poprawione zostaje fun-
kcjonowanie mechanizmów zachodzà-
cych w skórze.
Efekt zabiegu: doskonale mi´kka,
elastyczna i nawil˝ona skóra
Cena: ok. 180 z∏

Skinceuticals
W∏aÊciwie jest to zabieg na cztery
pory roku. Mo˝na go poleciç za-
równo w okresie intensywnego
nas∏onecznienia, jak i na ch∏odniej-
sze miesiàce. Po lecie pomo˝e od-
wodnionej skórze. W zabiegu wy-
korzystuje si´ techniki masa˝u
twarzy opracowane przez eksper-
tów kosmetologii. Po∏àczony z pro-
duktami nawil˝ajàcymi Skinceu-
ticals zabieg opiera si´ na ∏agod-
nych gestach, które oddzia∏ujà na
mi´Ênie i mikrokrà˝enie skóry, aby
od˝ywiç jà, odpr´˝yç i stymulowaç
do odbudowy.  

Kosmetyczka u˝ywa podczas za-
biegu specjalnych technik, jak spi-
rale, wachlarz, oklepywanie czy
ugniatanie ró˝nych partii twarzy.
Produkty stosowane do zabiegu to:
maska nawil˝ajàcà Hydrating B5,
serum Hydrating B5 oraz krem od-
˝ywczy Emollience. Sà idealnie do-
pasowane, aby nawil˝yç i od˝ywiç
skór´ m.in. po okresie intensywne-
go nas∏onecznienia.   
Efekt zabiegu: nawil˝ona, uelasty-
czniona skóra
Cena: ok. 240 z∏

Is Clinical 
„Kompleksowe OdÊwie˝enie” – jest
kolejnym skutecznym zabiegiem po-
zwalajàcym na zachowanie zdro-
wej i nawil˝onej skóry. Polecany
szczególnie osobom, których cera
wyglàda na nieco „zm´czonà”
nadmiernym opalaniem, bo odnowi
jà i zrewitalizuje (warto dodaç, ˝e
Is Clinical s∏u˝y równie˝ do do-
mowego leczenia oparzeƒ s∏one-
cznych). Zabieg mo˝e byç wyko-
nywany nie tylko na twarzy, ale
równie˝ na szyi, klatce piersio-
wej, d∏oniach i ramionach (nawet
na nogach i stopach). „Komple-
ksowe OdÊwie˝enie” przynosi do-
bre rezultaty, gdy wykonuje si´ je
raz w tygodniu, raz na dwa tygod-
nie lub – w przypadku oparzeƒ 

s∏onecznych – tak cz´sto, jak to ko-
nieczne. Zabieg trwa ok. 30-45
minut.
Efekt: odpr´˝ona, nawodniona skóra
Cena: 240 z∏

Wodospad dla skóry,
Bielenda   
G∏´boko nawil˝y skór´ wysuszonà,
pozbawionà j´drnoÊci i witalnoÊci.
Zapewnia d∏ugotrwa∏à wilgotnoÊç
cery w ka˝dym wieku, poprawia
napi´cie i przeciwdzia∏a starzeniu
si´ skóry. Kuracja wzmacnia rów-
nie˝ jej odpornoÊç immunologicznà
i dostarcza regenerujàcych sk∏a-
dników aktywnych. Przeciwdzia∏a
utracie wody w komórkach oraz
wzmacnia naturalne procesy ochro-
nne skóry. 

Zabieg jest doskona∏y dla skóry
suchej wra˝liwej, z utratà j´drno-
Êci, zniszczonej i przesuszonej nad-
miernym opalaniem, zarówno dla
kobiet, jak i m´˝czyzn w ka˝dym
wieku. Przyniesie pomoc skórze
palacza, o szarym kolorycie.
Najlepiej zrobiç seri´ 6 zabiegów
dwa razy w tygodniu, a nast´pnie
dla podtrzymania efektów 1 raz 
w tygodniu.
Efekt zabiegu: d∏ugotrwa∏e, g∏´bo-
kie nawil˝enie, poprawa napi´cia 
i kolorytu
Cena zabiegu: ok. 160 z∏

Przedstawiamy nasze propozycje zabiegów, które przywrócà wysuszonej s∏oƒcem skórze
g∏adkoÊç i witalnoÊç. Godzina sp´dzona u kosmetyczki przed∏u˝y te˝ troch´ chwile
urlopowego lenistwa.

DOSSIER: Skóra i w∏osy po lecie 
– jak im pomóc  

foto: Jean D`Arcel

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

foto: serwis prasowy Thalgo
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Post Solar – czyli „po s∏oƒcu”
Bardzo dobrym pomys∏em piel´gnacyjnym, by zregenerowaç skór´ po wakacjach jest mezoterapia bez u˝ycia ig∏y, za pomocà urzàdzenia
TMT – systemu bezinwazyjnego wprowadzania substancji aktywnych w g∏àb skóry. Zabieg jest przeprowadzany przy u˝yciu specjalnego
aparatu z elektrodami. Po skórze pacjenta przesuwa si´ elektrod´ czynnà w kszta∏cie dezodorantu w kulce, na którà nakr´cany jest je-
dnorazowy s∏oiczek ze sk∏adnikami aktywnymi. Substancje aktywne sà wt∏aczane w skór´ dzi´ki przep∏ywowi pràdu elektrycznego
wywo∏ujàcego zjawisko elektroforoporacji (kombinacji jontoforezy i elektroporacji) – 40-krotnie zwi´ksza transport do skóry w∏aÊciwej
sk∏adników aktywnych aplikowanych zewn´trznie. Metoda nie jest bolesna, nie wywo∏uje skutków ubocznych, dolegliwoÊci bólowych, 
siniaków. Mezoterapia TMT mo˝e byç wykonywana o ka˝dej porze roku i przed wielkim wyjÊciem. Aby osiàgnàç trwa∏e rezultaty, zabieg
nale˝y wykonywaç cyklicznie, wed∏ug programu ustalonego przez specjalist´. Do regeneracji skóry po s∏oƒcu s∏u˝y Post Solar, z u˝yciem
sk∏adników o w∏aÊciwoÊciach gojàcych i ∏agodzàcych – aloes, pantenol oraz delikatnie z∏uszczajàcych – jak kwas glikolowy. Poj´drniajà
one i wyg∏adzajà skór´, dodajà blasku i zapobiegajà powstawaniu zmarszczek.

UWAGA NOWOÂå! Nowà odmianà TMT system jest elektromezoterapia, która polega na ∏àczeniu specjalnego programu Mesogel base z ampu∏kami
do mezoterapii. Do zabiegów równie˝ u˝ywa si´ specjalnych koktajli – mieszaniny 3 sk∏adników aktywnych, dobieranych do potrzeb pacjenta.

Dla od˝ywienia 
i relaksu

Terre&Mer Treatment, Thalgo
Do zabiegu Terre&Mer Treatment
u˝yto kosmetyków z linii Bio Ziemia
i Morze. Jest przeznaczony do pie-
l´gnacji skóry zm´czonej, zestre-
sowanej, suchej, odwodnionej, po-
trzebujàcej regeneracji i witalnoÊ-
ci. Zabieg doskonale od˝ywia i na-
wil˝a skór´, uaktywnia jej kapita∏
energetyczny i wzmacnia funkcje
obronne. PodkreÊla jej pi´kno za po-
mocà skoncentrowanych olejków
esencjonalnych, które majà te˝
dzia∏anie lecznicze (Soothing Con-
centrate – ¸agodzàcy Koncentrat
oraz Anti-Aging Concentrate – Kon-
centrat Przeciwstarzeniowy).

Gama Ziemia i Morze zawiera
sk∏adniki naturalne, m.in. wyciàg 
z alg o intensywnym dzia∏aniu prze-
ciwrodnikowym, ∏ubinu – odbudo-
wujàcego struktur´ skóry, ekstrakt 
z organicznych liÊci oliwnych, kwiatu
pomaraƒczy, organicznych olejów
roÊlinnych z oliwek, s∏odkich mig-
da∏ów, s∏onecznika oraz orzecha
laskowego, które regenerujà skór´,
a tak˝e olejków eterycznych z rzy-
mskiego rumianku, nieÊmiertelni-
ka i ja∏owca. Zabieg trwa 60 mi-
nut. Najlepiej wykonaç seri´ 6-12
zabiegów – raz, dwa razy w ty-
godniu.
Efekt: j´drna, od˝ywiona, m∏odzieƒ-
cza skóra
Cena: ok. 220-250 z∏ 

Egzotyczne chwile, Dermika
Ten zabieg wellness pozwoli jesie-
nià przenieÊç si´ na chwil´ w wy-
obraêni na piaszczyste pla˝e. Sk∏a-
dniki u˝yte w preparatach kosme-
tycznych sà oparte na ekstraktach
z cytrusów i owoców egzotycznych,
z nutà tropikalnych zapachów. 

Sà one niezastàpionym êród∏em
flawonoidów, garbników i innych sub-
stancji naturalnych, chroniàcych skór´
przed wp∏ywem Êrodowiska zewn´-
trznego, detoksykujàcych, uj´drnia-
jàcych i wyg∏adzajàcych, wspomaga-
jàcych modelowanie sylwetki i redu-
kujàcych objawy cellulitu. Starannie
przygotowane preparaty majà za za-
danie przywróciç skórze aksamitnà
g∏adkoÊç i atrakcyjny wyglàd, w au-
rze zapachów soczystych owoców.
Polecamy wykonanie tego zabiegu
jednorazowo, zawsze gdy niezb´dna
jest profesjonalna piel´gnacja skóry
i potrzeba relaksu wprowadzajàcego 
w atmosfer  ́urlopowego lenistwa.
Preparaty stosowane w zabiegu: 
1. Tropicana – peeling z cukru 

trzcinowego
2. Oran˝eria – aromatyczna 

maska-fluid
3. Dream – olej do masa˝u
4. Koktajl egzotyczny

– krem piel´gnacyjny do cia∏a
Efekt: skóra aksamitnie wyg∏adzo-
na, nawil˝ona i nat∏uszczona
Cena: ok. 340 z∏

NowoÊç kosmetyczna 
dla skóry wokó∏ oczu! 
Godne polecenia sà produkty
Eurocare – przeznaczone do rewi-
talizacji skóry w okolicach oczu 
– redukujà i znacznie sp∏ycajà
zmarszczki mimiczne: „kurze ∏a-
pki”, wyg∏adzajà skór´, nadajàc jej
Êwie˝y i atrakcyjny wyglàd, ∏ago-
dzà podra˝nienia.

Minimaseczki pod oczy majà
form´ p∏atków, dostosowanych do
anatomicznej budowy twarzy (ich
kszta∏t zosta∏ opracowany we
wspó∏pracy z okulistami, kosme-
tologami i anatomami). P∏atki sà
sterylnie i szczelnie opakowane.
Podstawowym ich sk∏adnikiem jest
kolagen – zawierajà zaabsorbo-
wane na kolagenowej matrycy re-
kombinowane, aktywne czàstki po-
budzajàce odnow´ biologicznà na-
skórka. Ich dzia∏anie jest kilkufa-
zowe: najpierw nast´puje rozluê-
nienie struktury naskórka, otwar-
cie jego porów oraz nawil˝enie,
nast´pnie dochodzi do penetracji
aktywnych peptydów powodujà-
cych przyspieszenie regeneracji
warstw naskórka oraz skóry w∏aÊ-
ciwej, zwi´kszenie jej j´drnoÊci
oraz elastycznoÊci, a tak˝e wyg∏a-
dzenie zmarszczek. P∏atki nak∏a-
damy na dobrze oczyszczonà skór´,
najlepiej wieczorem. Uwaga – nie
zmywamy jej po ich na∏o˝eniu. �

foto: serwis prasowy Derm
ika
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Skuteczne zabiegi

1. Z∏uszczanie naskórka
Aby pomóc skórze zregenerowaç
si´, mo˝na zastosowaç ró˝ne
metody z∏uszczania naskórka, np.
rozpoczàç w okresie jesiennym
seri´ peelingów mechanicznych,
chemicznych lub laserowych. Za-
zwyczaj trzeba przeprowadziç od 
2 do 10 zabiegów, w odst´pach od
1 tygodnia do 4 tygodni. Zale˝y to
od wskazaƒ i oczekiwaƒ pacjenta.
Jest to najlepszy sposób, aby usu-
nàç górnà warstw´ zrogowacia∏ych
komórek, które nadajà skórze zie-
misty wyglàd, zalegajà w ujÊciach
gruczo∏ów ∏ojowych, b´dàc jednà 
z przyczyn powstawania zaskór-
ników – podstawowych zmian w trà-
dziku. Z∏uszczanie poprawia te˝
ukrwienie skóry, zdolnoÊci regene-
racyjne i pobudza jà do wytwarza-
nia nowych komórek, w∏ókien kola-
genowych i elastynowych, zmniej-
sza tak˝e przebarwienia. Dzi´ki
tym zabiegom skóra wyglàda
m∏odziej i bardziej Êwie˝o.

2. Mikrodermabrazja
Jest mechanicznà metodà z∏usz-
czania naskórka, która pozwala na
powolne Êcieranie powierzchni
skóry, mikrowarstwa po mikro-
warstwie, a˝ do po˝àdanego po-
ziomu, pod sta∏à kontrolà wizual-
nà. Zabieg ró˝ni si´ od inwa-
zyjnych peelingów chemicznych
tym, ˝e efekty sà widoczne od razu
i szybko mo˝na wróciç do normal-
nej aktywnoÊci. W wyniku prostego
usuni´cia warstwy rogowej skóra
staje si´ g∏adsza, elastyczniejsza,
m∏odsza, jaÊniejsza i Êwie˝sza.
Efekty widaç natychmiast, zarów-
no oceniajàc stan skóry wizualnie,
jak i poprzez dotyk.

3. Peelingi chemiczne
Sà z regu∏y bardziej inwazyjne 
i przeznaczone do leczenia powa-
˝niejszych zaburzeƒ funkcjonowa-
nia skóry. Przeprowadza si´ je
przy u˝yciu zwiàzków chemi-
cznych, takich jak kwasy owocowe,

czyli alfa-hydroksykwasy – AHA,
np. kwas glikolowy, migda∏owy,
beta-hydroksykwasy, np. kwas sali-
cylowy, kwas trójchlorooctowy
(TCA), kwas witaminy A, roztwór
Jessnera. 

4. Zabiegi na przebarwienia
Po lecie cz´sto spotykamy si´ 
z problemem przebarwieƒ. Powierz-
chowne przebarwienia usuwane sà
przy pomocy peelingów, nieco
g∏´bsze – laserów lub np. IPL.
Natomiast, aby nie wróci∏y one 
w nast´pnym sezonie, warto zre-
generowaç skór´ na g∏´bszym po-
ziomie, niejako jà odnowiç. Dzi´ki
wprowadzeniu laserów, które pra-
cujà w technologii tzw. wyspowej
sta∏o si´ mo˝liwe to, co do tej pory
by∏o trudno osiàgalne – g∏´boka
regeneracja skóry, która nie prze-
szkadza w normalnym funkcjono-
waniu pacjenta. Po usuni´ciu po-
wierzchownych przebarwieƒ mo˝na
zaplanowaç seri´ zabiegów laserem

Podstawa piel´gnacji skóry w tym okresie (ale i w ogóle) to przede wszystkim porzàdne 
jej oczyszczenie, bo w ten sposób usuwamy wszystkie zgromadzone w niej zanieczyszczenia:
kurz, resztki kremu, makija˝ i substancje wydzielane przez skór´ (np. – ∏ój, ∏ac. sebum).
Jednak uwaga! Zbyt intensywne mo˝e naruszyç funkcj´ skóry, wi´c preparat czy zabieg
muszà byç starannie dobrane do jej rodzaju. Jesienià skóra powinna si´ zregenerowaç 
i przygotowaç do zimy, dlatego tak wa˝ne jest, aby nie naruszyç jej bariery ochronnej.

Polecamy zabiegi:

Autorzy: dr n. med. Kamila Szarmach i dr n. med.Adam Szarmach
Centrum Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis, www.dermis.pl
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Fraxel czy Mosaic, dzi´ki czemu
plamy w nast´pnym sezonie b´dà
mniejsze, lub nawet nie pojawià si´
w ogóle. Podczas zabiegu Laser
Mosaic wykonuje w skórze obj´tej
leczeniem tysiàce malutkich, lecz
g∏´bokich otworków w kszta∏cie
sto˝ka. Otworki te okreÊla si´ stre-
fami mikrotermalnymi. W strefy te
kierowane jest Êwiat∏o lasera,
które g∏´boko i precyzyjnie pe-
netruje zarówno komórki tkanki
podskórnej, jak i skóry w∏aÊciwej.
Istotne jest to, ˝e mimo tak grun-
townej ingerencji, powierzchnia
obj´ta zabiegiem pozostaje prak-
tycznie nienaruszona. Tak wybiór-
cze traktowanie skóry powoduje, ˝e
mo˝na jà poddaç intensywniejszej
ni˝ dotychczas przemianie oraz ˝e
regeneruje si´ ona znacznie szyb-
ciej ni˝ w dzia∏aniu na ca∏à po-
wierzchni´. Wi´cej o metodach le-
czenia przebarwieƒ na stronie 14.

5. Fotoodm∏adzanie
Jesienià polecamy te˝ zabiegi
fotoodm∏adzania skóry za pomocà
intensywnego, pulsowego êród∏a
Êwiat∏a (IPL), dzi´ki którym zmie-
nia si´ jakoÊç skóry, a nie jej iloÊç
(wyci´cie – jak w przypadku ope-
racji plastycznych). W okresie po-
mi´dzy zabiegami w skórze zacho-

dzà procesy naprawcze i lecznicze.
Zwi´ksza si´ iloÊç kolagenu (I 
i III), elastyny i innych wa˝nych
dla zdrowia skóry substancji (kola-
genaza, receptor hialuronowego
prokolagenu). Zmiany te nie sà wi-
doczne go∏ym okiem, poniewa˝ 
w trakcie zabiegu nie dochodzi 
do przerwania ciàg∏oÊci skóry ani
oderwania skóry od tkanki pod-
skórnej (jak to si´ dzieje w przypad-
ku zabiegów chirurgii plastycznej). 

Ka˝dy kolejny zabieg fotood-
m∏adzania wykonywany jest na in-
nej g∏´bokoÊci, co dopiero po za-
koƒczeniu ca∏ej serii daje pe∏ny
efekt. Âwiat∏o emitowane przez la-
ser usuwa wszystkie niepo˝àdane
zmiany w skórze, które powsta∏y
na skutek dzia∏ania czasu, s∏oƒca
i/lub chorób skóry. Âwiat∏o IPL
usuwa przebarwienia i piegi, po-
p´kane, poszerzone naczynia krwio-
noÊne i rumienie, zmniejsza pory
skórne, zmarszczki. Skóra od-
zyskuje elastycznoÊç, spr´˝ystoÊç 
i staje si´ bardziej g∏adka. Po wy-
konaniu serii pi´ciu zabiegów fo-
toodm∏adzania jest m∏odsza o 5-10
lat, ale znacznà popraw´ widaç ju˝
po wykonaniu drugiego. Zabiegi
przeznaczone sà dla osób, które
majà liczne drobne zmarszczki,
zmniejszonà elastycznoÊç skóry,

przebarwienia, poszerzone naczyn-
ka krwionoÊne, skór´ „zm´czonà”.
Co wa˝ne, nie wy∏àczajà nas z nor-
malnego trybu ˝ycia i nie wymaga-
jà przerwy w pracy zawodowej.
Nast´pnego dnia po zabiegu mo˝na
wykonywaç codzienne czynnoÊci, 
a tak˝e zrobiç makija˝.

6. Inne
Od jesieni warto równie˝ zaplano-
waç seri´ zabiegów depilacji lase-
rowej. Aby skutecznie pozbyç si´
ow∏osienia, nale˝y przeprowadziç
seri´ (minimum 3-5 zabiegów, w od-
st´pach co 6-8 tygodni). Do lata
zatem skóra b´dzie ju˝ g∏adka.
Uwaga! Pomi´dzy zabiegami nie mo-
˝na si´ opalaç. W okresie jesien-
nym warto dokonaç oceny znamion
skórnych i zaplanowaç ewentualnie
usuni´cie zmian ze wskazaƒ kosme-
tycznych, pozbyç si´ brodawek ∏ojo-
tokowych. To tak˝e dobry czas, aby
poddaç si´ serii zabiegów przeciw-
dzia∏ajàcych starzeniu si´ skóry, np.
mezoterapii (wi´cej na str. 6).
Przeprowadza si´ je równie˝ przy
u˝yciu ró˝nego rodzaju laserów 
o du˝ej mocy, dlatego nie wolno si´
opalaç, zarówno na s∏oƒcu jak i w
solarium, przez okres kilku ty-
godni przed, pomi´dzy i po serii
zabiegów. �

foto: archiwum
 zdj´ciowe Derm

is 

Pacjentka podczas zabiegu mezoterapii kwasem hialuronowym Podczas zabiegu laserem Mosaic  
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Autor: dr n. med. Kamila Padlewska, specjalista dermatolog
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie 
Melitus, Lecznica Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-aging, www.melitus.pl 

„Przebarwienia skóry”, czyli hiper-
pigmentacje, sà grupà niejednoro-
dnà, ale majà wspólne êród∏o:
g∏ównà przyczynà ich pojawiania
si´ jest nadmierne odk∏adanie si´ 
w skórze melaniny. Normalna barwa
skóry zale˝y od obecnoÊci melaniny
w komórkach naskórka zwanych
keratynocytami. Jest ona pro-
dukowana na drodze licznych
przemian w melanocytach, a nast´-
pnie przekazywana keratynocytom.
IntensywnoÊç pigmentacji zale˝y od
liczby melanocytów w naskórku, ich
aktywnoÊci oraz od iloÊci melaniny.
Ten proces tworzenia barwnika
skóry (nazywany melanogenezà)
jest uwarunkowany genetycznie 
i podlega kontroli hormonalnej.

Jak wiadomo, opalanie wywo-
∏uje zwi´kszonà pigmentacj´ skóry,
spowodowanà dzia∏aniem na skór´
promieni ultrafioletowych typu B
(UVB), a wzmacnianà przez pro-
mieniowanie typu A (UVA). Przy
czym UVB odpowiada za tzw.
opóênionà opalenizn´, widocznà po
oko∏o 72 godzinach od ekspozycji
na s∏oƒce, natomiast UVA wywo-
∏uje opalenizn´ natychmiastowà.

Do aktywatorów melanogenezy,
oprócz promieniowania ultrafiole-
towego, nale˝à mi´dzy innymi stany
zapalne skóry i tzw. substancje 
o dzia∏aniu fototoksycznym oraz
fotoalergicznym, czyli takie, które

zwi´kszajà wra˝liwoÊç skóry na
dzia∏anie UV (np. niektóre leki 
i kosmetyki). 

Rodzaje przebarwieƒ 
Istniejà dwa zasadnicze typy zmian
wynikajàce z nadmiaru barwnika 
w zale˝noÊci od jego umiejscowie-
nia: naskórkowe i skórne (czasami
mieszane). Do tych pierwszych na-
le˝à mi´dzy innymi piegi, przebar-
wienia pozapalne oraz zmiany o cha-
rakterze ostudy (melazmy). Ostuda
jest cz´stym schorzeniem i charak-
teryzuje si´ wyst´powaniem plam
jasno- lub szarobràzowych, o nie-
regularnym kszta∏cie, g∏ównie na
twarzy i szyi u kobiet, które np. bio-
rà tabletki antykoncepcyjne lub sà
w cià˝y i opalajà si´. 

Jak je usunàç?
Efekty terapii zale˝à w du˝ej mierze
od tego, czy usuni´to przyczyn´ sty-
mulujàcà powstawanie przebarwie-
nia. Znaczenie ma równie˝ to, czy
przebarwienie jest po∏o˝one g∏´biej
– w skórze w∏aÊciwej, czy te˝ p∏ytsze
– umiejscowione w naskórku. 

Kosmetyki i leki
Najcz´Êciej w leczeniu miejscowym
stosuje si´ preparaty z ró˝nymi sub-
stancjami aktywnymi zmniejszajà-
cymi pigmentacj´ – do stosowa-
nia zewn´trznego. Wi´kszoÊç jest

sprzedawana bez recepty w apte-
kach, a nawet w drogeriach (nie-
które musi przepisaç lekarz). Za-
wierajà sk∏adniki aktywne hamu-
jàce proces powstawania melaniny,
np. kwas azelainowy, kwas kojowy,
arbutyn´ i inne. Zwykle stosuje si´
je z substancjami zwi´kszajàcymi
przenikanie, takimi jak kwas gliko-
lowy, oraz witaminami o dzia∏aniu
rozjaÊniajàcym, jak amid kwasu ni-
kotynowego i retinol. 

Tzw. kremy na przebarwienia
zawierajà mieszank´ ró˝nych sk∏a-
dników aktywnych. Obecnie jest
du˝y wybór tego typu preparatów.
Cz´sto sà dost´pne ca∏e serie dla
cery z przebarwieniami (krem na
dzieƒ, na noc, peeling itp). Prepa-
ratów na przebarwienia mo˝na u˝y-
waç osobno lub jako uzupe∏nienie
zabiegów dermatologicznych. ˚eby
osiàgnàç rezultat, nale˝y je stoso-
waç d∏ugo – wiele miesi´cy, a efek-
ty i tak mogà byç ró˝ne. Przy bar-
dziej aktywnych substancjach musi-
my uwa˝aç – mogà one wywo∏aç
podra˝nienia, a w efekcie byç spra-
wcà przebarwieƒ pozapalnych. 

Zabiegi u dermatologa 
WÊród zabiegów, które skutecznie
zmniejszà przebarwienia jest kilka: 
Peelingi chemiczne, wykorzysty-
wane w nich wysoko skoncen-
trowane kwasy (np. kwas glikolowy,

Wybielanie plam pos∏onecznych
– najskuteczniejsze metody

Miesiàce letnie sprzyjajà ujawnianiu si´ ró˝nych przebarwieƒ skóry. Ods∏aniamy wtedy wi´cej
cia∏a, a s∏oƒce, majàc do niego wi´kszy dost´p, powoduje powstanie nowych lub Êciemnienie
starych plamek. Jesieƒ to najlepszy czas, by si´ ich pozbyç.

W gabinecie dermatologa:

foto: serwis prasowy Vichy
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TCA i inne) z∏uszczajà wierzchnià
warstw´ naskórka, przyspieszajà
odnow´ komórek, sprawiajàc, ̋ e pla-
my ulegajà rozjaÊnieniu. Do wyko-
nywania peelingów stosuje si´ ró˝ne
kwasy i o ró˝nym st´˝eniu. Tego typu
zabiegi mo˝na przeprowadziç za-
równo w gabinetach kosmetycznych,
jak i lekarskich. W tych ostatnich 
sà wykonywane g∏´bsze peelingi.
Mikrodermabrazja, czyli mechani-
czne z∏uszczanie naskórka. Jest
wykonywana za pomocà ró˝nych
aparatów do mikrodermabrazji,
zarówno w gabinetach kosmety-
cznych, jak i lekarskich.
Laseroterapia, z wykorzystaniem
ró˝nych typów laserów (rubino-
wego, Nd-YAG, CO2 i innych).
Metoda ta pozwala na precyzyjne,
miejscowe usuni´cie przebarwienia.
Krioterapia, czyli leczenie niskimi
temperaturami. W tej metodzie wy-
korzystuje si´ wra˝liwoÊç komórek
zawierajàcych barwnik (melanin´)
na niskà temperatur´. Przeprowa-
dza si´ punktowe wymra˝anie cie-
k∏ym azotem poszczególnych plam.

Za pomocà metod stosowanych 
w gabinetach lekarskich mo˝na
uzyskaç szybsze rezultaty ni˝ po-
przez domowà kuracj´. Jednak
trzeba pami´taç, ˝e zbyt agre-
sywna terapia jest obarczona
ryzykiem powstania przebarwieƒ
pozapalnych oraz ˝e ˝adna z me-
tod nie przeciwdzia∏a ich nawro-
towi. W zwiàzku z tym bardzo
wa˝ne w terapii hiperpigmentacji
jest zastosowanie preparatów 
z filtrami przeciws∏onecznymi,
chroniàcymi skór´ przed promie-
niowaniem UVA i UVB. I to za-
równo w profilaktyce, jak i w tra-
kcie leczenia zmian skórnych.
Niezale˝nie od zastosowanej te-
rapii, przebarwienia mogà wróciç
po ponownej ekspozycji nawet na
niewielkie dawki promieni s∏o-
necznych. Kremy przeciws∏onecz-
ne powinny zawieraç wysoki filtr
(50, 50+), a w trakcie ekspozycji
s∏onecznej nale˝y pami´taç o ich
cz´stym nak∏adaniu. Koniec let-
niego sezonu mo˝e u∏atwiç za-
danie. �

foto: serwis prasowy Foltene Pharm
a 
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Zdrowie skóry:
Autor: dr n. med. Ewa Szpringer, specjalista dermatologii
Centrum Dermatologii i Laseroterapii Laser-Medic (www.lasermedic.com.pl) 
oraz Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie      

Uk∏ad naczyniowy skóry sk∏ada si´ 
z naczyƒ ˝ylnych i t´tniczych oraz 
z g´stej sieci naczyƒ w∏osowatych,
które tworzà dwa sploty: powierz-
chowny – w górnej warstwie skóry
w∏aÊciwej – oraz g∏´boki – na grani-
cy skóry w∏aÊciwej i tkanki podskór-
nej. W otoczeniu mieszków w∏oso-
wych i gruczo∏ów potowych naczy-
nia tworzà oddzielne sploty. Do sa-
mego naskórka naczynia nie wnika-
jà, jego komórki sà od˝ywiane po-
przez krà˝àcà limf´. Naskórek, a do-
k∏adnie jego warstwa ziarnista, sta-
nowi jakby matowà b∏on´, dzi´ki cze-
mu w prawid∏owych warunkach na-
czynia nie „przeÊwitujà” przez skór´.

Jaka jest rola naczyƒ?
Sà one szczególnie wa˝ne w meta-
bolizmie komórek skóry, w ich natle-
nianiu, od˝ywianiu, usuwaniu pro-
duktów przemiany materii oraz w re-
gulacji cieplnej. To naturalne, ˝e przy
wysokiej temperaturze otoczenia,
ale tak˝e np. w czasie spadku gorà-
czki, skóra jest zaczerwieniona. Od-
wrotnie, gdy organizm oszcz´dza
ciep∏o podczas zimnych dni lub te˝
w okresie wzrostu goràczki – naczy-
nia wtedy kurczà si´, a skóra jest
blada. U osób z jasnà karnacjà ta
„gra naczyniowa” jest zwykle dos-
konale widoczna, zaÊ u tych z ciem-
nà skórà czerwona lub niebieskawa

barwa hemoglobiny jest maskowa-
na przez bràzowà melanin´.

Naczynia skóry bywajà miejs-
cem wielu procesów zapalnych, gdy˝
stanowià g∏ównà drog´ w´drówki
komórek odpornoÊciowych cz∏owie-
ka do miejsca kontaktu z obcym
antygenem. 

Nieprawid∏owoÊci w zakresie na-
czyƒ skóry mogà wystàpiç nie tylko
w chorobach skóry, ale te˝ w cho-
robach ogólnoustrojowych.

Rodzaje zmian
naczyniowych 
Nadmiernie rozszerzone naczynia
tworzà widoczne na skórze telean-
giektazje (czyli trwa∏e rozszerzenia
wczeÊniej istniejàcych drobnych na-
czyƒ – fot. 1 – naczyniaki gwiaê-
dziste, pajàczki naczyniowe – fot. 2,
czy drobne guzki, krople czerwo-
nego wina – fot. 3). Liczne telean-
giektazje majà niekiedy postaç czer-
wonego rumienia, lokalizujàcego si´
zwykle na twarzy. 

Nabyte zmiany naczyniowe pow-
stajà w wyniku nadmiernej „gry
naczyniowej” (szoki temperaturo-
we, niestabilny uk∏ad nerwowy, na-
ra˝enie na promienie UV, stosowa-
nie nieprawid∏owych kosmetyków lub
leków), w przypadku chorób skóry
(na przyk∏ad w tràdziku ró˝owatym,
w alergii) lub w przebiegu chorób
ogólnoustrojowych (na przyk∏ad 
w twardzinie, toczniu rumieniowa-
tym, cukrzycy, nadciÊnieniu t´tni-

Nieprawid∏owoÊci 
naczyniowe skóry
Nadmiernie rozszerzone, widoczne na skórze naczynka traktujemy jak niemile widziany 
defekt kosmetyczny, czasami problemy z naczyniami mogà przybraç powa˝niejszà postaç.
Jak je skutecznie leczyç?

Fot. 3 Drobne guzki naczyniowe 
na klatce piersiowej

Fot. 1 Teleangiektazje na twarzy

Fot. 2 Naczyniak gwiaêdzisty (znami´ 
pajàkowate) na twarzy
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foto: archiwum
 zdj´ciowe dr E. Szpringer

czym, w chorobach wàtroby). Nie-
zale˝nie od czynników pozanaczy-
niowych wa˝ny jest równie˝ stan na-
czyƒ. Mogà byç one „kruche” i nie-
szczelne z powodu niedoborów ˝ywie-
niowych lub z∏ego wch∏aniania pokar-
mów. Wówczas krew przedostaje si´
do skóry i tworzy wynaczynienia.

Cz´sto, szczególnie u kobiet, spo-
tyka si´ teleangiektazje ˝ylne na
koƒczynach dolnych (fot. 4). Uk∏ad
˝ylny cz∏owieka jest bardzo obcià-
˝ony, g∏ównie na ∏ydkach, ale tak˝e
na udach. UpoÊledzenie krà˝enia
˝ylnego mo˝e powstaç w wyniku
przebytych cià˝, suplementacji hor-
monalnej, w oty∏oÊci, braku akty-
wnoÊci ruchowej. Zale˝y te˝ w du˝ej
mierze od czynników genetycznych.

Powa˝ne choroby
naczyniowe
Niekiedy problemy z naczyniami
przybierajà bardziej skomplikowa-
nà postaç, np. guzów czy tzw. mal-
formacji. Najcz´Êciej spotykanymi
guzami naczyniowymi sà naczynia-
ki wczesnodzieci´ce (fot. 5). Zwykle
pojawiajà si´ wkrótce po urodzeniu
dziecka w postaci czerwonego pun-
ktu i rozrastajà si´ do ró˝nych, cza-
sami bardzo du˝ych rozmiarów, 
a nast´pnie ulegajà samoistnemu za-
nikowi – mogà pozostawiaç blizn´
lub naddatek skóry. Naczyniaki,
które rosnàc, tworzà ryzyko trwa-
∏ego uszkodzenia innych wa˝nych
dla ̋ ycia cz´Êci organizmu (na przy-

k∏ad nosa, oka, wargi itd.) powinny
byç jak najszybciej leczone. 

Malformacje naczyniowe sà to
p∏askie czerwone plamy obecne w chwi-
li urodzenia (fot. 6). Niestety, nie
znikajà nigdy. Mogà natomiast ulec
guzkowemu przerostowi. Cz´sto wy-
st´pujà na twarzy, obejmujàc ca∏à
jej po∏ow´ lub tylko cz´Êç. Malfor-
macje mogà byç elementem niek-
tórych zespo∏ów chorobowych.

Zabiegi u dermatologa
Skuteczne leczenie zmian naczy-
niowych jest mo˝liwe mi´dzy inny-
mi dzi´ki laserom. Stosowanie krio-
terapii lub ig∏y elektrokoagulacyjnej
to ju˝ dziÊ historia. Âwiat∏o nowo-
czesnych laserów usuwa naczynia 
w mechanizmie selektywnej fototer-
molizy, to znaczy laser niszczy tyl-
ko nieprawid∏owe naczynie, a osz-
cz´dza inne struktury (naskórek,
skór´, w∏osy itd.). Dobre rezultaty
przynoszà: pulsacyjny laser barwni-
kowy FDPL, laser Nd-Yag, laser dio-

dowy, laser aleksandrytowy, laser
KTP. W usuwaniu teleangiektazji 
i rumienia mo˝na pos∏u˝yç si´ nie
tylko laserem, ale te˝ tak zwanym
IPL – intensywnym êród∏em Êwia-
t∏a. Pami´tajmy! Przy sk∏onnoÊ-
ciach do nabywania „naczynek”
wa˝na jest profilaktyka. W ramce 
– kilka wa˝nych zaleceƒ.

Wskazania 
profilaktyczne

1. Nale˝y unikaç ekspozycji 
na promieniowanie UV.

2. Strzec si´ gwa∏townych zmian 
temperatur, ograniczyç lub 
w ogóle nie korzystaç z sauny 
i goràcych kàpieli.

3. Stosowaç odpowiednio 
dobrane kosmetyki, wÊród 
których nie mo˝e zabraknàç 
filtrów przeciws∏onecznych 
i kremów poprawiajàcych 
kondycj´ naczyƒ (na przyk∏ad
Rubialine, Diroseal, Capillin,
dr Eris, Sensibio lub innych). 

4. Mo˝na tak˝e si´gnàç 
po suplementy witaminowe, 
w których sk∏adzie znajdujà si´
substancje uszczelniajàce 
naczynia, np. wyciàg z rutyny, 
witaminy C, A, E. 

UWAGA!
Najbardziej radykalny 
zabieg zamykania naczyƒ 
nie gwarantuje, ˝e pozb´-
dziemy si´ „pajàczków” 
na zawsze. O naczynia skóry 
nale˝y dbaç, systematycznie 
kontrolowaç ich stan, 
a w miar´ potrzeby 
leczyç. � diofrekwencja.

W terapii cellulitu skuteczna jest

Fot. 5 Naczyniak wczesnodzieci´cy

Fot. 6 Malformacja naczyniowa

Fot. 4 Teleangiektazje na koƒczynach dolnych
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Estetyczne zabiegi: okiem pacjenta i lekarza      

Do zabiegu wykorzystano preparaty
Filorga, stosowane w Globalnej Te-
rapii Anti-aging (GAT). GAT jest
kombinowanà technikà odm∏adza-
nia skóry. Stanowi po∏àczenie
trzech elementów: peelingu Glyko-
peel, mezoterapii NCTF lub NCTF
HA i wype∏niania za pomocà XHA3.
Te trzy zabiegi sà wykonywane pod-
czas jednej sesji. Technika GAT umo-
˝liwia uzyskanie efektów terapeuty-
cznych, których nie mo˝na osiàgnàç
przy zastosowaniu tylko jednej tech-
niki rewitalizacji skóry. Technika GAT
opiera si´ na synergicznym dzia∏a-
niu i zwi´ksza wzajemnà skute-
cznoÊç wykorzystywanych prepara-
tów, wp∏ywa na gruboÊç naskórka,
pobudza fibroblasty, wp∏ywa na
wzrost nawil˝enia oraz umo˝liwia
korekt´ istniejàcych zmarszczek.

Hanna Szymanowska, lat 53, pra-
cownik Uniwersytetu Warszawskiego 
Pani Hanna jest energicznà, akty-
wnà kobietà, pracujàcà zawodowo.
Ma umiarkowanie j´drnà skór´, nieco
rozszerzone pory i troch´ zmarszczek
mimicznych. Bruzdy nosowo-war-
gowe, które zwykle w tym wieku sà
doÊç mocno zaznaczone, tutaj nie
majà ostrego zarysowania. Naj-
bardziej pani Hannie przeszkadza
siateczka drobnych zmarszczek na po-
liczkach i suchoÊç skóry.  

Dr Marzena Lorkowska-Precht po
dok∏adnej analizie stanu twarzy
doradza, aby najpierw przeprowa-
dziç peeling z u˝yciem 50% kwasu
glikolowego. Z∏uszczanie powinno byç
bardzo delikatne – mówi pani dok-
tor – ˝eby nie wy∏àcza∏o pacjentki 
z ˝ycia zawodowego. Po prostu przy
zmywaniu makija˝u z twarzy na wa-
ciku pozostanie odrobin´ wi´cej
naskórka ni˝ zazwyczaj. Zapropo-
nowa∏a równie˝ mezoterapi´ – ostrzy-
kiwanie ca∏ej skóry twarzy, szyi i de-
koltu preparatem zawierajàcym wi-
taminy i kwas hialuronowy.  

Mo˝na te˝ odrobin´ podciàgnàç
lekko opadajàce kàciki ust przy u˝y-
ciu kwasu hialuronowego. To przy-
wróci twarzy pogodniejszy, m∏odzieƒ-
czy wyglàd – dodaje dr Lorkowska-
-Precht. Ostatnim etapem zabiegu jest
w tym przypadku delikatna korek-
cja ust, przy czym chodzi tu nie o ich
powi´kszenie, lecz tylko o odÊwie˝e-
nie, a konkretnie o nawil˝enie dolnej
wargi, która jest nieco odwodniona.
Po zabiegu b´dzie wyglàda∏a jak po-
ciàgni´ta delikatnie b∏yszczykiem.

Przed zabiegiem
Zanim rozpoczà∏ si´ zabieg, dr M.
Lorkowska-Precht przeprowadzi∏a
bardzo dok∏adny wywiad lekarski 
z pacjentkà. To sta∏a i konieczna pro-
cedura przedzabiegowa, w profes-

jonalnych gabinetach tego wa˝nego
punktu na pewno specjalista nie po-
minie. Zestaw pytaƒ jest standar-
dowy: czy pacjent ma jakàÊ powa˝nà
przewlek∏à chorob´, (np. o pod∏o˝u
immunologicznym, alergie), czy przyj-
muje leki, a jeÊli tak, to jakie. Dr Lor-
kowska zapyta∏a te˝, w jaki sposób
pani Hanna piel´gnuje skór´ – do-
radzi∏a, by do oczyszczania twarzy
u˝ywaç preparatów kosmetycznych,
np. p∏ynu micelarnego, który nie na-
ruszy w∏aÊciwego pH skóry i nie po-
zostawi na niej t∏ustej warstwy. Za-
biegi estetyczne, z których dotàd sko-
rzysta∏a pacjentka to: ostrzykiwanie
kwasem hialuronowym oraz peeling
medyczny. 

W trakcie 
Peeling medyczny by∏ pierwszym
etapem 3-stopniowej procedury.
Glykopeel, w sk∏ad którego wchodzi
18 sk∏adników, w tym kwas gliko-
lowy i witaminy, mia∏ za zadanie
usunàç drobne niedoskona∏oÊci i prze-
barwienia skóry. Po na∏o˝eniu pre-
paratu pacjentka odczuwa ma∏y
dyskomfort zwiàzany z uczuciem
pieczenia. Po kilku minutach dzia-
∏anie kwasu zostaje zneutralizowane
i mo˝na przejÊç do kolejnego za-
biegu – mezoterapii, czyli wpro-
wadzania sk∏adników aktywnych za
pomocà p∏ytkich iniekcji Êródskór-

Techniki ∏àczone
w dermatologii estetycznej

Terapia skojarzona polega na w∏aÊciwym doborze technik zabiegowych, które przeprowa-
dzone w trakcie jednej sesji, przyniosà zamierzony efekt i zadowolenie pacjenta.Wywiad,
ocena stanu skóry przez lekarza oraz oczekiwania pacjenta stanowià podstaw´ wyboru
odpowiednich preparatów i procedur. Prezentujemy zabieg przeprowadzony przez 
dr Marzen´ Lorkowskà-Precht w gabinecie Artismed w Warszawie, w trakcie którego
po∏àczono peeling medyczny, mezoterapi´ i kwas hialuronowy do podniesienia kàcików 
ust i wype∏nienia czerwieni wargowej.
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nych. Oczekiwany efekt to rewita-
lizacja skóry twarzy, szyi i dekoltu,
przywrócenie w∏aÊciwego nawil˝e-
nia. Na tym etapie mo˝na u˝yç znie-
czulenia, ale doÊwiadczenie i wpra-
wna r´ka dr Lorkowskiej-Precht
sprawiajà, ˝e pacjentka rezygnuje
z tej mo˝liwoÊci. Nie da si´ jednak
uniknàç znieczulenia na ostatnim
etapie zastosowanej terapii, czyli
podniesienia kàcików i wype∏nienia
czerwieni wargowej kwasem hialu-
ronowym. Okolica ust jest wyjàtko-
wo wra˝liwa i aby zwi´kszyç kom-
fort pacjentki podczas zabiegu zo-
staje zastoso wane znieczu-
lenie sto-matologiczne. Ca∏a proce-
dura Glo-balnej Terapii Anti-aging
trwa∏a niespe∏na godzin´. 

Po zabiegu
Tu˝ po zabiegach skóra sta∏a si´
zaczerwieniona, z widocznymi pun-
kcikami po wstrzykni´ciach. Owal
twarzy lekko si´ uniós∏. Usta sà nie-
co przekrzywione (z powodu znie-
czulenia – nast´pnego dnia wszystko
wraca do normy), obrz´kni´te i taki

stan mo˝e si´ utrzymywaç do 48
godzin. W razie gdyby spuch∏y jesz-
cze bardziej (w niektórych przypad-
kach mo˝e si´ to po 2 godzinach
zdarzyç) zaleca si´ wapno oraz leki
przeciwzapalne, np. Nurofen, Ibu-
prom. Stopniowo obrz´k maleje. 

Bezwzgl´dnie po zabiegach na-
le˝y unikaç wysokich temperatur,
basenu, stosowaç profilaktyk´ prze-
ciws∏onecznà, kremy z wysokimi fil-
trami UV, piç ch∏odnà wod´ – mówi
dr Lorkowska. Warto si´gnàç po
maÊci na bazie witaminy K, arniki
czy heparyny, które majà dzia∏anie
kojàce. Skór´ nale˝y piel´gnowaç
tak jak dotychczas, ale nie przesa-
dzaç z iloÊcià nak∏adanych prepa-
ratów. Wystarczy dobrze jà oczyÊ-
ciç, na noc zastosowaç jakiÊ od-
˝ywczy krem albo serum, np. Flavo C
z witaminà C.         

Jaki efekt chcieliÊmy
osiàgnàç? 
• poprawa napi´cia i kolorytu skóry
• podniesienie lekko opadajàcych

kàcików ust

• delikatne wyg∏adzenie drobnych
zmarszczek na policzkach 

Co si´ uda∏o? 
• poprawa j´drnoÊci 

i nawil˝enia skóry
• efekt nawil˝enia ust
• przywrócenie proporcji 

mi´dzy górnà i dolnà wargà
• rewitalizacja skóry 
• sp∏ycenie drobnych zmarszczek

Opinia Hanny
Jestem bardzo zadowolona 

z zabiegu, spróbuj´ powtarzaç, 
mo˝e nie, co dwa tygodnie, ale np.
raz na miesiàc. Skóra jest Êwietna, 
du˝o j´drniejsza i bardziej napi´ta,
pory jakby zmniejszone i wyg∏adzo-
ne, mniej smutku na twarzy. To mi∏e,
warto znieÊç, niedu˝e zresztà,
„cierpienia”. Lekkie szczypanie,
jakie si´ czuje podczas zabiegu 
z kwasem glikolowym, jest nawet
przyjemne – skóra zaczyna ˝yç.
Wa˝ne te˝ by∏o to, ˝e zabieg trwa∏
stosunkowo krótko i nast´pnego
dnia mog∏am wróciç do pracy. �a

Pacjentka w trakcie zabiegu

peeling mezoterapia podniesienie kàcików ust

przed zabiegiem dzieƒ po zabiegu tydzieƒ po zabiegu

foto: Tom
asz Tam



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

Melaclear, Auriga – rozjaÊnia przebarwienia  
• Przebarwienia zlikwidowaç niestety nie∏atwo. Istniejà jednak na rynku preparaty o wysokiej sku-
tecznoÊci. Kuracja Melaclear-serum przyniesie spodziewane rezultaty, jeÊli b´dziemy podczas jej stosowa-
nia przestrzegaç restrykcyjnie zasad ochrony przeciws∏onecznej. Kosmetyk redukuje ju˝ istniejàce plamy
oraz zapobiega powstawaniu nowych. W jego sk∏adzie znajduje si´ witamina C (10%), kwas fitowy (2%)
i stworzony przez Laboratorium Auriga kompleks kwercetyny i polifenoli wspomagajàcych likwidowanie
plam barwnikowych. Preparat jest dost´pny w wygodnych buteleczkach z kroplomierzem.     

Cena: ok. 99 z∏/15 ml 

EKSPERT poleca:

Hydrabio, Bioderma – do skóry odwodnionej   
• Rodzina produktów Hydrabio powi´kszy∏a si´ o trzy nowoÊci z kompleksem Aquagenium® (na
bazie ekstraktu z nasion jab∏ek i witaminy PP), pobudzajàcym naturalne procesy nawil˝ania.
Dwa preparaty oczyszczajàce: p∏yn micelarny dla skóry odwodnionej i nawil˝ajàca pianka do
mycia twarzy oraz skoncentrowane serum nawil˝ajàce, pomogà zwi´kszyç uwodnienie skóry i zin-
tensyfikujà naturalne mechanizmy nawil˝ania, eliminujàc uczucie dyskomfortu i Êciàgni´cia. P∏yn
micelarny (Hydrabio H2O) dobrze oczyszcza skór´ twarzy i zmywa makija˝ (nawet tusze wodoo-
dporne), a przy tym nie wymaga sp∏ukiwania i pozostawia uczucie Êwie˝oÊci. Serum dobrze
nawil˝y skór´, a jednoczeÊnie ochroni jà przed odwodnieniem. 

P∏yn micelarny dla skóry odwodnionej (Hydrabio H2O) – cena: ok. 52 z∏/200ml
Nawil˝ajàca pianka do mycia twarzy (Hydrabio Mousse) – cena: ok. 40 z∏/150 ml
Skoncentrowane serum nawil˝ajàce (Hydrabio Sérum) – cena: ok. 80 z∏/40 ml

Ruboril Expert C, Isispharma – do skóry naczynkowej    
• Seria produktów Ruboril jest skierowana do osób z problemami dermatologicznymi. Krem
Ruboril Extra C wzmacnia naczynka krwionoÊne i zmniejsza intensywnoÊç rumienia, ∏agodzi
podra˝nienia, nawil˝a. Zawiera m.in. ekstrakt bzu, kompleks Biophytex®: wyciàg z ruszczyka,
wàkrotki, kasztanowca, nagietka, lukrecji i panthenolu oraz wyciàg ze z∏otego rumianu o w∏aÊci-
woÊciach rozjaÊniajàcych i przeciwzapalnych. Dzi´ki silnie kryjàcym zielonym pigmentom jest
dobrym podk∏adem pod makija˝.             

Cena: 73 z∏/15 ml

Dost´pne w aptekach
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Warto Poznaç:

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy 
oraz najlepsze gabinety dermatologii

i medycyny estetycznej, wellness 
i beauty spa
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dr n. med. Magdalena Dembiƒska

Dr Magdalena Dembiƒska jest specjalistà derma-
tologiem. Od lat zwiàzana z Poznaniem.Tam 
w 1990 roku uzyska∏a tytu∏ magistra analityki
medycznej na Wydziale Farmacji Akademii
Medycznej, a nast´pnie dyplom lekarza na
Wydziale Lekarskim tej˝e uczelni.W 2000 roku
zdoby∏a w poznaƒskiej Klinice specjalizacj´ I stop-
nia z dermatologii i wenerologii, pi´ç lat póêniej
obroni∏a doktorat z zakresu mikologii lekarskiej
oraz specjalizacj´ II stopnia. Pani dr M. Dembiƒska
jest cz∏onkiem polskiego Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych i europejskiego
ESCAD.

Od 1999 r. prowadzi gabinet o nazwie ProDerma specja-
lizujàcy si´ w dermatologii estetycznej. Pracuje w nim
trzech lekarzy dermatologów, którzy na bie˝àco doskonalà
si´ w zakresie nowych techniki z zakresu dermatologii este-
tycznej i laserowej oraz chirurg. ProDerma od pewnego
czasu specjalizuje si´ w laseroterapii. Najnowszym
urzàdzeniem jest laser frakcyjny erbowo-yagowy.

Prywatnie dr Dembiƒska jest ˝onà (mà˝ historyk) i ma-
mà dwóch synów w wieku szkolnym. Pasjonuje si´ sztukà.
Od 4 lat uczy si´ malarstwa i rysunku w pracowni Macieja
Przybylskiego w Poznaniu. W planach ma wyjazd na ple-
ner malarski dla lekarzy. �

www.proderma.pl






