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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

W ka˝dym nowym numerze Eksperta staramy si´ zapro-

ponowaç Paƒstwu nie tylko artyku∏y dotyczàce dermatologii

estetycznej, lecz tak˝e z innych dziedzin medycyny.

Tym razem zaj´liÊmy si´ problemem osteoporozy, choroby,

która w dojrza∏ym wieku mo˝e spotkaç nie tylko kobiety 

(jak cz´sto myÊlimy), ale tak˝e m´˝czyzn. Jest niestety

podst´pna – bo nie daje ˝adnych objawów – dlatego sami

musimy zadbaç o profilaktyczne badania oko∏o 50. roku ˝ycia.

Dossier poÊwi´camy odm∏adzaniu okolic oczu. Doradzamy,

jakie zabiegi estetyczne i kosmetyczne pomogà pozbyç si´

zmarszczek mimicznych, wyg∏adziç powieki i odzyskaç Êwie˝e,

atrakcyjne spojrzenie. Okulistka dr Anna Ambroziak odpowie 

na pytania dotyczàce j´czmienia – niby drobnej dolegliwoÊci,

która jednak potrafi dokuczyç.

O tym, jakie produkty: preparaty do zabiegów i kosmetyki

lekarze uznali w tym roku za najlepsze i nagrodzili Per∏ami

Dermatologii Estetycznej dowiecie si´ Paƒstwo na stronach 16-19.

˚yczymy spokojnych, zdrowych, radosnych Âwiàt 

Bo˝ego Narodzenia i wspania∏ego Roku 2010.

Pod patronatem

dr Joanna Buchowicz
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 
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Z∏ó˝ zamówienie na wysy∏k´ magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

Dwumiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝ 
ulotki reklamowe) êród∏em informacji dla pacjentów Twojego 
gabinetu. Ekspert pe∏ni rol´ przewodnika po nowych zabiegach 
i produktach godnych polecenia. To tak˝e doskona∏y prezent 
dla sta∏ych klientów.

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: styczeƒ/luty 2009.
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Autor: dr n. med.Anna Ambroziak, specjalista chorób oczu
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie   

J´czmieƒ
w pytaniach i odpowiedziach
Potrafi byç dokuczliwy. Powieka jest zaczerwieniona, obrz´kni´ta. Niekiedy otwieranie oka
sprawia k∏opot. O przyczyny powstawania i sposoby leczenia j´czmienia zapytaliÊmy okulist´.

1. Co to w∏aÊciwie jest ten
j´czmieƒ i jakie sà jego przy-
czyny? Jednych n´ka doÊç
cz´sto (bo lubi nawracaç),
inni nie majà go ani razu.
Dlaczego?
J´czmieƒ jest miejscowym stanem
zapalnym ma∏ych gruczo∏ów, umie-
szczonym w brzegu powiek, czyli
zaka˝eniem bakteryjnym. Powstaje
w przypadkach podra˝nienia, po-
tarcia czy zainfekowania brzegu
rz´sowego. Anatomicznie przybie-
ra dwie postaci: j´czmienia zew-
n´trznego (to ostre ropne gronkow-
cowe zapalenie mieszków Zeissa
i/lub Molla) i wewn´trznego (wy-
wo∏anego stanami zapalnymi tzw.
gruczo∏ów Meiboma). Nawraca-
jàce j´czmienie mogà byç objawem
niewyrównanej, nieskorygowanej
wady wzroku, zmian skórnych czy
innych schorzeƒ dermatologicz-
nych bàdê cukrzycy. W takich przy-
padkach, poza poradà okulistycz-
nà, nale˝y wykonaç podstawowe
analizy ogólne lub skonsultowaç si´
z lekarzem dermatologiem. 

2. Jakie sà podstawowe 
i rzadsze objawy?
J´czmieƒ najcz´Êciej charaktery-
zuje lokalny obrz´k i przekrwienie
brzegu powieki górnej lub dolnej,
cz´sto uwypuklajàcy si´ przez skór´.
Czasami towarzyszy mu ropienie
oka, które rano trudno otworzyç.

3. Na czym polega leczenie
j´czmienia? Czy znane nam
domowe sposoby sà skuteczne?
W terapii j´czmienia stosuje si´
przede wszystkim leki przeciwbak-
teryjne w postaci kropli lub maÊci
ocznych, które powinny byç daw-
kowane zgodnie z zaleceniem leka-
rza. Du˝à ulg´ przynoszà ciep∏e 
i suche ok∏ady, kompresy rozgrze-
wajàce i/lub masa˝e, stàd te˝, gdy
wystàpi j´czmieƒ, mo˝e pomóc po-
cieranie obràczkà. Nie powinno si´
jednak stosowaç innych „mitycz-
nych” sposobów, na przyk∏ad ok∏a-
dów z rumianku, który dodatko-
wo dra˝ni powierzchni´ oka i jest
bardzo cz´stym czynnikiem aler-
gicznym. 

4. Czy u dzieci leczy si´
j´czmieƒ tak samo jak 
u doros∏ych? 
Zasadniczo tak, jednak gdy scho-
rzenie to dotknie dzieci, nale˝y byç
bardzo ostro˝nym, jeÊli wystàpià
jakieÊ powik∏ania, takie jak ropo-
wica powiek czy przedprzegrodowe
zapalenie tkanek oczodo∏u.   

Jak mo˝emy mu 
zapobiegaç?
1. Trzeba dbaç o higien´
brzegów powiek: dok∏adnie zmy-
waç makija˝ – stosowaç specjalne
Êrodki do demakija˝u oczu.
2. Do piel´gnacji okolic oczu
u˝ywaç wy∏àcznie niedra˝niàcych
kosmetyków.
3. Podczas malowania oczu 
– zamiast robiç kreski na
wewn´trznym brzegu powieki, 
zrobiç je tylko na zewn´trznym.  
4. Gdy j´czmieƒ si´ pojawi,
noÊmy okulary ochronne czy te˝
s∏oneczne, które zapobiegnà
podra˝nieniu oczu. �

DOSSIER: Powieki – jak o nie zadbaç?

foto: serwis prasowy Isispharm
a
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DOSSIER: Powieki – jak o nie zadbaç?

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

Dlaczego skóra wokó∏
oczu szybko sí  starzeje?
Skóra okolicy oczu jest specyficzna.
Charakteryzuje si´ cienkim na-
skórkiem, stosunkowo wyg∏adzonà
granicà skórno-naskórkowà. W∏ók-
na podporowe w tym miejscu two-
rzà delikatnà siateczk´, a tkanka
podskórna jest skàpa, luêna i po∏o-
˝ona bardzo powierzchownie. Pra-
ktycznie ca∏a okolica oczodo∏u jest
pokryta cienkà skórà, szczególnie 
w pobli˝u tarczki (struktury utrzy-
mujàcej prawid∏owy szkielet powie-
ki) powieki górnej oraz powieki dol-
nej. Miejsce tu˝ powy˝ej brzegu ko-
stnego oczodo∏u pokryte jest skórà
Êredniej gruboÊci i tylko pod ∏ukiem
brwiowym oraz w okolicy „kurzych
∏apek” ma ona normalnà gruboÊç.
W zwiàzku z tym jest bardzo wra-
˝liwa na uszkodzenia spowodowane
czynnikami zewn´trznymi, przede
wszystkim promieniowaniem UV,
ale równie˝ nadmiernà aktywnoÊcià
mi´Êni mimicznych. Ze wzgl´du na
lokalizacj´ anatomicznà oraz bez-
poÊredni wp∏yw czynników Êrodo-
wiskowych wokó∏ oczu powstajà
zmarszczki mimiczne, senne, gra-
witacyjne oraz te b´dàce wynikiem
photoaging, czyli starzenia, za
które odpowiedzialne sà promienie
s∏oneczne. W niektórych przypad-
kach stan skóry okolicy oczu jest 
w stanie poprawiç dermatolog, 
w innych musimy poszukaç ju˝
pomocy chirurga plastyka.      

Zabiegi estetyczne

1. Botox. Niewàtpliwie liderem 
w likwidowaniu zmarszczek mimicz-
nych jest Botox. Toksyna botulino-
wa blokuje p∏ytk´ nerwowo-mi´Ê-
niowà, wy∏àcza czynnoÊç skurczowà
ostrzykni´tego mi´Ênia, powodujàc
wyg∏adzenie zmarszczek. Pe∏nà ko-
rekcj´ zmarszczek metoda ta zape-
wnia osobom, u których nie sà one
jeszcze utrwalone. Dlatego Botox
powinien byç stosowany u stosun-
kowo m∏odych pacjentów, tzn. po
30. roku ˝ycia (czasami nawet nieco
szybciej), gdy˝ jest to poniekàd pro-
filaktyka przeciwzmarszczkowa.
Wyglàd skóry, która przez kilka
miesi´cy po ostrzykni´ciu Botoksem
nie jest nara˝ona na zaginanie,
wyraênie poprawia si´ i nawet gdy
preparat przestaje dzia∏aç, jej stan
jest lepszy ni˝ przed zabiegiem. 

Skorygowaç okolic´ oka mo˝emy
równie˝, ostrzykujàc Botoksem czo-
∏o – w taki sposób, aby boczne
cz´Êci mi´Ênia czo∏owego, które po-
zostajà nieostrzykni´te, podnios∏y po-
wiek´ górnà. Technika ta bardzo
poprawia wyglàd oczu, bo nie doÊç,
˝e pozbywamy si´ „kurzych ∏apek”,
to oko sprawia wra˝enie bardziej
otwartego, a przez to bardziej wy-
pocz´tego.  
Ile zabiegów: co 4-6, 
a nawet co 8 miesi´cy
Cena: 500-700 z∏ 
(zabieg na okolice oczu) 

2. Wype∏niacze. Je˝eli po zabie-
gu Botoksem nie uzyskamy pe∏nej
korekcji zmarszczek, a wyst´puje to
u starszych pacjentów, z utrwalony-
mi zmarszczkami, mo˝emy istnie-
jàcà zmarszczk´ wype∏niç. U˝ywa
si´ do tego preparatów wype∏nia-
jàcych, tzw. fillerów, najcz´Êciej za-
wierajàcych stabilizowany kwas hia-
luronowy o doÊç mi´kkiej konsys-
tencji. W celu poprawienia wyglàdu
oka mo˝emy w czasie tego samego
zabiegu wype∏niç okolice kàcika
przyÊrodkowego, tzw. „dolin´ ∏ez”,
szczególnie dobre efekty uzyskuje
si´ u pacjentów z tzw. cieniami pod
oczami. Równie˝ wype∏nienie okoli-
cy skroniowej, je˝eli sà tam ubytki
obj´toÊci, w znaczàcy sposób kory-
guje wyglàd okolicy oczu.
Ile zabiegów: co 8-12 miesi´cy
Cena: 1100-1500 z∏ 

3. Mezoterapia. Metoda znana
od lat, ale w ostatnim czasie prze-
˝ywa swoisty renesans. Sà to drob-
ne iniekcje wprowadzajàce pod na-
skórek lub Êródskórnie ró˝ne sub-
stancje stymulujàce fibroblasty do
produkcji kolagenu. Zajmuje wa˝ne
miejsce wÊród metod odm∏adzania
skóry i wyp∏ycania zmarszczek,
tak˝e okolic oczu i powiek. Tà tech-
nikà mo˝emy wprowadziç jednà
substancj´ lub koktajl kilku. W za-
le˝noÊci od ich w∏aÊciwoÊci derma-
tolog podaje je na ró˝nà g∏´bokoÊç.
Do najcz´Êciej stosowanych  nale˝à:

Przeglàd zabiegów na 
skór´ powiek i wokó∏ oczu

Medycyna estetyczna ma coraz wi´cej metod, które poprawiajà wyglàd wra˝liwej i niestety doÊç
szybko starzejàcej si´ skóry okolicy oczu, powiek. Przedstawiamy kilka propozycji oferowanych 
w gabinetach dermatologów.



EKSPERT Anti Aging 7

nieusieciowany kwas hialuronowy,
polinukleotydy, krzemionka orga-
niczna, witaminy, antyoksydanty,
aminokwasy i embrioblasty. Mezo-
terapi´ mo˝na zastosowaç na oko-
lice oczu podczas jednej sesji z pee-
lingami, jak wiemy techniki ∏àczone
sà zawsze bardziej skuteczne, a wszel-
kie efekty uboczne, np. z∏uszczanie
czy ewentualne siniaki gojà si´ w je-
dnym czasie. 
Ile zabiegów: kilka zabiegów 
w serii co 2-4 tygodnie
Cena: 300-500 z∏

4. Regeneris. Metodà mezotera-
pii mo˝na te˝ podaç w okolic´ oczu
tzw. osocze bogatop∏ytkowe (PRP).
Regeneris (PRP) otrzymujemy po-
przez pobranie krwi pacjenta, na-
st´pnie odwirowanie jej w specjalnej
wirówce i dodanie czynnika aktywu-
jàcego. Gotowy produkt wstrzykuje
si´ pacjentowi na zasadzie klasy-
cznej mezoterapii, bàdê liniowo,
wzd∏u˝ fa∏du/zmarszczki. Regeneris
dzia∏a poprzez aktywacje p∏ytek
krwi zawartych w osoczu bogato-
p∏ytkowym do produkcji specyficz-
nych czynników wzrostu, które: 
• pobudzajà procesy regeneracji 

tkanek
• wspomagajà procesy 

angiogenezy (tworzenia nowych 
naczyƒ krwionoÊnych)

• aktywujà mezenchymalne 
komórki macierzyste

• pobudzajà fibroblasty 
do tworzenia kolagenu

Ile zabiegów: co dwa tygodnie
przez 1-2 miesiàce, a potem 
w razie potrzeby 
Cena: ok. 1000 z∏ (twarz) 

5. Meso Sense i TMT-system.
Wprowadzanie substancji do skóry
mo˝e si´ równie˝ odbywaç metodà
MesoSense czy TMT-system. Pod
wp∏ywem fali elektromagnetycznej
o specjalnej charakterystyce docho-
dzi do przejÊciowej inwersji poten-
cja∏u spoczynkowego b∏ony komór-
kowej, czego rezultatem jest krót-
kotrwa∏e otwarcie kana∏ów bia∏-

kowych i wodnych, tzw. akwaporyn
(zjawisko odkryte przed kilkoma
laty przez dr Praunist). W zale˝-
noÊci od sk∏adu koktajli terapeuty-
cznych mo˝emy wp∏ywaç równie˝
na pobudzenie trofiki skóry i po-
praw´ wyglàdu zmarszczek. 
Ile zabiegów: kilka zabiegów 
w odst´pach 1-2 tygodnie 
Cena: 400-600 z∏

6. Hydrobalans. Jest rodzajem
swoistej mezoterapii – nieco mniej
k∏opotliwej ni˝ tradycyjna technika,
bo niewymagajàcej wielu pow-
tórzeƒ. To metoda z pogranicza me-
zoterapii i wype∏nieƒ. W okolic´ po-
wieki górnej i dolnej podaje si´ kwas
hialuronowy usieciowany, o odpo-
wiednio lekkiej konsystencji (Resty-
lane Vital Light), którego ̋ ywotnoÊç
okreÊla si´ na kilka miesi´cy. Jest to
zabieg przeznaczony do leczenia
tak zwanych trudnych okolic, czyli
tam gdzie skóra jest cienka i szybko
wiotczeje (w∏aÊnie okolice oczu,
dekoltu, szyi). 
Ile zabiegów: ju˝ po 1 jest wido-
czna poprawa, optymalny efekt
uzyskamy, powtarzajàc zabieg 
po 4-6 tygodniach 
Cena: 600-650 z∏ /1 ml

7. Fale radiowe. Od kilku lat znaj-
dujà zastosowanie w dermatologii
estetycznej fale radiowe o wysokiej
cz´stotliwoÊci (Thermage czy Ra-
diage), dzi´ki którym dochodzi do
podgrzania skóry w∏aÊciwej i znaj-
dujàcych si´ tam w∏ókien kola-
genowych. W wiotczejàcej skórze
nast´puje rozciàgni´cie spirali
w∏ókien kolagenowych, które po
podgrzaniu ulegajà skróceniu i sto-
pniowo rozpadajà si´. Produkty roz-
padu silnie stymulujà fibroblasty
(komórki tkanki ∏àcznej znajdujàce
si´ w skórze) do produkcji nowych
w∏ókien podporowych w miejsce
tych, które uleg∏y degradacji. Powo-
duje to przebudow´ architektury
skóry, czego efektem jest wzrost jej
napi´cia, pogrubienie i poprawa
spr´˝ystoÊci. Zabieg mo˝na wyko-

nywaç na górnà i dolnà powiek´, po
uprzednim na∏o˝eniu os∏ony zabez-
pieczajàcej ga∏k´ ocznà. 
Ile zabiegów: 1 zabieg (Thermage)
Cena: 3500 z∏ (Thermage)

8. Zafirro. Na podobnej zasadzie
dochodzi do poprawy struktury
skóry po zabiegu wykonywanym
urzàdzeniem Zaffiro, tyle ˝e fale
elektromagnetyczne emitowane przez
to urzàdzenie znajdujà si´ w zakre-
sie widma promieni podczerwo-
nych. Temu zabiegowi mo˝emy pod-
daç skór´ okolicy oczu, ale tylko 
w tym obszarze, gdzie pod leczonà
skórà znajdujà si´ mi´Ênie lub
koÊci, czyli do kraw´dzi kostnej
oczodo∏u.
Ile zabiegów: 2-4 zabiegi
Cena: ok. 550 z∏ 

9. Laser frakcyjny. To stosunko-
wo nowa, bardzo skuteczna „broƒ”
dermatologa w walce ze starzeniem
si´ skóry. JeÊli chodzi o okolice oczu,
to nadaje si´ szczególnie do likwi-
dowania wiotkoÊci skóry i zmarsz-
czek powieki dolnej. W zale˝noÊci
od typu urzàdzenia promienie la-
serowe uszkadzajà skór´ na ró˝nej
g∏´bokoÊci. Np. laser erbowo-
-szklany jest ma∏o inwazyjny, Co2
– bardziej, ale za to tak˝e skute-
czniejszy. Trzeba jednak pami´taç,
˝e po laserach ablacyjnych d∏u˝szy
jest czas gojenia. Zaleta to mo˝li-
woÊç wykonania zabiegu jednorazo-
wo, natomiast przy laserach erbo-
wo-szklanych konieczne jest kilka-
krotne powtórzenie procedury w od-
st´pach 1-2 miesi´cznych mi´dzy
zabiegami. Zasada dzia∏ania w obu
typach laserów jest podobna. Pro-
mienie laserowe powodujà wyt-
worzenie kolumienek oparzeƒ, pro-
stopad∏ych do powierzchni naskór-
ka, o ró˝nej Êrednicy przekroju. Go-
jenie post´puje od wysepek nieu-
szkodzonego naskórka, dlatego cza-
sami mo˝emy spotkaç si´ z nazwà
„terapii wyspowej”. Nale˝y liczyç
si´ z mo˝liwoÊcià efektów ubocz-
nych, utrzymujàcych si´ przez jakiÊ

foto: serwis prasowy La Roche-Posay
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czas, szczególnie przebarwieƒ poza-
palnych, które sà przemijajàce,
chyba ˝e pacjent nie przestrzega
ochrony przeciws∏onecznej.
Ile zabiegów: kilka 
(erbowy-szklany), 1 zabieg (Co2)  
Cena: 400-800 z∏ 
(laser erbowy-szklany)

10. Peelingi. Najbardziej powierz-
chowne zmarszczki wokó∏ oczu mo-
˝emy leczyç peelingami naskórko-
wymi Êredniog∏´bokimi, zarówno ty-
mi na bazie kwasu TCA w st´˝eniu
15-8%, jak i tymi zawierajàcymi
kwas retinowy. Uszkodzenie warstwy
rogowej i ziarnistej naskórka powo-
duje zapoczàtkowanie procesu goje-
nia, czyli szybki podzia∏ komórek na-
skórka przy b∏onie podstawnej. Na-
st´puje pogrubienie warstwy kolczys-
tej i ziarnistej naskórka, co przyczy-
nia si´ do wyp∏ycania bardziej po-
wierzchownych zmarszczek. Mo˝na
zastosowaç g∏´boki peeling naskór-
kowy TCA Chelatowy lub Ultradeep,
ale wtedy okres rekonwalescencji 
po zabiegu trwa d∏u˝ej.

Inne dzia∏anie ma z∏o˝ony pee-
ling, tzw. Yellow peel, zawierajàcy
retinol, kwas kojowy, kwas fitowy,
kwas azelainowy i witamin´ C.
Powoduje on w skórze w∏aÊciwej
odczyn zapalny z uwolnieniem me-
diatorów stanu zapalnego i czynni-
ków wzrostu. Efektem gojenia jest
tzw. neoangiogeneza i neokolageno-

geneza, co wyraênie ∏agodzi zmar-
szczki, a nie tylko koloryt skóry.
Mo˝na to zaobserwowaç w kilka
tygodni po zabiegu (3-4 tygodnie). 

Istnieje równie˝ terapia Cosmelan,
zaliczana do peelingów o Êwietnych
w∏aÊciwoÊciach rozjaÊniajàcych, ale
w zwiàzku z du˝à zawartoÊcià re-
tinolu powoduje te˝ wyraênà po-
praw´ struktury skóry, w tym wy-
g∏adzenie zmarszczek wokó∏ oczu.   
Ile zabiegów: 2-3 zabiegi
Cena: od 250 do 1800 z∏
(Cosmelan)

11. Peeling fenolowy. To meto-
da bardziej radykalna ni˝ pozosta∏e
rodzaje peelingów. Formu∏´ zawie-
rajàcà fenol, przeznaczonà do le-
czenia warg i powiek, opracowa∏ 
dr Philippe Deprez. Fenol powoduje
martwic´ rozp∏ywnà naskórka i gór-
nej cz´Êci warstwy siateczkowatej
skóry w∏aÊciwej, a przez to bardzo
silne pobudzenie procesów gojenia,
poprzedzone du˝ym obrz´kiem tka-
nek mi´kkich leczonego obszaru.
Nast´pnie tworzy si´ strup, a pod
nim odbywa si´ naskórkowanie.
Okres gojenia to 8-14 dni, ale
nale˝y liczyç si´ z tym, ̋ e rumieƒ po
zabiegu utrzymuje si´ 1-3 miesi´cy.
Mimo ˝e gojenie po zabiegu jest
doÊç ucià˝liwe dla pacjenta (towa-
rzyszy mu du˝y obrz´k), bo wy∏àcza
go z ˝ycia spo∏ecznego, to efekt
tego zabiegu jest zaskakujàco do-

bry. Zabieg nazywa si´ czasami ble-
faroplastykà chemicznà.
Ile zabiegów: 1 zabieg 
Cena: 1500-2000 z∏

12. Mikrodermabrazja. To tak˝e
rodzaj peelingu, ale mechanicz-
nego. Polega na otarciu zewn´-
trznej powierzchni naskórka spe-
cjalnà g∏owicà: diamentowà lub 
z kryszta∏kami korundu, bàdê te˝
strumieniem soli fizjologicznej.
Ten na ogó∏ powierzchowny uraz
stymuluje ca∏à kaskad´ przemian
(wzrost czynników transkrypcyj-
nych dla cytokin i metaloproteinaz
macierzy pozakomórkowej) prowadzà-
cych do remodelingu skóry w∏aÊci-
wej. Warto pami´taç, ˝e mikro-
dermabrazj´ mo˝na i nale˝y ∏àczyç 
z innymi zabiegami, gdy˝ podnosi
ona ich skutecznoÊç:
• przed zabiegami laserowymi 

– sp∏ycenie warstwy rogowej 
powoduje wi´kszà przeziernoÊç 
naskórka dla promieni laserowych

• przed mezoterapià bezig∏owà  
– u∏atwia przechodzenie przez 
naskórek substancji leczniczych

• przed peelingami chemicznymi 
– sp∏ycenie warstwy rogowej po-
woduje, ˝e przy tym samym st´-
˝eniu substancji czynnych mo˝e-
my przeprowadziç peeling g∏´biej.

Ile zabiegów: 2-3 zabiegi 
co 2-4 tygodnie 
Cena: 200-300 z∏�

Metody chirurgiczne
Sà skuteczne w przypadku wiotkoÊci powiek. Je˝eli wiotkoÊç powieki górnej jest du˝a, a dodatkowo towarzyszy jej
przepuklina powieki dolnej, to najlepszy efekt uzyskujemy po zabiegu blefaroplastyki. W takich przypadkach derma-
tolog powinien jak najszybciej skierowaç pacjenta do chirurga plastyka, bo brak korekcji w tej okolicy nigdy nie poz-
woli na pe∏nà satysfakcj´ pacjenta z innych zabiegów zaproponowanych przez dermatologa. Zabieg wykonywany jest
w znieczuleniu miejscowym, okres gojenia jest ÊciÊle zwiàzany ze sk∏onnoÊcià do wynaczynieƒ. Ale je˝eli krwiaki nie sà
du˝e, to po zdj´ciu szwów (4-5 doba) pacjent mo˝e wróciç do pe∏nej aktywnoÊci – równie˝ zawodowej.�

przed... …po zabiegu Yellow Peel przed... …po blefaroplastyce i Yellow Peel 
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Zabiegi kosmetyczne
Poleca kosmetyczka: Ma∏gorzata Cendrowska
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl 

Na zmarszczki, 
obrz´ki i cienie
Cavior i Retinol Evolution,
Bioline. Zabieg wskazany dla
delikatnych okolic oczu. Preparaty
u˝yte do niego zawierajà kompleks
botu-peptydowy. Aktywne, g∏´boko
penetrujàce sk∏adniki zamkni´te 
w mikrokapsule stopniowo uwalnia-
jà swojà zawartoÊç w skórze. 
Efekty:
• zabieg intensywnie rozÊwietla
• ma dzia∏anie liftingujàce 
• redukuje kurze ∏apki
• likwiduje obrz´ki i zasinienia 

okolic oczu 
Ile zabiegów: 5 zabiegów
Cena: ok. 100 z∏
Endermologie (drena˝ limfa-
tyczny). Przeznaczony dla osób,
które majà sk∏onnoÊç do tworzenia
si´ opuchlizny pod oczami i zasi-
nieƒ. Jest to rodzaj masa˝u, który
wykonuje si´ na twarz i okolice oczu,
pobudzajàcy uk∏ad limfatyczny. 

Efekty:
• skuteczny w walce 

z zasinieniem pod oczami
• likwiduje obrz´k powieki dolnej 
Ile zabiegów: 2 tygodniowo, w serii
10 zabiegów plus zabieg podtrzy-
mujàcy raz w miesiàcu
Cena: ok. 140 z∏

Odm∏adzanie
z∏uszczaniem 
Peelingi AHA Gly-Pamgel 
i Lac-Pamgel za pomocà jono-
forezy, Environ. Z∏uszczajà oko-
lice oczu, a tak˝e powieki dolne 
i górne przy u˝yciu kwasu gliko-
lowego – dzia∏ajàcego liftingujàco
na górnà powiek´ oraz kwasu
mlekowego, który rozjaÊnia jà i na-
wil˝a. Preparaty nak∏ada si´ w 4
warstwach, jedna po drugiej, suszàc
je wiatrakiem, a˝ lekko przeschnà.
Metoda jest bezpieczna (nie usz-
kadza powierzchni skóry) i nie
wy∏àcza z codziennego ˝ycia.   

Efekty:
• ma dzia∏anie liftingujàce 

i uj´drniajàce
• napina i nawil˝a przesuszonà 

i zm´czonà skór´ wokó∏ oczu
• rozÊwietla zaciemnione powieki 
Ile zabiegów: 4-5 zabiegów
Cena: 150 z∏ 
Argipeel, Bio-Profil. Polecany
dla skóry wra˝liwej, odwodnionej 
i delikatnych okolic oczu. G∏ównymi
sk∏adnikami tego peelingu jest ar-
ginina i kwas mlekowy, ale zawiera
równie˝ aloes i alantoin´. Ma
dzia∏anie przeciwzapalne, nawil˝a-
jàce i normalizujàce prac´ skóry,
stymuluje uk∏ad krà˝enia, syntez´
kolagenu, zwi´ksza poziom cera-
midów oraz reguluje pH skóry.   
Efekty:
• uelastycznia i nawil˝a skór´ 
• rozjaÊnia jà
Ile zabiegów: 4-6 zabiegów 
co 2 tygodnie 
Cena: 100-120 z∏ (okolice oczu) 

Piel´gnacja skóry wokó∏ oczu 
Doradza: dr n. med. Urszula Koz∏owska, specjalista dermatolog 
Mellitus, Lecznica Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging, www.mellitus.pl

Kremy do piel´gnacji skóry oczu za-
wierajà cz´sto te same substancje,
które znajdujà si´ w tych do twarzy,
tylko w ni˝szych st´˝eniach (np. re-
tinol w st´˝eniu 10 razy ni˝szym ni˝
na reszt´ twarzy, tj. 0,01%). Jest to
spowodowane wy˝szym ryzykiem
podra˝nieƒ i nietolerancji w tej oko-
licy. Dobierajàc kosmetyki, weêmy
pod uwag´ wiek i nasz problem (np.
suchoÊç, wiotkoÊç, cienie, obrz´ki, prze-
barwienia). Osoby m∏ode, do 30-tki,
powinny si´gaç po preparaty nawil-
˝ajàce i delikatnie korygujàce pier-
wsze zmarszczki (np. z witaminà C).

Po 30. roku ̋ ycia, gdy zmarszcz-
ki sà bardziej widoczne, mo˝na „wspo-
magaç skór´” substancjami, które
przeciwdzia∏ajà wiotkoÊci (retinol i re-
tinaldehyd, peptydy, kwas hialuro-
nowy, madekasozyd i inne). Kremy
aktywne polecane sà zwykle na noc
– skóra wówczas odpoczywa i lepiej
si´ regeneruje. Cienie pod oczami,

obrz´ki b´dà wymaga∏y kosmety-
ków zawierajàcych witamin´ K, wy-
ciàgi roÊlinne (z mi∏orz´bu japoƒ-
skiego, arniki), wspomagajàcych
prac´ naczyƒ krwionoÊnych i limfa-
tycznych. Dodatkowo, gdy mamy ob-
rz´ki (zw∏aszcza tu˝ po przebudze-
niu), przy rozprowadzaniu kremu
(mo˝liwie ch∏odnego – z lodówki)
mo˝emy wykonaç prosty masa˝
wspomagajàcy odp∏yw limfy, kieru-
jàc si´ od zewn´trznego kàcika oka
ku wewn´trznemu. 

W sprzeda˝y sà specjalne maski
˝elowe „ch∏odzàce” pod oczy, pomo-
cne dla osób z tendencjà do obrz´ków
i cieni oraz specjalistyczne preparaty
(pytaj w gabinetach dermatologicz-
nych) w postaci serum bàdê kremów,
przeznaczone wy∏àcznie do piel´gna-
cji skóry wokó∏ oczu, zawierajàce
znacznie wi´cej cennych sk∏adników
ni˝ kremy do reszty twarzy (np. ce-
ramidów, proteoglikanów, glikozami-

noglikanów, protein sojowych). Dajà
one efekt wyg∏adzenia i pogrubienia
cienkiej skóry wokó∏ oczu tu˝ po za-
aplikowaniu. Mo˝emy je stosowaç na
dzieƒ i na noc.

Dobierajàc kosmetyki, powinniÊ-
my si´gaç po te dobrze tolerowane.
JeÊli obawiamy si´ nowych, bo nie
wiemy jak zareaguje skóra, lepiej
trzymaç si´ sprawdzonych, np. kupiç
krem pod oczy tej marki, z której
u˝ywamy kremu do twarzy. W przy-
padku podra˝nieƒ i alergii najlepiej
sprawdzajà si´ kremy hipoalergiczne
(o obni˝onej zawartoÊci konserwan-
tów lub bez nich, bezzapachowe) 
z dodatkiem substancji kojàcych i prze-
ciwzapalnych. Ostatecznie w tej roli
sprawdzajà si´ równie˝ preparaty hi-
poalergiczne stosowane na reszt´ twa-
rzy. Skór´ pod oczami (zw∏aszcza tu)
chroƒmy przed UV, ze wzgl´du na
du˝à ∏atwoÊç powstawania zmarsz-
czek i przebarwieƒ. �
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Osteoporoza
– objawy i leczenie 
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Osteoporoza – to choroba,
którà charakteryzuje ubytek masy
kostnej i os∏abienie struktury koÊci,
co zwi´ksza podatnoÊç na z∏ama-
nia, groêne nawet przy lekkich ura-
zach. Przyczynà  choroby sà m.in.
uwarunkowania genetyczne (jakoÊç
koÊci), ryzyko jej powstania roÊnie
zw∏aszcza u kobiet w okresie me-
nopauzy, u m´˝czyzn po 65. roku
˝ycia. Istniejà trzy jej odmiany:
1.oko∏omenopauzalna u kobiet  

– nast´puje zbyt szybki rozk∏ad 
tkanki kostnej na skutek 
niedostatku estrogenów

2.spowodowana zwolnieniem 
tempa tworzenia si´ koÊci, 
np. u osób starszych 

3.osteoporoza wtórna, do której 
przyczyniajà si´ inne choroby, 
lub polekowa

Nie wszyscy zdajà sobie spra-
w´, z jak powa˝nà chorobà mamy
do czynienia. Osteoporoza i jej po-
wik∏ania to trzecia w kolejnoÊci – po
chorobach uk∏adu krà˝enia i no-
wotworach – przyczyna zgonów 
w Polsce i na Êwiecie, dlatego nie
wolno jej lekcewa˝yç. Cz´sto nie do-
wierzamy, ˝e mo˝e nam groziç, bo…
przecie˝ dobrze si´ od˝ywiamy, upra-
wiamy sport, mamy wystarczajàco
du˝o witaminy D (jak podajà najno-
wsze badania nad tà witaminà mamy
jej stanowczo za ma∏o), a jednak

sama dieta bogata w wapƒ i zdrowy
tryb ˝ycia nie wystarczà. Oko∏o 90
proc. czynników ryzyka jest od nas
niezale˝nych. 

Osoby podatne na osteoporoz´
to przede wszystkim kobiety w okre-
sie menopauzy, m´˝czyêni po 65.
roku ˝ycia i te, u których wyst´po-
wa∏a w rodzinie. Ryzyko zachoro-
wania wzrasta równie˝ m.in. po prze-
bytych wczeÊniej z∏amaniach koƒ-
czyn, przy nadczynnoÊci tarczycy,
problemach z nerkami i nadmier-
nym wydalaniu wapnia. Przyczyniç
si´ do niej mo˝e przyjmowanie nie-
których leków, np. sterydów, Êrod-
ków nasennych.    

Objawy i diagnostyka
No w∏aÊnie – problem w tym, ˝e
osteoporoza nie daje ˝adnych dole-
gliwoÊci. Najcz´Êciej osoby, u których
jà wykryto, sà tym faktem zasko-
czone. Dowiadujà si´ o niej przy
okazji jakichÊ rutynowych badaƒ
albo ma∏ego, niewinnego z pozoru
urazu, który doprowadza do powa-
˝nego z∏amania. Cz´sto dopiero ono
jest sygna∏em do niepokoju i pre-
tekstem do zrobienia specjalisty-
cznego badania. 
UWAGA! Osteoporozy nie da si´
zdiagnozowaç poprzez RTG, chy-
ba ˝e choroba jest ju˝ bardzo
zaawansowana. 

Najwa˝niejsze badanie i w zasa-
dzie jedyne, po którym mo˝na mieç
pewnoÊç diagnozy, to obrazowa
densytometria, poparta szczegó∏o-
wym wywiadem lekarskim. Za po-
mocà komputerowego urzàdzenia
bada si´ stopieƒ g´stoÊci koÊci i na
podstawie wyniku ocenia stan za-
awansowania choroby. Co wa˝ne
– musi zostaç zbadany kr´gos∏up
oraz koÊç szyjki udowej. W Polsce
czasami wykonuje si´ akcje prze-
siewowych badaƒ densytometry-
cznych przedramienia (akcje pro-
mocyjne), ale niestety nie sà one 
w stanie dok∏adnie okreÊliç tempa
zmian w koÊciach, by ustaliç w∏a-
Êciwà terapi´. 

Dla kogo 
densytometria?
• kobiety w wieku oko∏omenopau-
zalnym – najlepiej zrobiç jà na 5 lat
przed menopauzà (ok. 45. roku ˝y-
cia), bo choç zmian jeszcze nie b´-
dzie, to w razie wystàpienia cho-
roby po kilku latach, b´dzie do cze-
go si´ odnieÊç
• kobiety poni˝ej 65. roku ˝ycia,
u których wyst´puje przynajmniej
jeden czynnik ryzyka
• ka˝da kobieta po 65. roku ̋ ycia
• m´˝czyêni, u których wyst´puje
jakiÊ czynnik ryzyka lub nastàpi∏o
z∏amanie

Jest niestety podst´pna. Osteoporoza nie daje ˝adnych objawów – a˝ do pierwszego 
z∏amania, które mo˝e si´ okazaç niebezpieczne w skutkach.Tym bardziej wa˝na jest 
czujnoÊç i zrobienie specjalistycznych badaƒ, nawet gdy nie wydajà nam si´ konieczne.

Anti-Aging:
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Konsultacja: dr Jacek Borowicz, lekarz chorób wewn´trznych, specjalista densytometrii klinicznej
(certyfikat International Society for Clinical Densitometry), www.krajmed.com.pl
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Densytometri´ warto uwzgl´dniç 
w swoim kalendarzu badaƒ profila-
ktycznych. Niestety nie sà one refun-
dowane przez NFZ (koszt badania
obu lokalizacji: kr´gos∏upa i szyjki
koÊci udowej wynosi 150 z∏), ale
majà ogromne znaczenie we wczes-
nym wykrywaniu choroby. Im szyb-
ciej zostanie rozpoznana, tym wi´-
ksza szansa odbudowania masy
kostnej i unikni´cia tragicznych 
w skutkach z∏amaƒ.

Metody leczenia
Nie ma jednej uniwersalnej meto-
dy terapii dla wszystkich pacjentów.
Lekarz zawsze dobiera jà indywidu-
alnie do jego potrzeb. To proces ̋ mu-
dny i d∏ugotrwa∏y, ale sumienne le-
czenie daje szans´ zatrzymania roz-

woju choroby, a nawet przyrostu
g´stoÊci koÊci. Terapia jest nasta-
wiona przede wszystkim na zmniej-
szenie prawdopodobieƒstwa z∏amaƒ.

Zalecenia dla chorych
• trzeba ÊciÊle przestrzegaç wska-
zówek lekarskich: regularnie za˝y-
waç przepisane leki i witamin´ D
• co pó∏ roku odbywaç wizyty
kontrolne
• nale˝y na siebie uwa˝aç, by nie
dosz∏o do upadku, w domu zrezy-
gnowaç z dywaników, na których
si´ mo˝na poÊlizgnàç, na ulicy omi-
jaç nierówne chodniki 
• zaleca si´ zdrowy ruch: np. spa-
cerowanie, nordic walking   
• wa˝ne jest unikanie alkoholu 
i papierosów.

1. Podczas Kongresu zaprezento-
wano nowy standard diagnostyczny
WHO, który za podstaw´ decyzji
terapeutycznej przyjmuje oblicze-
nie 10-letniego ryzyka z∏amania na
podstawie wartoÊci BMD, czyli
g´stoÊci koÊci, uzyskanej w badaniu
densytometrycznym, ale tak˝e kli-
nicznych czynników ryzyka, takich
jak: przebyte z∏amanie, z∏amanie
szyjki koÊci udowej u rodziców,
palenie papierosów, nadu˝ywanie
alkoholu, za˝ywanie glikokortykos-
teroidów, obecnoÊç innych scho-
rzeƒ. Do przeprowadzenia diagnos-
tyki wg schematu FRAX nie wys-
tarczy samo badanie densytome-
tryczne, potrzebne sà równie˝ wy-
wiad i badanie lekarskie oceniajàce
czynniki ryzyka.

2. Opracowano nawet Specjalny
R´czny Kalkulator FRAX (dr hab.
E. Czerwiƒski przy wspó∏pracy 
z J.A. Kanisem), pozwalajàcy na
obliczenie ryzyka z∏amania ka˝-

dej osobie w ciàgu 1 minuty (bez
˝adnych badaƒ). Ma on u∏atwiç
lekarzom okreÊlenie ryzyka z∏ama-
nia w oparciu o dane populacyjne
w przypadku, gdy nie jest mo˝liwe
wykonanie badania densytome-
trycznego. Ocena ta jest przybli-
˝ona, bo nie uwzgl´dnia indywidu-
alnej wartoÊci g´stoÊci koÊci pa-
cjenta, a opiera si´ jedynie na
wartoÊci Êredniej dla populacji. Me-
toda ta jednak pozwala zapewniç
lepszà opiek´ osobom, które nie
majà mo˝liwoÊci zmierzenia BMD
w badaniu densytometrycznym.
Dotychczas refundacja leków by∏a
zagwarantowana jedynie u pacjen-
tów z udokumentowanà osteopo-
rozà, a w przypadku braku dost´-
pu do badaƒ pacjenci zwykle byli
pozostawiani bez leczenia. Metoda
FRAX ma temu zapobiegaç i umo-
˝liwia dost´p do refundowanego
leczenia wi´kszej grupie osób, 
u których wyst´pujà jakieÊ czyn-
niki ryzyka. �

Najnowsze dane z Kongresu Osteoporozy,
Kraków 2009 

Dieta i zdrowy tryb ˝ycia mogà
uchroniç przed osteoporozà.
Fa∏sz. Odpowiednie od˝ywianie,
unikanie alkoholu i u˝ywek, upra-
wianie sportu sà wa˝ne, ale nie-
wystarczajàce, by uniknàç osteo-
porozy. Ale dieta pozbawiona 
produktów bogatych w wapƒ 
oraz palenie papierosów sà 
czynnikami rozwoju choroby.

Na osteoporoz´ chorujà 
tylko kobiety.
Fa∏sz. Dotyka ona tak˝e m´˝czyzn, 
a z∏amania koƒczyn w ich przypad-
ku, choç zdarzajà si´ rzadziej, sà
groêniejsze. ˚yciowe ryzyko z∏a-
mania u kobiety 50-letniej wynosi 
40 proc., u m´˝czyzny – 13 proc.  

Mamy wp∏yw na to, by w por´
wykryç osteoporoz´.
Prawda. Bardzo wiele zale˝y od
naszej w∏asnej czujnoÊci w Êrednim
wieku, bo osteoporoza „nie boli”.
Wa˝ne jest poddanie si´ badaniu
densytometrycznemu oko∏o 50. 
roku ˝ycia. 

Ka˝de z∏amanie powinno byç 
przyczynkiem do wykonania
badaƒ w kierunku osteoporozy.
Prawda. Powinno, ale nie jest.
Niestety wcià˝ jeszcze tylko 
u 14 proc. pacjentów po z∏amaniu
typowym dla osteoporozy
przeprowadza si´ diagnostyk´ 
w kierunku tej choroby.

Tylko leczenie pod kontrolà
lekarza mo˝e przynieÊç rezultaty.
Prawda. B∏´dem jest przeko-
nanie, ˝e wystarczy si´gnàç 
po preparaty wapnia dost´pne 
bez recepty, stosowaç diet´ i pro-
wadziç zdrowy tryb ˝ycia, by po-
konaç osteoporoz´.

Prawdy i mity 
o osteoporozie
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Laser frakcyjny
– metoda nie tylko na blizny

Przed zabiegiem zapytaliÊmy o spe-
cyfik´ lasera frakcyjnego, jak dzia-
∏a, jakich efektów mo˝na si´ po
nim spodziewaç. – Laser frakcyj-
ny to precyzyjne urzàdzenie, które
wykonuje tysiàce drobnych mikro-
uszkodzeƒ na centymetrze kwa-
dratowym skóry. Dosyç g∏´bokich,
bo si´gajà do 2 mm. Oznacza to,
˝e ca∏y przekrój skóry jest ogar-
ni´ty przez Êwiat∏o lasera – wyjaÊ-
nia dr Ambroziak. Lasery frakcyj-
ne, rozszczepiajàc Êwiat∏o na ty-
siàce ma∏ych promieni, z których
ka˝dy jest sprawcà powstajàcych
mikrouszkodzeƒ, powodujà, ˝e 
w skórze po zabiegu prowokowa-
ne sà procesy naprawcze. Nie wy-
twarzamy blizny, ale ju˝ gromadzà
si´ komórki tworzàce nowy kolagen,
przez co w efekcie skóra staje si´
g´stsza. Po zabiegu jest odnowio-
na na ca∏ej g∏´bokoÊci. Standar-
dowo laserem frakcyjnym erbowo-
-szklanym wykonuje si´ 3-4 zabie-
gi w odst´pie od 3 tygodni (naj-
mniej) do 3 miesi´cy (najwi´cej).
– To jest bardzo korzystna metoda
dla pacjenta, dlatego, ˝e stan skóry

ju˝ dwa dni po zabiegu wskazuje
na to, ˝e zosta∏ on wykonany
– podkreÊla dr Ambroziak.   

Opisany rodzaj lasera to frak-
cyjny tzw. erbowy, sà te˝ urzàdze-
nia wykorzystujàce technologi´
lasera CO2. W tym wypadku wy-
starcza zaledwie 1 zabieg. Pomi-
mo wyd∏u˝enia okresu rekonwa-
lescencji, który po zabiegu trwa
nieco d∏u˝ej, bo do oko∏o 2 tygod-
ni, osiàgni´ty efekt jest spektaku-
larny i zazwyczaj przerasta nawet
oczekiwania pacjenta. Ze wzgl´du
na dyskomfort pozabiegowy (zwià-
zany z obrz´kiem) oraz potrzeb´
specjalistycznej piel´gnacji skóry
pacjent powinien poddaç si´ re-
konwalescencji i ograniczyç codzien-
ne zaj´cia przez 4-7 dni. Niezb´-
dna jest profilaktyka przeciwinfek-
cyjna i przeciwwirusowa. Ryzyko
powstania drobnych blizn jest
tylko nieznacznie wi´ksze ni˝ przy
laserach erbowych. – Zaryzykuj´
stwierdzenie, ˝e zabiegi za pomo-
cà frakcyjnego lasera CO2 to
obecnie najskuteczniejsza metoda 

w dermatochirurgii estetycznej zwià-
zana z poprawà jakoÊci skóry, po-
zwalajàca w najwi´kszym stopniu
na efektownà jej odnow´ – mówi
dr Maciej Krajewski. 

Technika ta uruchamia wielo-
aspektowe procesy przemian, które
w obr´bie twarzy obejmujà na-
skórek i najg∏´bsze warstwy skóry
w∏aÊciwej, odbudowujàc jej struk-
tur´. W trakcie zabiegu dochodzi
do kontrolowanego i precyzyjnie
równomiernego, kolumnowego odpa-
rowania tkanki z nast´pczym, de-
likatnym i kontrolowanym „oparze-
niem”, przy pozostawieniu niena-
ruszonych fragmentów skóry. Po-
zwala to na jej bezpiecznà rege-
neracj´. Nast´puje spektakularna
odnowa i rekonstrukcja „architek-
tury” skóry. W taki sposób osià-
gamy bezpieczny niechirurgiczny
lifting górnej i Êrodkowej cz´Êci
twarzy, a w obr´bie powiek gór-
nych i dolnych zmniejszenie iloÊci
oraz zwi´kszenie napi´cia skóry.
Rezultat jest u wi´kszoÊci pacjen-
tów porównywalny do tradycyjnej

Nowa generacja laserów pozwala na poradzenie sobie z tymi problemami estetycznymi
skóry, które dotàd by∏y trudne do zlikwidowania, jak blizny zanikowe, np. potràdzikowe.
To tak˝e skuteczna metoda odm∏adzania cery. Prezentujemy zabieg przy u˝yciu lasera 
frakcyjnego erbowo-szklanego, przeprowadzony przez dr Marcina Ambroziaka w gabinecie
Estederm (www.estederm.pl), oraz zabieg z zastosowaniem frakcyjnego CO2 – wykonany
przez dr n. med. Macieja Krajewskiego z gabinetu Estivance (www.estivance.pl) w Warszawie.

Estetyczne zabiegi: okiem pacjenta i lekarza
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chirurgicznej plastyki powiek, jed-
nak bez powik∏aƒ, np. w postaci
blizny. W dolnych cz´Êciach twa-
rzy w du˝ym stopniu zachodzi re-
dukcja tzw. „chomiczków”. Niezwy-
kle wa˝ne jest, ˝e efekt koƒcowy
jest naturalny, nigdy nie dochodzi
do nadkorekcji i zniekszta∏cenia
rysów twarzy, np. efektu „skoÊ-
nych” oczu, a dodatkowym atutem
jest uzyskanie jednolitej pi´knej
skóry. Zabieg umo˝liwia ca∏kowite
wyg∏adzenie drobnych i Êrednio-
g∏´bokich zmarszczek statycznych, 
a w obr´bie g∏´bokich wyg∏adzenie
ich w du˝ym stopniu. By zmaksy-
malizowaç rezultaty tej metody, ale
i w celach profilaktycznych, naj-
lepiej ∏àczyç jà z alternatywnymi
technikami wspomagajàcymi, np.
toksynà botulinowà i kwasem hia-
luronowym. Botox podaje si´ zwyk-
le minimum 2 tygodnie przed lub
po zabiegu i ma on znaczenie bar-
dziej jako zabieg profilujàcy mimi-
k´ twarzy ni˝ jako zabieg przeciw-
zmarszczkowy. Kwas hialuronowy 
z kolei lekarz wstrzykuje w ró˝nych
okresach 3-4 tygodnie po zabiegu
laserowym. Zabieg laserem CO2
(pomimo bolesnoÊci, którà ∏agodzi
si´ znieczuleniem miejscowym lub
w uzasadnionych przypadkach
ogólnym) jest dobrze tolerowany.

– SpoÊród 70 wykonanych
przez nas w ciàgu ponad pó∏tora
roku ró˝nych procedur w obr´bie
twarzy powik∏ania wystàpi∏y na po-
czàtku u 3 pacjentów. Mia∏y miej-
sce na skutek nieprawid∏owej pie-
l´gnacji pozabiegowej, ale zosta-
∏y poddane skutecznej korekcie
– mówi dr Krajewski. 

Koszt zabiegu zale˝y od tego,
jakiego rezultatu oczekuje pacjent
i jest zwiàzany z wiekiem oraz
stopniem defektu skóry. Wynosi on
od 3500 do 6500 z∏.

Wskazania do zabiegu
laserem erbowo-
-szklanym i CO2
• przebarwienia skóry
• odm∏adzanie skóry
• leczenie wszystkich typów blizn
• rozst´py
• laserowa plastyka powiek
• lifting skóry

Przeciwwskazania:
• cià˝a, okres karmienia
• infekcja bakteryjna
• infekcje wirusowe np. aktyw-

na opryszczka – du˝à ostro-
˝noÊç trzeba te˝ zachowaç 
u pacjentów z nawracajàcymi 
opryszczkami  

• trudnoÊci z gojeniem si´ skóry
• Êwie˝e zmiany tràdzikowe 
• przyjmowanie leków immuno-

supresyjnych
• ci´˝kie choroby skóry

Pani Krystyna, lat 44, 
pacjentka dr Ambroziaka
– Najbardziej przeszkadzajà mi
zmarszczki na czole. Bo choç je-
stem osobà pogodnà, to sprawiajà,
˝e wyglàdam na zamyÊlonà, a na-
wet surowà. Przyda∏oby si´ te˝ po-
prawiç stan skóry wokó∏ oczu,
które zwykle sà podkrà˝one – mówi
pani Krystyna. – Zdaj´ sobie spra-
w´, ˝e zmarszczki nie zniknà zu-
pe∏nie, ale mo˝e przynajmniej b´dà
z∏agodzone, a skóra bardziej pobu-
dzona do ˝ycia – dodaje. 

foto: Tom
asz Tam

pani Krystyna przed zabiegiem

w trakcie zabiegu 

zaraz po zabiegu

dwa dni po zabiegu

miesiàc po zabiegu

Zabieg laserem 
erbowo-szklanym
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Po zabiegu laserem  
erbowo-szklanym:
Przez dwie doby po zabiegu skóra
jest obrz´kni´ta, dlatego w tym
czasie trzeba pozostaç w domu
(objawy te pomogà z∏agodziç
preparaty zawierajàce cynk, np.
Cicaplast). Oprócz tego wyst´puje
tak˝e rumieƒ, utrzymujàcy si´
tydzieƒ. Charakterystyczna po la-
serze frakcyjnym  jest specyficzna
chropowatoÊç skóry z ciemnymi
kropeczkami, równie˝ widoczna
oko∏o tygodnia, ale ∏atwo to ukryç
pod makija˝em. Zatem pacjentka,
poddajàc si´ serii zabiegów co
trzy-cztery tygodnie, najlepiej w pià-
tek, nie musi w ogóle przerywaç
pracy. Efekt po kilkakrotnej serii
jest taki jak po mocnej derma-
brazji laserowej. – Pami´tajmy,
˝e tydzieƒ przed zabiegiem, jak 
i tydzieƒ po zabiegu nale˝y unikaç
promieni s∏onecznych – mówi 
dr Ambroziak. A jeÊli zabieg jest
wykonywany przy u˝yciu wysokich
energii, nawet d∏u˝ej, czyli przez
ca∏y okres leczenia i 4 tygodnie 
po ostatnim zabiegu.    

Pani Urszula, 40 lat, 
pacjentka dr Krajewskiego
Problem do zlikwidowania w tym
wypadku to przebarwienia, które
powsta∏y na skutek korzystania 
ze s∏oƒca po przyj´ciu leków wy-
magajàcych, by go unikaç. Plamki
by∏y ju˝ wczeÊniej rozjaÊniane kwa-
sami, co przynios∏o efekt, ale je-
szcze niezadowalajàcy. Pani Urszu-
la spodziewa si´, ˝e laser pomo˝e
je usunàç. – Nie licz´ na to, ˝e
b´d´ wyglàda∏a po zabiegu jak
nastolatka, bo procesu starzenia
si´ skóry zatrzymaç si´ nie da, ale
mam nadziej´, ˝e zabieg odÊwie˝y
jà i doprowadzi do lepszej kondy-
cji – mówi.  

Pani El˝bieta, 45 lat, 
pacjentka dr Krajewskiego
Skóra pani El˝biety by∏a wcze-
Êniej poddawana ró˝nym zabiegom
estetycznym. Jak sama mówi: 
– Korzysta∏am ju˝ z zabiegów
kwasem hialuronowym na policz-
ki, z peelingów. Staram si´ te˝ na
co dzieƒ w domu jak najlepiej
piel´gnowaç skór´: stosuj´ mlecz-
ka, toniki oraz odpowiednie
kremy. Pacjentce dr Krajewskiego
przeszkadzajà przede wszystkim
g∏´bokie bruzdy wokó∏ ust, i to ich
g∏ównie chcia∏aby si´ pozbyç.
Oprócz tego jej problemem sà opa-
dajàce, wiotkie powieki i worki
pod oczami. 

W trakcie trwania ca∏ej proce-
dury z zastosowaniem lasera CO2
jest stosowana antybiotykoterapia
ogólna. Dwa dni wczeÊniej albo tu˝
przed zabiegiem podaje si´ leki
przeciwwirusowe. Po zabiegu zaÊ
nale˝y stosowaç preparaty inten-
sywnie nawil˝ajàce, np. Cetaphil,
oraz preparaty o dzia∏aniu anty-
septycznym, tzw. opatrunek otwar-
ty – by nie dopuÊciç do powstania
infekcji.

Po zabiegu 
laserem CO2:
Tydzieƒ do 2 tygodni po zabiegu
lepiej pozostaç w domu (zw∏asz-
cza jeÊli zosta∏ wykonany na du˝ej
g∏´bokoÊci). Po up∏ywie tego cza-
su mo˝na ju˝ w∏aÊciwie rozpoczàç
prac´, a zmiany na twarzy ukryç
pod sporà warstwà makija˝u.    

Oczekiwane rezultaty poja-
wiajà si´ najwczeÊniej po 3 tygo-
dniach od wykonania zabiegu,
potem jeszcze nast´puje stopnio-
wa poprawa, by pomi´dzy 3-4 mie-
siàcem osiàgnàç najlepsze efekty.

pani Urszula przed zabiegiem

w trakcie zabiegu

miesiàc po zabiegu

dwa tygodnie po zabiegu
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Zabieg laserem CO2
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W niektórych przypadkach (np.
przy bliznach pooperacyjnych,
potràdzikowych, pooparzeniowych,
pourazowych) niewielkà popraw´
mo˝na jeszcze zaobserwowaç w oko-
licach 6-9 miesiàca.

– MieliÊmy taki przypadek, ˝e
po jednym zabiegu blizny poo-
parzeniowe ustàpi∏y w 40-60
proc. – podkreÊla dr Krajewski. 
W odm∏adzaniu skóry wystarczy 
1 zabieg, by nastàpi∏a jej pe∏na
odnowa. JeÊli potem pacjentka
starannie piel´gnuje skór´, re-
dukcja zmarszczek jest gigantycz-
na, co zapobiega koniecznoÊci wy-
konania liftingu chirurgicznego.
Efekty utrzymujà si´ w wi´kszoÊci
przypadków minimum dwa lata.
JeÊli po tym czasie zajdzie ko-
niecznoÊç korekty, to lekarz zaleci
ju˝ ∏agodniejsze metody – nieabla-
cyjny resurfacing erbowo-szklany
skóry z u˝yciem Fraxela. W przy-
padku pani Urszuli, po trzech ty-
godniach od wykonania zabiegu
laserowego, dr Krajewski – dla
podkreÊlenia efektu koƒcowego 
– zaleci∏ zastosowanie dope∏nia-
jàcej korekty bruzd nosowo-war-
gowych oraz konturu ust kwasem
hialuronowym Stylage. 

Opinie pacjentek:
Panie podkreÊla∏y, ˝e mimo niedo-
godnoÊci zwiàzanych z zabiegiem

(ból w trakcie zabiegu, okres re-
konwalescencji, który w przypad-
ku zastosowania lasera CO2 wyd∏u-
˝a si´ niejednokrotnie do 2 tygo-
dni i wy∏àcza z normalnego funkcjo-
nowania), efekt zabiegu rekompen-
suje poniesione wyrzeczenia. Skóra
staje si´ j´drna, odÊwie˝ona, zmar-
szczki zostajà wyg∏adzone, a niedo-
skona∏oÊci znikajà. 

Pani Urszula zwróci∏a uwag´
na komfort i poczucie bezpie-
czeƒstwa, jaki daje sta∏y kontakt
z lekarzem. ÂwiadomoÊç, ˝e jest
si´ pod sta∏à opiekà specjalisty 
w tych trudnych, pierwszych dniach
po zabiegu, pozwala bez obaw
patrzeç w lustro z przekonaniem,
˝e skóra zregeneruje si´ i odzyska
witalnoÊç. �

Zabiegi wykonano dzi´ki uprzej-
moÊci firmy OPTOPOL – dystry-
butora laserów Fraxel.

miesiàc po zabiegu

pani El˝bieta przed zabiegiem

przed zabiegiem

miesiàc po zabiegu

w trakcie zabiegu

Zabieg laserem CO2

foto: serwis prasowy Optopol 
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Per∏y Dermatologii
Estetycznej 2009
I. Kategoria: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW 

DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

1. NOWOÂå ROKU

PRINCESS®

Princess® – Nowa linia produktów CROMA to przyk∏ad holistycznego podejÊcia do terapii 
zmarszczek i ochrony skóry. Pod wdzi´cznie brzmiàcà nazwà Princess kryje si´, bazujàca na kwasie
hialuronowym, grupa produktów do wype∏niania zmarszczek, modelowania twarzy i mezoterapii skóry.
Dzi´ki zastosowaniu nowatorskiej technologii S.M.A.R.T. (Supreme Monophasic and Reticulated
Technology) oddajemy Paƒstwu najbezpieczniejsze na rynku produkty. Zawierajà one znikome 
iloÊci agenta sieciujàcego BDDE, a ich elastycznoÊç i trwa∏oÊç sà na bardzo wysokim poziomie.
Princess® Filler – sterylny, bezbarwny, homogenizowany – do wype∏niania zmarszczek i blizn. Powoli 
rozchodzi si´ w skórze, nadajàc jej g∏adki i naturalny wyglàd. Mo˝e byç wykorzystany na ca∏ej twarzy.
Princess® Volume – hialuronowy wype∏niacz zmarszczek do g∏´bszych kuracji.
Pomaga odzyskaç obj´toÊç tkanki skórnej. Efekty sà widoczne i naturalne. Wype∏nia policzki 
i wyg∏adza g∏´bokie zmarszczki oraz fa∏dy na twarzy, sprawiajàc, ˝e skóra staje si´ j´drna 
i pe∏na wigoru.
Princess® Rich – hialuronowa kuracja mezoterapii do twarzy, z wysokim st´˝eniem gliceryny. 
To sterylny, transparentny ˝el, stworzony, by odÊwie˝yç i rozÊwietliç skór´ twarzy. Gliceryna nawil˝a
i uj´drnia skór´, sprawiajàc, ˝e staje si´ bardziej elastyczna i promienna. Dzia∏a jako wype∏niacz 
do ma∏ych zmarszczek, takich jak kurze ∏apki, zmarszczki Êmiechu czy zmarszczki palacza wokó∏ 
ust. Znakomicie nawil˝a skór´, mo˝e wi´c byç u˝ywany nawet tu˝ przed opalaniem lub po nim.
Princess® Contour – hialuronowa kuracja mezoterapii do cia∏a, z wysokim st´˝eniem gliceryny 
– pierwsza na rynku! Princess® Contour zawiera kwas hialuronowy stabilizowany przez gliceryn´,
dzi´ki czemu g∏´boko nawil˝a nawet najbardziej wysuszonà i pomarszczonà skór´.

CROMA POLSKA

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

TEOSYAL®

Gama produktów do redukcji zmarszczek na bazie kwasu hialuronowego TEOSYAL® jest wytwarzana
w TEOXANE Laboratories, które od 2003 roku dzia∏ajà w samym sercu Genewy. Obecnie jego produk-
ty dystrybuowane sà wed∏ug restrykcyjnych zasad kontroli jakoÊci w 80 krajach na ca∏ym Êwiecie. 
Preparaty TEOSYAL® posiadajà jedne z najni˝szych na rynku poziomów protein (< 5 _g/ml) 
i endotoksyn bakteryjnych (<0,2 EU/g), co do minimum zmniejsza wyst´powanie u pacjentów 
reakcji alergicznej. 
Gama produktów TEOSYAL®:
TEOSYAL® First Lines stosowany jest do korekcji delikatnych, powierzchownych zmarszczek 
na skórze oraz „kurzych ∏apek”.
TEOSYAL® Global Action przeznaczony jest do wype∏niania Êredniej wielkoÊci zmarszczek na skórze 
i bruzd w skórze w∏aÊciwej – jest najbardziej uniwersalnym produktem z gamy TEOSYAL 
i doskona∏ym dla poczàtkujàcych.
TEOSYAL® Deep Lines przeznaczony jest do wype∏niania bardzo g∏´bokich zmarszczek na skórze 
i bruzd w skórze w∏aÊciwej.
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TEOSYAL® KISS – specjalna opatentowana formu∏a kwasu hialuronowego zosta∏a opracowana 
z myÊlà o ustach, które ze wzgl´du na swojà mobilnoÊç i g´stà sieç naczyƒ krwionoÊnych wymagajà
szczególnego traktowania. Zapewnia doskona∏e efekty przy zmianie kszta∏tu i zwi´kszeniu obj´toÊci ust,
korekcji zmarszczek wokó∏ ust, wzmocnieniu kàcików oraz nawil˝eniu ust.

NEWDERM

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

NCTF® HA
Mezoterapia jest od lat wykorzystywana w medycynie. Dzi´ki serii zastrzyków z ma∏ych 
dawek substancji od˝ywczych jest formà profilaktyki starzenia si´ skóry.
NCTF® HA to produkt do mezoterapii, który rewitalizuje i nawil˝a zm´czonà i wiotkà skór´,
wyg∏adza zmarszczki oraz przywraca g´stoÊç skórze dojrza∏ej. Zawiera wysokie st´˝enie kwasu
hialuronowego i kompleks polirewitalizujàcy z∏o˝ony z 54 sk∏adników aktywnych: witamin,
minera∏ów, kwasów nukleinowych, aminokwasów, koenzymów, sk∏adników redukujàcych.
Kwas hialuronowy odpowiada za utrzymanie równowagi wiskoelastycznej skóry i naskórka.
Koenzymy przyspieszajà przemiany metaboliczne i zwi´kszajà tempo odbudowy tkanek.  
Kwasy nukleinowe umo˝liwiajà regulacj´ syntezy bia∏ek. Sk∏adniki redukujàce hamujà procesy 
wolnorodnikowe w komórkach skóry i naskórka, a witaminy i sk∏adniki mineralne odpowiadajà 
za utrzymanie równowagi biologicznej komórek.
NCTF® HA regeneruje uszkodzenia skóry, poprawia koloryt skóry, stymuluje wzrost komórkowy 
i zapewnia ochron´ komórkowà, natomiast stosowany w profilaktyce anti-aging: nawil˝a, przy-
wraca równowag´ jonowà, zwi´ksza g´stoÊç skóry w∏aÊciwej, przywraca spr´˝ystoÊç komórek.  
Zestawy NCTF® Ha to komplety do mezoterapii anti-aging zawierajàce: fiolki jednorazowego
u˝ytku o pojemnoÊci 3 ml, ig∏y do pobierania roztworu, ig∏y do zabiegu, strzykawki.

BIO-PROFIL POLSKA

II. Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

CICABIO®

Pierwszy, innowacyjny program wspomagajàcy proces gojenia skóry. Cicabio to nowa seria
dermokosmetyków wspomagajàcych proces gojenia, przeznaczonych do skóry wra˝liwej, 
zniszczonej i podra˝nionej. Produkty Cicabio oparte sà na formule aktywnych sk∏adników:
Resveratrolu, Centella Asiatica i Antalgicine®, które biorà czynny udzia∏ we wszystkich 
etapach procesu gojenia. 
Linia dermokosmetyków Cicabio powsta∏a z myÊlà o ochronie skóry zranionej i podra˝nionej.
Dzi´ki zawartoÊci czynnych sk∏adników kosmetyki Cicabio biorà udzia∏ we wszystkich etapach
procesu gojenia si´ skóry. W fazie pierwszej – naczyniowej, zawarty w serii Cicabio Resveratrol
przygotowuje i optymalizuje proces gojenia. Ponadto stymuluje on produkcj´ czynnika VEGF,
który u∏atwia unaczynnienie niezb´dne, aby wszystkie czynniki uczestniczàce w procesie gojenia
mog∏y odpowiednio zadzia∏aç. Regenerujàce w∏aÊciwoÊci Centella Asiatica sprzyjajà odbudowie
naskórka poprzez pobudzanie produkcji fibroblastów oraz syntezy kolagenu i elastyny. Dzi´ki
patentowi Bioderma – Antalgicine (pseudopioidu) Cicabio wykazuje dzia∏anie uÊmierzajàce ból
oraz przeciwÊwiàdowe. Ponadto, poprzez dzia∏anie kwasu hialuronowego, a tak˝e dzi´ki przeciw-
bakteryjnym w∏aÊciwoÊciom siarczanu cynku Cicabio chroni zmiany skórne. 

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND 
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PREZENTACJA LAUREATÓW, cd.

2. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA

CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
Preparat nawil˝ajàcy i regenerujàcy. G∏´boko nawil˝a skór´ oraz ochrania jej naturalny
p∏aszcz lipidowy. Stosowany systematycznie, zapobiega powstawaniu nowych podra˝nieƒ.
Dzi´ki specjalnym sk∏adnikom tworzy na skórze film ochronny. Szczególnie polecany 
w przypadku ∏uszczycy i atopowego zapalenia skóry.

GALDERMA POLSKA

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EMULSJA
Preparat do mycia i piel´gnacji skóry wra˝liwej.
Jest to nowoczesny produkt, który nie zawiera myd∏a. Mo˝e byç stosowany bez wody. Cetaphil
emulsja delikatnie i g∏´boko oczyszcza wra˝liwà skór´ z problemami dermatologicznymi, takimi
jak: tràdzik m∏odzieƒczy, tràdzik ró˝owaty, ∏ojotokowe zapalenie skóry i wiele innych. Preparat
Êwietnie przygotowuje skór´ do przeprowadzenia koniecznych kuracji. Jest równie˝ idealny 
do codziennego demakija˝u skóry twarzy i okolic oczu.

GALDERMA POLSKA

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

ROSALIAC XL
z wodà termalnà z La Roche-Posay
Wzmacniajàcy krem nawil˝ajàcy do skóry delikatnej, reaktywnej, ze sk∏onnoÊcià do p´kajàcych naczynek.
Neutralizuje zaczerwienienie i wzmacnia naczynka krwionoÊne.
Dzia∏anie 2 witamin ∏agodzi zaczerwienienia i wzmacnia delikatnà skór´:
• Witamina B3 zapewnia ochron´ przed zewn´trznymi czynnikami podra˝niajàcymi
• Witamina CG wzmacnia kruche i delikatne Êcianki naczyƒ w∏osowatych, pobudzajàc syntez´ kolagenu
Dodatkowo:
• Gwarantuje fotostabilnà ochron´ przed promieniowaniem s∏onecznym UVA i UVB (SPF 15)
• ZawartoÊç gliceryny zapewnia d∏ugotrwa∏e nawil˝enie (+34% po 8 godzinach)
• ZawartoÊç wody termalnej z La Roche-Posay koi i zmniejsza przekrwienie
Dzi´ki lekkiemu zielonemu zabarwieniu optycznie neutralizuje zaczerwienienia,
Jest doskona∏à bazà pod makija˝. Nie zawiera Êrodków zapachowych ani parabenów.

LA ROCHE-POSAY

5. PREPARAT ZAPOBIEGAJÑCY 
STARZENIU SI¢ SKÓRY

ELUAGE – KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY POD OCZY
ZMARSZCZKI, CIENIE, WORKI
INNOWACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA ODBUDOWUJÑCA
Wskazania: Objawy starzenia si´ skóry wokó∏ oczu zwiàzane z wiekiem i/lub nadmiernà 
ekspozycjà na s∏oƒce (zmarszczki), cienie i worki.
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W∏aÊciwoÊci: Eluage krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, oparty na opatentowanym po∏àczeniu
Retinaldehydu i H.A.F. (wyselekcjonowanych frakcji kwasu hialuronowego) stymuluje syntez´
w∏ókien kolagenu i elastyny, przez co dzia∏a regenerujàco. W widoczny sposób redukuje oznaki
starzenia si´ skóry w okolicach oczu. Ju˝ po trzech tygodniach stosowania zmarszczki sà
wyg∏adzone, skóra odzyskuje j´drnoÊç i g∏adkoÊç oraz wyglàda znacznie m∏odziej. Dodatkowo
zawartoÊç Siarczanu dekstranu o dzia∏aniu przeciwobrz´kowym powoduje, i˝ Eluage krem prze-
ciwzmarszczkowy pod oczy likwiduje równie˝ cienie i worki. Dzi´ki wyjàtkowo delikatnej konsys-
tencji Eluage krem przeciwzmarszczkowy pod oczy jest bardzo przyjemny w stosowaniu.
Wch∏ania si´ natychmiast i nie pozostawia na skórze b∏yszczàcego filmu. Ma delikatny
brzoskwiniowy kolor, jest bezzapachowy.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA  

6. PREPARAT ZAPOBIEGAJÑCY WYPADANIU W¸OSÓW

KERIUM
PRZECIW WYPADANIU W¸OSÓW
Intensywna kuracja hamujàca wypadanie w∏osów
Uporczywe wypadanie w∏osów u kobiet i m´˝czyzn
Zahamowanie wypadania w∏osów dzi´ki po∏àczeniu sk∏adników aktywnych:
• Madekasozyd – hamuje mikropodra˝nienia odpowiedzialne za wypadanie w∏osów
• Aminexil – umacnia korzeƒ w∏osa w skórze g∏owy
• Woda termalna z La Roche-Posay, bogata w selen, witamin´ B5 oraz arginin´, 

od˝ywia w∏os, wzmacnia go i pogrubia od samej cebulki
SkutecznoÊç dowiedziona w badaniach klinicznych: rezultaty po 6 tygodniach stosowania
• Wypadanie w∏osów zostaje zatrzymane
• Od˝ywia w∏osy
• Stymuluje wzrost w∏osa
• Dodaje w∏osom obj´toÊci i poprawia ich odpornoÊç
Dodatkowo:
• Chroni skór´ g∏owy
• U∏atwia rozczesywanie
• Nie przet∏uszcza w∏osów
Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

LA ROCHE-POSAY



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

EKSPERT poleca:

Lipikar Balsam, La Roche-Posay – ulga dla skóry suchej i atopowej  
• Ten bezzapachowy, nat∏uszczajàcy balsam zapewnia 24-godzinnà ochron´ skóry suchej i ato-
powej, a przede wszystkim zapobiega dokuczliwemu sw´dzeniu. Jednym ze sk∏adników kosme-
tyku jest Niacynamid, który pobudza naturalny system ochronny skóry przed dzia∏aniem czyn-
ników dra˝niàcych. Mas∏o Karité przywraca skórze uczucie komfortu. Balsam po na∏o˝eniu szyb-
ko si´ wch∏ania, nie pozostawiajàc na skórze t∏ustej warstwy. Nadaje si´ do stosowania zarówno
u doros∏ych, jak i u dzieci.   

Cena: 49 z∏/200 ml i 72 z∏/400 ml   

Dost´pny w aptekach

Clairial, SVR – intensywna kuracja depigmentujàca     
• Laboratorium SVR rozszerzy∏o swojà ofert´ o dwa produkty rozjaÊniajàce skór´,
które majà przyspieszone dzia∏anie: Clairial Peel (peeling z 20% kwasem glikolowym,
10% cytrynowym i 5% witaminà C) i Clairial C10 (z 10% witaminà C i kompleksem
redukujàcym przebarwienia). Wskazaniem do u˝ywania kosmetyków sà ró˝ne typy
przebarwieƒ: hormonalne – zwiàzane ze stosowaniem antykoncepcji oraz ze zmianami
w czasie i po cià˝y, pos∏oneczne, pozapalne, np. po tràdziku. Efekty sà widoczne ju˝
po 6 tygodniach stosowania.  

Clairial Peel – ok. 165 z∏/50 ml
Clairial C 10 – ok. 155 z∏/50 ml 

Dost´pne w aptekach

Dercos Aminactiv™ serum wype∏niajàce, Vichy 
– przeciw wypadaniu i ∏amaniu w∏osów    
• Do serii produktów Dercos do∏àczy∏o nowe serum w aerozolu. Zawarte w nim po∏àczenie pro-keratyny,
polifenoli i ceramidu pomaga wzmocniç i odbudowaç w∏ókno w∏osa. Rezultaty sà zauwa˝alne ju˝ po 3 tygod-
niach stosowania: nast´puje zahamowanie wypadania w∏osów, mniej si´ te˝ ∏amià i zdrowiej wyglàdajà.   
Kosmetyk jest bardzo wygodny w u˝yciu – wystarczy 3 razy w tygodniu (lub cz´Êciej) spryskaç w∏osy pasmo
po pasmie i rozprowadziç, masujàc. Serum warto te˝ zaaplikowaç na koƒcówki w∏osów.   

Cena: 144 z∏/125 ml

Dost´pne w aptekach

EKSPERT Anti Aging20



EKSPERT Anti Aging 21

Serum Orange Glyco C 20% vit C, 
Laboratorium Idenov® – przeciw zmarszczkom     
• Ta nowoÊç z francuskiego Laboratorium Idenov® jest laureatem presti˝owej nagrody 
Les Victories de la Beaute w roku 2008. Ma dzia∏anie przeciwzmarszczkowe i uj´drniajàce.
Opatentowana formu∏a trzech sk∏adników aktywnych: argireliny, 20% witaminy C i kolagenu
morskiego – gwarantuje popraw´ uj´drnienia skóry, rozjaÊnienie przebarwieƒ i znaczne sp∏yce-
nie zmarszczek. Preparat mo˝e stanowiç uzupe∏nienie zabiegów medycyny estetycznej (peelin-
gów, terapii laserem, iniekcji). 

Cena: ok. 130 z∏/15 ml

Dost´pne w gabinetach medycyny estetycznej 

Kosmeceutyki Teosyal, NewDerm  
– kompleksowe odm∏adzanie     
• Szwajcarska firma Teosyal, specjalizujàcà si´ w produkcji wype∏niaczy
zmarszczek na bazie kwasu hialuronowego przygotowa∏a lini´ kosme-
tyków do codziennej piel´gnacji. W jej sk∏ad wchodzà 4 preparaty, które
wykorzystujà w∏aÊciwoÊci regenerujàcàce i wype∏niajàce mikrokulek
kwasu hialuronowego. Efekt to skuteczne, g∏´bokie dzia∏anie odm∏adza-
jàce skór´, poprzez proces odbudowy i wype∏nienia. Advanced Filler
(krem do cery normalnej i mieszanej oraz do suchej) dzia∏a przede wszys-
tkim przeciwzmarszczkowo, krem Pre/Post Injection – przygotowuje
skór´ do zabiegów iniekcyjnych i regeneruje jà po zabiegach, a kompakt
korygujàcy Coverin Repair tuszuje niedoskona∏oÊci skóry, zapewniajàc jej
dobre nawil˝enie.  

Advanced Filler – 350 z∏
Krem Pre/Post Injection – 105 z∏ 
Covering Repair – 128 z∏

Dost´pne u dystrybutora produktów NewDerm: www.sklep-teosyal.pl

Elixine Mimica 
– Êwiàteczny zestaw do twarzy i cia∏a
• W sk∏ad zestawu wchodzà krem na noc przeciw zmarszczkom mi-
micznym oraz od˝ywczo-regenerujàca emulsja do cia∏a. Krem odbu-
dowuje skór´, wype∏nia istniejàce zmarszczki i zapobiega pojawianiu
si´ nowych. Zawiera Thalassine® – ekstrakt z zielonej algi, który roz-
luênia napi´cie mi´Êni podskórnych, odpowiedzialnych za powstawa-
nie zmarszczek, poprawia j´drnoÊç i g´stoÊç skóry. Emulsja pomaga
utrzymaç naturalnà elastycznoÊç skóry, nawil˝a jà. Zawarty w niej olej
avocado wzmacnia i odbudowuje struktur´ lipidowà warstwy rogowej
naskórka, poprawiajàc jego mi´kkoÊç i napi´cie, a hialuronian sodu 
– zapewnia dobre uwodnienie skóry. Emulsja dostarcza skórze tak˝e
NNKT i innych kwasów t∏uszczowych, uzupe∏niajàcych braki lipidów.

Krem: ok. 60 z∏/40 ml
Emulsja: ok. 39 z∏/200 ml

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 Ma∏gorzata Bag∏aj
Dr Ma∏gorzata Bag∏aj jest specjalistà dermatologii i wenerologii.W 1988 roku ukoƒczy∏a
Akademi´ Medycznà we Wroc∏awiu, w której uzyska∏a tak˝e oba stopnie specjalizacji 
z dermatologii.W pierwszych latach aktywnoÊci zawodowej pracowa∏a jako dermatolog 

i lekarz medycyny pracy (w tej dziedzinie ma tak˝e specjalizacj´).

Zainteresowanie dermatologià estetycznà sk∏oni∏o jà do podj´cia wspó∏pracy, ju˝ 
od 1992 roku, z dr Zofià Gerlicz-Pruszyƒskà, prowadzàcà wówczas wieloletnià
praktyk´ lekarskà z zakresu dermatologii i kosmetologii. To w∏aÊnie dr Pruszyƒska
by∏a pierwszà nauczycielkà i mentorem dr Bag∏aj w dziedzinie, w której wtedy
niewielu lekarzy dysponowa∏o jakimkolwiek doÊwiadczeniem. 

Od 1997 roku dr Ma∏gorzata Bag∏aj poÊwi´ci∏a si´ wy∏àcznie dermatologii estety-
cznej, prowadzàc prywatnà praktyk´. Przez 10 lat pracowa∏a w Centrum
Dermatologii Estetycznej Derma-Puls. By∏a jednym z pierwszych lekarzy na terenie
Dolnego Âlàska stosujàcych w swojej praktyce klinicznej toksyn´ botulinowà,
preparaty kwasu hialuronowego czy inne techniki wprowadzane do dermatologii
estetycznej, jak mezoterapia, laseroterapia czy Thermage. Dr M. Bag∏aj jest
cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii
Estetycznej i Kosmetologii. Od chwili powstania SLDE bierze aktywny udzia∏ w jego
pracach jako wyk∏adowca na kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych, jest
te˝ autorem wielu artyku∏ów z zakresu dermatologii estetycznej.    

Od bie˝àcego roku prowadzi w∏asne Centrum Dermatologii Estetycznej „Bag∏aj”
zlokalizowane w obr´bie wroc∏awskiej Starówki. Centrum oferuje bardzo szeroki
zakres zabiegów z dziedziny dermatologii estetycznej oraz dermatochirurgii. 

Prywatnie dr Ma∏gorzata Bag∏aj jest szcz´Êliwà mamà trójki dzieci. Najstarsza
Kasia to absolwentka ekonomii i filologii niderlandzkiej. Marta koƒczy liceum,
zamierza pójÊç w Êlady mamy i zostaç lekarzem. Najm∏odszy MaciuÊ jest w ostat-
niej klasie szko∏y podstawowej. Medycyna to niejako rodzinna aktywnoÊç, bo mà˝
– Maciej (od roku profesor nauk medycznych) jest specjalistà chirurgii i urologii
dzieci´cej oraz chirurgii onkologicznej. Pracuje w Akademii Medycznej we Wro-
c∏awiu. Ka˝dà wolnà chwil´ dr M. Bag∏aj stara si´ sp´dziç z najbli˝szymi. Wspólny
wypoczynek – narty w zimie, latem – podró˝e po Êwiecie to hobby ca∏ej rodziny.
Nieod∏àcznym „ przyjacielem” Pani Doktor jest zawsze ksià˝ka, bez której – jak
uwa˝a – nigdzie nie mo˝na czuç si´ dobrze. �

www.baglaj.com.pl






