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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Urlopy dobiegajà ju˝ koƒca.Wraca proza ˝ycia i zwyczajne

obowiàzki.A my zapraszamy do lektury pierwszego po waka-

cjach numeru naszego magazynu. Znajdziecie Paƒstwo w nim

m.in. obszerne dossier dotyczàce piel´gnacji d∏oni. Pacjenci

odwiedzajàcy gabinety dermatologii estetycznej i przeciw-

starzeniowej skupiajà si´ na ogó∏ na poprawie wyglàdu skóry

twarzy, tymczasem d∏onie zdradzajà nasz wiek tak samo 

jak twarz czy szyja.W tym numerze prezentujemy zestaw

najnowszych metod pozwalajàcych odm∏odziç i zachowaç 

na d∏u˝ej atrakcyjnà, g∏adkà skór´ ràk. Mam nadziej´, ˝e ten

materia∏ wzbudzi du˝e zainteresowanie.

Podobnie jak artyku∏ o mo˝liwoÊci zastosowania fal radiowych,

które przynoszà naprawd´ dobre efekty nie tylko w poprawia-

niu wyglàdu d∏oni, ale te˝ w odbudowaniu j´drnoÊci struktury

skóry ca∏ego cia∏a. Szerzej o tej metodzie na stronach 14-16.

W rubryce poÊwi´conej chirurgii plastycznej zamieszczamy

najwa˝niejsze informacje dotyczàce operacji nosa: kto mo˝e 

z niej skorzystaç i jakich efektów si´ spodziewaç. Dr Tadeusz

Witwicki przekonuje, ˝e decyzja o zmianie jego kszta∏tu musi

byç dobrze przemyÊlana.

Sta∏e miejsce w Ekspercie ma ju˝ prezentacja nowoÊci 

z rynku kosmetyki i medycyny estetycznej – pomagamy

Paƒstwu wybraç te najlepsze.

˚ycz´ mi∏ej lektury!

Pod patronatem

dr Joanna Buchowicz  
wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 



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.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesy∏aç faksem pod numer: 22/847 69 33,
albo e-mailem na adres: agnieszka@dermatologia-estetyczna.pl. 
Mo˝na te˝ wys∏aç je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1. Podaj swoje imi´ i nazwisko, pe∏nà nazw´ i adres gabinetu 
(∏àcznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2. Cena 1 egzemplarza: 2,20 z∏ + koszt wysy∏ki doliczany do ka˝dego 
egzemplarza (koszt wysy∏ki jest zale˝ny od wagi przesy∏ki i dzielony 
przez liczb´ zamówionych egzemplarzy wg cennika firmy wysy∏kowej).

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 2010.
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Jak si´ starzejà? 
Skóra ràk nie jest jednolita pod
wzgl´dem histologicznym i fun-
kcjonalnym. Na grzbiecie jest zbu-
dowana typowo (w∏osy, gruczo∏y
∏ojowe i potowe). Ma cienkà wars-
tw´ keratyny, ma∏o przydatków, 
a tkanka podskórna wyst´puje 
w niewielkiej iloÊci lub wcale. Na po-
wierzchni d∏oniowej jest gruby nas-
kórek i gruba warstwa keratyny
(nie ma tu w∏osów, pigmentu i gru-
czo∏ów ∏ojowych), a skóra jest bo-
gata w receptory odpowiadajàce
za bodêce dotykowe. R´ce, naj-
bardziej ze wszystkich cz´Êci
cia∏a, sà nara˝one na niekorzyst-
ne dzia∏anie czynników Êrodowisko-
wych, chemikaliów, na mikrourazy.

Skóra cz´Êci grzbietowej d∏o-
ni z wiekiem staje si´ coraz cieƒ-
sza, a iloÊç i aktywnoÊç gruczo-
∏ów potowych oraz ∏ojowych ma-
leje. Cienka i sucha skóra staje si´
równie˝ bardziej wra˝liwa i po-
datna na urazy, po których d∏u˝ej
si´ goi. Wskutek zmian w iloÊci 
i w∏aÊciwoÊciach w∏ókien elastycz-
nych (szczególnie po ekspozycjach
na s∏oƒce) oraz z powodu spadku
iloÊci kwasu hialuronowego sta-
rzejàca si´ skóra grzbietu d∏oni
jest pozbawiona elastycznoÊci i „po-
bruzdowana”. Z wiekiem zmienia si´
równie˝ jej unaczynienie: zmniej-
sza si´ liczba p´tli kapilarnych,
co powoduje gorszy przep∏yw krwi,
zmniejszony metabolizm energe-

tyczny skóry i mi´Êni oraz gorsze
natlenienie tkanek. Starsi ludzie
dotkliwiej odczuwajà zimno ni˝
osoby m∏ode, zaÊ zmniejszona
wra˝liwoÊç na ciep∏o sprzyja ura-
zom termicznym. Kosmetycznym
problemem naczyniowym starze-
jàcych si´ d∏oni sà poszerzone
(widoczne tak˝e na grzbiecie ràk)
˝y∏y powierzchowne.

Procesy starzenia prowadzà
do powstania licznych zmian skór-
nych: hiperpigmentacji, odbarwieƒ,
hiperkeratozy, ognisk rogowacenia
s∏onecznego, teleangiektazji. Jedno-
czeÊnie wraz z wiekiem obni˝a si´
zdolnoÊç fibroblastów do wyt-
warzania prokolagenu, w efekcie
czego warstwa kolagenu staje si´

cienka. Zwyrodnieniu ulegajà rów-
nie˝ w∏ókna spr´˝yste odpowie-
dzialne za elastycznoÊç i kurczli-
woÊç skóry. Naskórek wykazuje
tendencje do zaniku. Na d∏oniach
zmiany sà znacznie mniejsze ni˝
w cz´Êci grzbietowej ràk. Tu do-
chodzi g∏ównie do redukcji liczby,
a nawet utraty sensorycznych
mechanoreceptorów.  

Nowoczesne 
techniki odm∏adzania    
Medycyna dysponuje wieloma za-
biegami, które sprawiajà, ˝e d∏o-
nie d∏ugo pozostajà m∏ode. To za-
równo zabiegi poprawiajàce ich
obecny stan, jak i profilaktyczne
– powodujàce, ˝e r´ce nie starze-
jà si´ tak szybko. Wspó∏czesna
technika pozwala na popraw´
jakoÊci skóry i tkanki podskórnej,
stanu naczyƒ oraz na usuni´cie
ró˝nych  zmian patologicznych.  

I. Zabiegi 
z wykorzystaniem
urzàdzeƒ     
LASERY
Niezb´dnym narz´dziem do lecze-
nia stanu d∏oni jest laser dwut-
lenkow´glowy. Dzia∏ajàc krótkimi
impulsami, w systemie „super pul-
su” lub „ultra pulsu”, mo˝na bez-
piecznie usunàç ogniska keratozy
s∏onecznej, rogowacenia ∏ojoto-
kowego, melanozy – bez wywo∏a-
nia bliznowacenia.

Odm∏adzamy r´ce
G∏adkie i zadbane r´ce sà naszà wizytówkà. Niestety z wiekiem ich skóra staje si´ cieƒsza 
i przesuszona, pojawiajà si´ plamy barwnikowe, a tkanka podskórna traci swojà obj´toÊç.
Nowoczesna medycyna estetyczna proponuje wiele zabiegów, które w spektakularny sposób
walczà z objawami starzenia.

Autorki: dr n. med. Ewa Szpringer, Centrum Dermatologii i Laseroterapii Laser-Medic w Lublinie, 

Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (I cz´Êç)

dr Marzena Lorkowska-Precht, Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, Artismed, www.artismed.com (II cz´Êç)

DOSSIER: R´ce
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Popraw´ struktury skóry d∏o-
ni uzyskuje si´ za pomocà lasero-
wej techniki frakcyjnego dostar-
czania energii laserem CO2 lub
Erb-Yag. W leczeniu zmian zwyro-
dnieniowych skóry d∏oni laserem
CO2 wykorzystuje si´ cztery me-
chanizmy jego dzia∏ania: odparo-
wanie tkanek, wielofazowe odparo-
wanie kolagenu, obkurczenie kolage-
nu i zwi´kszenie spr´˝ystoÊci skóry.
W efekcie powstajà nowe w∏ókna
kolagenu. Wyspowe kontrolowa-
ne uszkodzenia tkanek w technice
frakcyjnej pozwala uniknàç bliz-
nowacenia, a czas gojenia po za-
biegu jest stosunkowo krótki.

Innym, u˝ywanym do popra-
wiania wyglàdu skóry ràk laserem
jest laser erbowy (2940 nm) – ab-
lacyjny. Doskonale i precyzyjnie
usuwa powierzchowne zmiany.
Erb-Yag powoduje niewielkie na-
grzewanie si´ tkanki, zaÊ iloÊç wo-
dy w tkance niezb´dna do inter-
akcji tkanki ze Êwiat∏em lasera
mo˝e byç niewielka, co ma znacze-
nie w przypadku skóry odwodnio-
nej. Czas gojenia skóry jest krót-
szy w porównaniu z laserem CO2. 

Do zabiegów odm∏adzania sto-
suje si´ tak˝e laser o d∏ugoÊci fali
1540 nm. Jest to laser nieabla-
cyjny, pracujàcy w Êrednim zakre-
sie promieniowania podczerwone-
go, które przenika na g∏´bokoÊç 
2 mm, zatem wystarcza do popra-
wienia stanu skóry zniszczonej s∏oƒ-
cem i przebudowy kolagenu. Z ba-
daƒ wynika, ˝e po serii zabiegów
dochodzi do zwi´kszenia gruboÊ-
ci naskórka o 17%. 

IPL
Fotoodm∏adzanie skóry ràk mo˝e
byç przeprowadzane równie˝ in-
tensywnym Êwiat∏em pulsacyjnym
(IPL), które funkcjonuje na zasadzie
selektywnej fototermolizy w okreÊ-
lonym przedziale fali Êwietlnej. Me-
chanizm dzia∏ania IPL polega na
wywo∏aniu Êwiat∏em termicznej
denaturacji kolagenu, kontrolowa-
nej reakcji zapalnej i syntezy me-

diatorów biologicznych, co sprzy-
ja syntezie kolagenu „de novo”.
Dodatkowo, odpowiednio dobrany
przedzia∏ fal Êwiat∏a powoduje
usuni´cie przebarwieƒ oraz tele-
angiektazji. Podobny mechanizm
neokolagenezy obserwuje si´ po za-
biegach naÊwietlania skóry dioda-
mi LED, szczególnie czerwonymi.

RF (fale radiowe)
Spr´˝ystoÊç skóry mo˝na znacz-
nie poprawiç, wykorzystujàc pro-
mieniowanie o cz´stotliwoÊci fal
radiowych (RF). Dzia∏anie RF
bezpoÊrednio po zabiegu powodu-
je zmiany struktury spirali kola-
genu, rozerwanie wiàzaƒ wodo-
rowych i natychmiastowe obkur-
czenie w∏ókien kolagenowych.
Wtórnie do termicznej zmiany
d∏ugoÊci w∏ókien zachodzà pro-

cesy regeneracji kolagenu i stop-
niowa przebudowa oraz pogrubie-
nie skóry w∏aÊciwej. Zaletà meto-
dy jest bardzo krótki czas rekon-
walescencji po zabiegu. Zabieg
RF, jak i inne metody nieabla-
cyjne, dzia∏a w obr´bie skóry
w∏aÊciwej, a nie ma wp∏ywu na
naskórek. Dlatego zwykle pod-
czas zabiegów rewitalizacji ràk
najlepiej jest ∏àczyç wiele metod,
zale˝nie od potrzeb pacjenta.

II. Metody iniekcyjne 
TERAPIA ¸ÑCZONA
Du˝ym problemem wielu osób
niezadowolonych z wyglàdu d∏oni
jest przesuszenie skóry. Oprócz
prawid∏owej domowej piel´gnacji
warto zastosowaç mezoterapi´
nieusieciowanym kwasem hialu-
ronowym. Silne w∏asnoÊci nawil-
˝ajàce tej substancji sà od lat wy-
korzystywane w terapii suchej
skóry. Ostatnio do kwasu hialuro-
nowego dodaje si´ ró˝nych „ulep-
szaczy”, takich jak gliceryna czy
sorbitol, których obecnoÊç dodat-
kowo zwi´ksza w∏asnoÊci nawil-
˝ajàce. Je˝eli suchej skórze towa-
rzyszy ogólne pogorszenie jej kon-
dycji, to warto oprócz kwasu hia-
luronowego w∏àczyç do terapii
substancje regenerujàce – koktaj-
le witaminowe lub osocze boga-
top∏ytkowe PRP. Zastosowanie
takiej ∏àczonej terapii w systemie
naprzemiennym ju˝ po kilku ty-
godniach przynosi po˝àdane efek-
ty. Zazwyczaj podstawowa kurac-
ja trwa oko∏o 3 miesi´cy, zabiegi
odbywajà si´ co 1-2 tygodnie. Ko-
lejne zabiegi podtrzymujàce wyko-
nuje si´ najcz´Êciej co 1-3 mie-
siàce – w zale˝noÊci od kondycji
skóry. 

PEELINGI
Bardzo dobrym rozwiàzaniem 
dla skóry lekko przesuszonej, z wi-
docznymi plamami barwnikowy-
mi, sà peelingi. Na d∏onie wyko-
nuje si´ g∏ównie peelingi powierz-
chowne, poniewa˝ jest to okolicafo
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bardzo wra˝liwa i delikatna, a cz´ste mycie nie przys-
piesza procesu gojenia. Do peelingów d∏oni naj-
cz´Êciej u˝ywa si´ kwasu glikolowego, TCA oraz reti-
nolu. Doskona∏ym po∏àczeniem nawil˝ajàco-regenera-
cyjnym jest kwas hialuronowy, stosowany naprzemien-
nie z mezoterapià PRP i maskà retinolowà. Kuracja trwa
8 tygodni, a zabiegi odbywajà si´ co tydzieƒ. Peelingi
powierzchowne oczywiÊcie nie sà terapià z wyboru dla
plam barwnikowych. W takich przypadkach o wiele
skuteczniejsze sà lasery i inne êród∏a Êwiat∏a. 

MEZOTERAPIA
Ta technika zastosowana na d∏onie jest zabiegiem sto-
sunkowo bolesnym, dlatego warto u˝yç kremu znie-
czulajàcego pod okluzjà przez oko∏o 30 min. Po za-
biegu widoczne Êlady uk∏uç utrzymujà si´ d∏u˝ej ni˝
na twarzy czy szyi, bo nawet przez 3-5 dni. 

Je˝eli kondycja skóry jest dominujàcym proble-
mem, to najw∏aÊciwszym wyborem b´dzie zabieg sty-
mulujàcy regeneracj´ – np. kwas polimlekowy, czyli
Sculptra. Kwas polimlekowy stymuluje syntez´ kola-
genu na drodze reakcji odczynowej. Taka terapia jest
polecana dla pacjentów cierpliwych, którym zale˝y na
d∏ugotrwa∏ym efekcie, ale którzy sà gotowi poczekaç
na niego nawet kilka miesi´cy. Podanie w d∏onie
kwasu polimlekowego odbywa si´ wieloetapowo. Aby
osiàgnàç po˝àdany efekt, cz´sto trzeba wykonaç 3-4
zabiegi co 4-8 tygodni. Po ka˝dym zabiegu konieczne
jest bardzo intensywne masowanie d∏oni kilka razy
dziennie przez 10-14 dni. Niestety na d∏oniach
pojawiajà si´ spore siniaki, wi´c jest to czynnoÊç
bardzo nieprzyjemna. Efekty dzia∏ania kwasu sà
ÊciÊle zwiàzane z tym masa˝em. Im dok∏adniej skóra
jest masowana, tym równomierniej rozk∏ada si´
reakcja na kwas polimlekowy, tym lepszy efekt i wi´k-
sze bezpieczeƒstwo. Nierozmasowany kwas mo˝e
dawaç reakcj´ w postaci grudek i guzków. 

KWAS HIALURONOWY
Dla pacjentów mniej cierpliwych, z utratà j´drnoÊci
skóry i zmniejszeniem obj´toÊci tkanki podskórnej,
najbardziej wskazanym zabiegiem jest podanie stabi-
lizowanego kwasu hialuronowego. Obecnie zabieg ten
jest stosunkowo niebolesny, poniewa˝ kwas podawany
jest przy u˝yciu tzw. „mi´kkiej kaniuli”. Lekarz wy-
konuje niewielkie uk∏ucie, a potem ju˝ tylko mi´kkà
rureczkà podaje kwas na ca∏à powierzchni´ d∏oni.
PlastycznoÊç nowoczesnych preparatów kwasu hia-
luronowego powoduje, ˝e masa˝ wykonywany po
wstrzykni´ciu przypomina raczej lepienie z plasteliny
ni˝ prawdziwy masa˝. Efekty zabiegu sà praktycznie
natychmiastowe (nie liczàc niewielkiego obrz´ku,
który utrzymuje si´ 2-5 dni). Efekt wype∏nienia (tak
jak w przypadku twarzy) utrzymuje si´ wiele miesi´cy



– w zale˝noÊci od zastosowanego preparatu od 6
miesi´cy do powy˝ej roku. 

Alternatywà dla kwasu hialuronowego jest tzw.
LIPOFILLING – czyli podanie t∏uszczu. Najcz´Êciej
wykonuje si´ ten zabieg u osób, które z pewnych wzgl´-
dów decydujà si´ na liposukcj´. Poniewa˝ u osób star-
szych cz´sto trudno znaleêç miejsce, z którego da∏oby
si´ pobraç tkank´ t∏uszczowà, zabieg ten jest raczej
polecany dla osób m∏odszych. 

Zabieg kwasem hialuronowym

To ciekawe
Odm∏adzanie d∏oni mo˝liwe jest tak˝e z zastoso-
waniem w∏asnych hodowli tkankowych. Zabieg taki
przebiega 4-etapowo. Najpierw pobierany jest nie-
wielki fragment skóry (najcz´Êciej za uchem), nas-
t´pnie wycinek przesy∏any jest do laboratorium
hodowli tkankowych, gdzie na specjalnych pod∏o˝ach
hoduje si´ nasze w∏asne komórki. Po oko∏o 6-8 tygod-
niach, gdy iloÊç namno˝onych komórek wystarcza 
do wykonania zabiegów, hodowla wraca do gabinetu
zamkni´ta w dwóch sterylnych fiolkach do wykonania
2 zabiegów w odst´pach miesi´cznych. Efekty kuracji
widoczne sà po kilku tygodniach. Niewàtpliwà wadà
tej metody jest bardzo wysoki koszt. �

przed zabiegiem...

…po zabiegu
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Skóra d∏oni charakteryzuje si´
du˝à liczbà gruczo∏ów potowych
(zw∏aszcza na wewn´trznej stro-
nie), gruczo∏y ∏ojowe zaÊ wyst´pujà
nielicznie, sà niewielkie i wykazujà
niskà aktywnoÊç – po wewn´trznej
stronie d∏oni praktycznie ich brak.
Fakt ten sprawia, ˝e skóra ma tutaj
s∏abà, ∏atwà do naruszenia barier´
naskórkowà. Cz´sty kontakt z wo-
dà, Êrodkami myjàcymi, szczegól-
nie z myd∏ami o wysokim pH lub
detergentami i Êrodkami czystoÊci,
niszczy naturalny p∏aszcz wodno-
-lipidowy skóry, która staje si´ su-
cha, ∏uszczàca, zaczerwieniona.
Stan ten mo˝e si´ pog∏´biaç w cza-
sie mrozów, w warunkach niskiej
wilgotnoÊci powietrza, a tak˝e
latem – podczas du˝ej ekspozycji
na promieniowanie UV. Skóra
d∏oni ma te˝ s∏abo wykszta∏cone
w∏ókna kolagenowe i elastylowe, 
a tkanka podskórna jest tu bardzo
cienka, stàd procesy jej starzenia si´
sà zauwa˝alne szybciej ni˝ gdzie
indziej.  

Krem do ràk 
– czy to wystarczy?     
U˝ycie „kremu do ràk” to najcz´Ê-
ciej stosowany sposób piel´gnacji. 
I cz´sto praktycznie jedyny. Szyb-
ko, prawie odruchowo i „z przyz-
wyczajenia” aplikujemy go po umy-
ciu d∏oni, tymczasem skóra d∏oni
wymaga te˝ ochrony i regeneracji 
– nie tylko kremu czy zabiegu, ale 
i stosowania gumowych r´kawiczek

podczas wykonywania prac domo-
wych, czy smarowania kremem z fil-
trem w czasie ekspozycji na s∏oƒce. 

Wa˝ny jest równie˝ wybór od-
powiedniego preparatu myjàcego.
Cz´sto produkty „do ràk” z seg-
mentu kosmetyków myjàcych opar-
te sà na tanich i niezbyt ∏agodnych
substancjach powierzchniowo czyn-
nych. Zasadowe myd∏a wysuszajà
skór´ z powodu dobrych w∏asnoÊci
detergencyjnych i odt∏uszczajà-
cych, ale i poprzez alkalizacj´ po-
wierzchni skóry. Prowadzi to do
zachwiania równowagi procesu
rogowacenia naskórka i os∏abienia
jego funkcji ochronnych. Równie˝
˝ele przeznaczone do mycia ràk,

okreÊlane jako „myd∏a w p∏ynie”
lub „˝ele do mycia ràk”, sà cz´sto
produktami na bazie najtaƒszych
receptur o s∏abych w∏asnoÊciach
dermatologicznych. Dlatego tak
wa˝ne jest regularne wspomaganie
odnowy p∏aszcza lipidowego skóry
przy u˝yciu kremów piel´gna-
cyjnych z substancjami nawil˝ajà-
cymi i regenerujàcymi. 

Czego szukaç 
w kosmetykach?    
Najcz´stszym problemem skóry
d∏oni jest suchoÊç i na ten kierunek
dzia∏ania producenci kosmetyków
do ràk k∏adà nacisk. SpoÊród sub-
stancji nawil˝ajàcych najpopu-
larniejszym sk∏adnikiem pozostaje
gliceryna. Nie jest droga i ma wy-
jàtkowà zdolnoÊç zatrzymywania
wody w naskórku. Bardziej wyszu-
kane produkty zawierajà hydroli-
zaty protein, a tak˝e sk∏adniki wcho-
dzàce w sk∏ad Naturalnego Czynnika
Nawil˝ajàcego (tzw. NMF) naszej
skóry, w tym aminokwasy, proste
cukry (glukoza, fruktoza) oraz
mocznik. Ten ostatni mo˝e byç
szczególnie cenny, bo zastosowany
w wy˝szych st´˝eniach (ok. 10% 
i wi´cej), obok silnie nawil˝ajàcego
dzia∏ania wykazuje w∏asnoÊci zmi´k-
czajàce, regulujàce procesy odnowy
naskórka. Równie po˝àdane sà sk∏ad-
niki lipidowe, które mogà dzia∏aç
powierzchniowo lub wnikaç w struk-
tury warstwy rogowej i uszczel-
niaç naskórek. Ich w∏aÊciwy dobór 

Jak piel´gnowaç
skór´ d∏oni?

Sà wa˝nym elementem naszej urody i wizytówkà Êwiadczàcà o tym, czy dobrze dbamy 
o w∏asne cia∏o. D∏onie to jednoczeÊnie okolica najbardziej nara˝ona na niekorzystne dzia∏anie
czynników zewn´trznych.

Autorki: Anna Dermowska, kosmetolog (piel´gnacja), Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka (zabiegi)
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl   

DOSSIER: R´ce
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wymaga ostro˝noÊci, poniewa˝ w pa-
rze ze skutecznoÊcià dzia∏ania pro-
duktu powinny iÊç w∏asnoÊci apli-
kacyjne: ∏atwoÊç rozprowadzania,
szybkoÊç „wch∏aniania”, lepkoÊç, kle-
istoÊç, odczucie g∏adkoÊci na skórze.
Niektóre substancje t∏uszczowe,
zw∏aszcza oleje roÊlinne (cenne êród∏-
o niezb´dnych nienasyconych kwa-
sów t∏uszczowych NNKT), mogà
znacznie te w∏asnoÊci pogarszaç. 

Rzadziej w sk∏adach kremów
do d∏oni spotkaç mo˝na substancje
czynne: witaminy, antyoksydanty,
ekstrakty roÊlinne itp. Wydaje si´
jednak, ˝e sytuacja zaczyna si´ tu
zmieniaç. Obok klasycznego podej-
Êcia, w którym podstawowym za-

kresem dzia∏ania jest regeneracja
naskórka, nawil˝enie, wyg∏adzenie
i przywrócenie równowagi hydro-
lipidowej skóry, w ostatnim czasie
na rynku pojawi∏o si´ szereg pro-
duktów „specjalistycznych” – do
dojrza∏ej czy hipoalergiczej skóry
d∏oni, na przebarwienia skóry d∏o-
ni, ochronne z wysokim wspó∏czyn-
nikiem SPF, czy preparaty okreÊ-
lane mianem serum, sugerujàce
silne dzia∏anie regeneracyjne. Co-
raz cz´Êciej spotkaç mo˝na produk-
ty jednorazowe, w postaci mase-
czek do d∏oni, niekiedy w podwój-
nych saszetkach z do∏àczonym pee-
lingiem. Poprawiajà wyglàd skóry,
dajàc jej efekt wyg∏adzenia, ogra-

niczajàc procesy ∏uszczenia naskór-
ka i zwi´kszajàc nawil˝enie. 

Zabiegi profesjonalne 
Oprócz kosmetyków dost´pnych w dro-
geriach silnie rozwija si´ równie˝ ry-
nek kosmetyków profesjonalnych.
Piel´gnacja d∏oni w gabinecie kosme-
tycznym to ju˝ nie tylko manikiur.
Zabiegi regeneracyjne, z u˝yciem spe-
cjalistycznego sprz´tu (np. mezote-
rapia) czy masa˝e majà w swojej
ofercie wszystkie liczàce si´ gabine-
ty kosmetyczne. Najprostsze zabiegi
z szybkim peelingiem i na∏o˝eniem
kremu towarzyszàce ka˝demu za-
biegowi manikiuru sta∏y si´ ogólnie
przyj´tym standardem. �

Najlepsze zabiegi kosmetyczne  

Masa˝ d∏oni
Pobudza krà˝enie krwi, odÊwie˝a 
i regeneruje skór´. Mo˝na do niego
wykorzystaç olejki eteryczne wymie-
szane np. z olejem z pestek brzos-
kwini, jojoby, ze s∏odkich migda-
∏ów lub awokado (dwie krople olej-
ku na 30 ml oleju). Do d∏oni o skórze
suchej i ∏uszczàcej si´ dobry b´dzie
olejek z paczuli, mirtu lub drzewa
sanda∏owego. Z kolei mieszanka
olejku kamforowego, rozmarynowe-
go i limetkowego odÊwie˝y skór´
szarà i zm´czonà. Kosmetyczka
przez kilkanaÊcie minut masuje
d∏onie od koniuszków palców ku
nadgarstkowi.
Cena: ok. 20-50 z∏

Kàpiel parafinowa    
Regeneruje i wyg∏adza szorstki
naskórek, zabezpiecza d∏onie przed
wysuszeniem i uszkodzeniami. Naj-
pierw kosmetyczka wykonuje pee-

ling, dzi´ki któremu nak∏adane
póêniej preparaty od˝ywcze lepiej
wnikajà w g∏àb skóry. Potem wma-
sowuje w d∏onie balsam nawil˝a-
jàcy i zanurza je w ciep∏ej para-
finie. Po kilku minutach d∏onie trze-
ba wyjàç, odczekaç chwil´ i ponow-
nie zanurzyç, z tym ˝e ju˝ w parafi-
nie o temperaturze 1-2 stopnie wy˝-
szej. Powoduje to rozszerzenie po-
rów i lepsze wch∏anianie substancji
czynnych. Kàpiel powtarza si´ 3-4
razy. Za ka˝dym razem, by zatrzy-
maç ciep∏o, po wyj´ciu z parafiny
kosmetyczka owija r´ce folià i na-
k∏ada r´kawice frotté. Efekt zabie-
gu jest natychmiastowy i widoczny
przez kilka dni.
Cena: 30-50 z∏

Maska woskowa 
Âwietnie sprawdza si´ w przypad-
ku d∏oni szarych, podra˝nionych,
z niewielkimi przebarwieniami.

Kosmetyczka nak∏ada na nie grubà
warstw´ maski zawierajàcej m.in.
flawonoidy, kwasy organiczne, olej-
ki eteryczne i sole mineralne.
Nast´pnie owija je warstwà gazy 
i nak∏ada 2-3 warstwy podgrzanej
maski woskowo-zio∏owej, foliowe
r´kawiczki i ciep∏y opatrunek. 
Po 20 minutach skóra d∏oni jest
wyg∏adzona, nawil˝ona i nat∏usz-
czona. Na jej powierzchni tworzy si´
delikatny matowy film chroniàcy
przed wysychaniem.
Cena: 20-50 z∏ (np. maska
Laboratorium Farmaceutyczno-
-Kosmetycznego Femi) 

Minilift i termolift 
Zabieg polecany na d∏onie o skórze
zwiotcza∏ej. Kosmetyczka nak∏ada
na nie (na 30 minut) mask´ liftin-
gujàcà, która poprawia krà˝enie
krwi i limfy i wyraênie napina
skór´. Po zdj´ciu maski skóra jest

Z∏uszczanie, nawil˝anie, masa˝ – takich zabiegów na d∏onie mo˝esz oczekiwaç w gabinecie
kosmetycznym. Doskonale uzupe∏nià codziennà domowà piel´gnacj´, dodajàc skórze g∏adkoÊci.
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bardzo ch∏onna, mo˝na wi´c wyko-
rzystaç moment, by dostarczyç jej
substancji od˝ywczych za pomocà
termoliftu. D∏onie zostajà pokryte
grubà warstwà preparatu piel´gna-
cyjnego, gazà i maskà termoakty-
wnà, która krzepnàc, wytwarza cie-
p∏o. Preparat pod wp∏ywem jej
ciep∏a i ci´˝aru szybko wch∏ania si´
w skór´. Maska powinna pozostaç
na d∏oniach a˝ do wystygni´cia, tzn.
oko∏o 20 minut.
Cena: 50-100 z∏

Zabiegi z∏uszczajàce
Kwasy owocowe.
Ratunek dla d∏oni z przebarwie-
niami. Co prawda nie wywabià
plam ca∏kowicie, ale znacznie je
rozjaÊnià. Dziesi´ç dni przed za-
biegiem klientka otrzymuje pre-
parat z kwasami owocowymi o st´-
˝eniu 10 proc. do stosowania 
w domu. W gabinecie kosmetycz-
ka u˝ywa preparatów o wy˝szym
st´˝eniu – 30-40 proc., a na zmia-
ny punktowe mo˝e nak∏adaç
nawet takie o 70 proc. st´˝eniu.
Po 5-10 minutach zmywa go wo-
dà i smaruje d∏onie balsamem
piel´gnacyjnym. Przez miesiàc po
zabiegu d∏onie powinny byç sta-
rannie chronione przed s∏oƒcem.
Cena: 150-250 z∏

Mikrodermabrazja.
To silniejszy zabieg z∏uszczajàcy,
który polega na Êcieraniu naskór-
ka za pomocà mikrokryszta∏ków
tlenku glinu. Zabieg jest ca∏ko-
wicie bezpieczny i bezbolesny.
Najlepsze efekty na d∏onie przy-
nosi seria dziesi´ciu. 
Cena: 150-250 z∏

Krioterapia.
Stosowana tak˝e do usuwania prze-
barwieƒ na d∏oniach. To leczenie
niskà temperaturà z u˝yciem tzw.
suchego lodu. Zabieg, niestety

bolesny, polega na krótkotrwa∏ym
zamro˝eniu (na 3-6 sekund)
zmian na skórze. Po zabiegu
zamro˝one miejsce jest zaczer-
wienione, potem skóra zaczyna
si´ goiç. Przez co najmniej 6
tygodni po zabiegu trzeba jà
chroniç przed s∏oƒcem. 
Cena: 70-100 z∏

Enerpeel.
Zabieg przy u˝yciu preparatów
s∏u˝àcych do chemicznej eksfolia-
cji skóry. Z∏uszcza martwe wars-
twy zrogowacia∏ego naskórka,
poprawiajàc kondycj´ skóry. Do re-
generacji d∏oni u˝ywa si´ roztwo-
ru na bazie kwasu trójchlorooc-
towego (20 proc.), kwasu mleko-
wego (10 proc.) i kwasu kojowe-
go. Naskórek mo˝na z∏uszczaç 
na kilku poziomach: powierzchow-
nym lub powierzchownym-Êrednim.
Czas pozostawienia preparatu 
na skórze zale˝y od stopnia znisz-
czenia skóry, a tak˝e fototypu
skóry. Wa˝ne, ˝eby zabieg wyko-
nywa∏a doÊwiadczona osoba w re-
nomowanym gabinecie. 
Cena: 200-250 z∏

Regeneracja 
za pomocà urzàdzeƒ 
Do poprawiania wyglàdu d∏oni
nadaje si´ równie˝ tzw. Mesoline
Roller, s∏u˝àcy do wykonania
mezoterapii wyspowej. Urzàdze-
nie ma kszta∏t wa∏ka, na którym
znajdujà si´ mikroigie∏ki o d∏u-
goÊci 0,5 mm. lub 1,0 mm. Za-
bieg polega na mikronak∏uwaniu
wybranej partii cia∏a (np. d∏oni
lub twarzy) z jednoczesnym wt∏a-
czaniem w skór´ mieszanki sub-
stancji aktywnych, dobranych do
danego problemu skóry. Wywo∏uje
to naturalnà syntez´ kolagenu i re-
generacj´ naskórka. Skóra jest bar-
dziej j´drna, elastyczna i napi´ta. 
Cena: 300-350 z∏ �fo
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Autor: dr n. med. Pawe∏ Surdziel, ortopeda, traumatolog NS ZOZ Medicus. www.medicus-bonus.pl, www.leczeniestopy.pl 

DOSSIER: R´ce

Cz´sto nie wiemy o tym, ˝e stan zdrowia naszych ràk, stawów mo˝e wp∏ywaç równie˝ 
na ich urod´. ¸adna d∏oƒ to nie tylko ta pozbawiona zmarszczek, ale te˝ kszta∏tna i sprawna.

R´ce mówià wiele o tym, ile mamy
lat. Nawet jeÊli twarz, szyja czy
piersi Êwietnie wyglàdajà po serii
zabiegów kosmetycznych bàdê
operacjach plastycznych, to r´ce
zniszczone, „stare” odkryjà nasz
prawdziwy wiek.   

Zabiegi anti-aging sà w stanie
zdzia∏aç du˝o dla poprawy estetyki
d∏oni, ale nie zamaskujà np. skut-
ków choroby zwyrodnieniowej sta-
wów. Wiotczenie i scieƒczenie skóry,
zanik tkanki podskórnej, zmarsz-
czki i deformacje zwyrodnieniowe
stawów sà trudne do ukrycia.
Znaczny post´p kosmetologii, za-
biegi mezoterapii, laserowe czy pee-
lingi mogà poprawiç wyglàd samej
skóry i jej j´drnoÊç, ale nie zniwe-
lujà deformacji koƒców stawowych
koÊci paliczków. Co gorsza zaniki
tkanki podskórnej okolicy stawów
pog∏´biajà optycznie te deformacje.

Najcz´stsze zmiany
DziÊ prawie wszyscy pracujemy,
uderzajàc w klawiatur´ palcami
miliony razy w ciàgu ˝ycia. Deli-
katnie, ale miliony razy. To powo-
duje narastanie przecià˝eƒ i po-
st´p choroby zwyrodnieniowej. De-
formacje kostne stawów mi´dzy-
paliczkowych sà wynikiem choroby
i objawiajà si´ w postaci tak
zwanych guzków Heberdena czy
Boucharda. Zu˝ycie chrzàstek sta-
wowych i oko∏ostawowe odczyny
zapalne powodujà formowanie nad-
miernej liczby koÊci w okolicach
stawów mi´dzypaliczkowych. Zmia-

ny te Êwiadczà o zu˝yciu stawu 
i mogà, w najgorszym wypadku,
prowadziç do ograniczenia rucho-
moÊci i usztywnienia stawu. Ale…
stanowià te˝ znaczny defekt kos-
metyczny.

Ponadto, zdeformowane koÊci
nara˝ajà na niebezpieczeƒstwo
Êci´gna prostowniki, które przy
niewielkich „urazach” sà nara˝o-
ne na zerwanie. Deformacja o na-
zwie „palec m∏oteczkowaty” unie-
mo˝liwia wyprost palca i przyczy-
nia si´ do narastania dolegliwoÊci
bólowych oraz dysfunkcji r´ki.
Zwykle drobny zabieg operacyjny
pomaga przywróciç sprawnoÊç
palca. Podobnie jak w przypadku
deformacji typu „∏ab´dzia szyjka”
czy „palec butonierkowaty” (wy-
gi´ty). Tu jednak interwencja
chirurga r´ki jest nieodzowna, 
a rehabilitacja doÊç ucià˝liwa.
Wa˝ne jest, aby poczàtkowo nie-
wielka zmiana kszta∏tu i funkcji pal-
ca zosta∏a w por´ rozpoznana, a le-
czenie rozpocz´te jak najszybciej.

Leczenie i poprawa
estetyki 
Istniejà mo˝liwoÊci operacyjnego
skorygowania funkcji i wyglàdu
ràk. Chirurgia R´ki, która wywo-
dzi si´ w Polsce z ortopedii, oferu-
je mo˝liwoÊci korekcji deformacji
kostnych, np. usuwanie guzków
zwyrodnieniowych, rekonstrukcji
uszkodzonych Êci´gien, a nawet
wymiany zu˝ytych stawów na no-
we. Endoprotezoplastyka stawów

mi´dzypaliczkowych jest zabie-
giem podobnym w za∏o˝eniach 
i przebiegu jak wymiana stawów
biodrowych czy kolanowych. 
UWAGA! Wykonuje si´ równie˝
zabiegi chirurgiczne polegajàce na
usuni´ciu nadmiaru skóry w celu
eliminacji zmarszczek i poprawy
napi´cia skóry. Ci´cia skórne w te-
go typu operacjach prowadzi si´
tak, aby blizny nie by∏y widoczne.
Robi si´ je na granicy skóry d∏oni 
i grzbietu r´ki, g∏ównie po stronie
ma∏ego palca oraz mi´dzy palca-
mi, tak by r´ka u∏o˝ona w tzw.
pozycji czynnoÊciowej „sama”
maskowa∏a linie ci´ç. Zabiegi tego
rodzaju wykonuje si´ w znieczule-
niu miejscowym lub odcinkowym
(nie ogólnym) w bezkrwawym polu
operacyjnym. Gojenie i adaptacja
skóry zajmujà 4-10 tygodni. �

Wzmacniamy stawy:
1. Odnow´ i zabezpieczenie
stawów zapewni te˝ kuracja 
„od wewnàtrz”, preparatami
chondroprotekcyjnymi, zawiera-
jàcymi np. imbir, siarczan gluko-
zaminy, siarczan chondroityny,
sproszkowanà dzikà ró˝´, L-cys-
tein´. 
2. Ulg´ przyniesie równie˝ dieta
bogata w wy˝ej wymienione sub-
stancje, a nawet nalewki z imbiru
czy wino z dzikiej ró˝y. 
3. Pami´taj! Najlepszym lekiem
dla stawów jest ruch. åwicz wi´c
codziennie palcami „gr´ na
pianinie”. 

Porady ortopedy
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Jakie sà najwa˝niejsze
trendy w manikiurze na jesieƒ,
a o czym lepiej zapomnieç?
Przede wszystkim zawsze trzeba
dostosowaç manikiur do w∏asnej
wygody, ale i stylu ubierania si´.
Inne kolory wybierzemy do pracy,
inne zastosujemy na wieczorne
wyjÊcie. Tendencjà dotyczàcà
kolorów paznokci, która pojawia
si´ wraz ze zbli˝ajàcà si´ jesienià
sà  m.in. barwy skóry, np. karmel,
miodowy. JeÊli ró˝, to najlepiej 
o odcieniu metalicznym, podobnie
fiolet – ten ostrzejszy powinien
mieç domieszk´ niebieskiego.
Bardzo modna jest ostra karmi-
nowa czerwieƒ, burgund. Zielony,
w doÊç lubianych tego lata
odcieniach turkusu i groszku
pozostaje, ale przybiera ciemnà,
butelkowà barw´. Wyraênà
nowoÊcià sà paznokcie w kolorze
srebrnym albo z∏otym z kontras-
towà czarnà koƒcówkà, albo
odwrotnie – paznokcie czarne,
wykoƒczone z∏otà lub srebrnà
obwódkà (ten sposób malowania
mo˝na te˝ zastosowaç w innych
kolorach). To dobra alternatywa
dla french-manikiuru, który 
w swojej klasycznej bladoró˝owej
postaci jest ju˝ passé.  

Czy zmieniamy w tym sezonie
kszta∏t paznokci? 
Teraz majà byç ∏adnie zaokrà-
glone, troch´ d∏u˝sze ni˝

nosi∏yÊmy dotàd i wystajàce poza
opuszek palca. Tipsy pozostajà
jako wybór dla paƒ, które je sobie
szczególnie upodoba∏y.           

Manikiur zdrowy i bezpieczny,
czyli jaki?   
Wykonany przez specjalistk´ w ste-
rylnym gabinecie. Najwi´kszym
b∏´dem w wykonywaniu manikiuru
jest zbyt mocne wycinanie skórek.
Nie bójmy si´ zwróciç uwagi
manikiurzystce, jeÊli zauwa˝ymy,
˝e troch´ zbyt daleko prowadzi
cà˝ki. Wiele krzywdy mo˝na te˝
zrobiç sobie samemu, stosujàc
zbyt t´pe przybory. Pilniczek
powinien byç papierowy, o drob-
noziarnistej strukturze, bo tylko
taki nie zniszczy p∏ytki paznokcia.
Co wa˝ne – musi  byç regularnie
zmieniany i odpowiednio prze-
chowywany.     

Jak cz´sto lakierowaç 
paznokcie?
W∏aÊciwie, ˝eby manikiur wyglà-
da∏ Êwie˝o i elegancko, trzeba go
robiç co 10-14 dni. Bez starannie
wykoƒczonych paznokci czujemy
si´ nie do koƒca zadbane. Warto
jednak od czasu do czasu daç im
chwil´ wytchnienia od lakieru, np.
ten tydzieƒ, gdy wybieramy si´ 
na urlop albo zamierzamy zajàç si´
domowymi porzàdkami. W tym
czasie paznokcie potrzebujà na-
t∏uszczania: smarujmy je regu-

larnie kremem do ràk albo bal-
samem, który stosujemy do cia∏a.
Si´gnijmy te˝ po od˝ywk´
nat∏uszczajàcà.  

Co jest wa˝ne dla paznokci 
po okresie letnim? 
Zdecydowanie potrzebujà
od˝ywek. Na co dzieƒ bardzo
przydatna jest oliwka do skórek,
która bezinwazyjnie pomo˝e je
rozmi´kczyç oraz od˝ywki,
pozwalajàce zarówno wzmocniç
p∏ytk´ paznokci, jak i nawil˝yç jà.
W nowoczesnych salonach kos-
metycznych mo˝na si´ poddaç
specjalnym zabiegom, które
regenerujà skór´ d∏oni. ¸àczy si´
je z odpr´˝ajàcym masa˝em 
i na∏o˝eniem na paznokcie
od˝ywczego serum.

W jaki sposób zapobiec 
∏amaniu paznokci i zachowaç
g∏adkà, równà p∏ytk´? 
S∏abym, ∏amliwym, rozdwajajà-
cym si´ paznokciom pomogà 
silniejsze od˝ywki utwardzajàce
p∏ytk´, np. Herome Extra Strong,
Sally Hansen Get Strong, czy
Xerial 40 krem – wyg∏adzajàcy 
i wyrównujàcy p∏ytk´ paznokcia.
Paznokcie wzmocni równie˝ dieta
bogata w krzem cynk, magnez,
witaminy z grupy B oraz A i C
(m.in. pe∏noziarniste pieczywo,
bràzowy ry˝, warzywa, owoce,
ryby, orzechy).  �

Manikiur 
– dla zdrowia i urody

Ka˝dy sezon przynosi jakieÊ nowinki w kolorach czy kszta∏tach paznokci, ale jedno 
pozostaje niezmienne i bez wàtpliwoÊci: r´ce muszà byç starannie wypiel´gnowane.

Na pytania odpowiada: Marzena Kanclerska, 
w∏aÊcicielka salonu NailSpa w Warszawie, www.nailspa.pl

DOSSIER: R´ce
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Zabiegi u dermatologa:

Od kilku lat urzàdzenia RF roz-
powszechni∏y si´. Marketingowe
has∏a reklamujàce t´ technik´
cz´sto du˝o obiecujà i brzmià:
„ciep∏em pokonamy zmarszczki”,
„m∏odsza skóra bez skalpela”,
„niechirurgiczne napinanie wiotkiej
skóry” czy „lifting bez bólu”. Nie-
które zabiegi majà modelowaç i wy-
szczuplaç cia∏o, zwalczaç cellulit 
i poprawiaç sylwetk´. WyjaÊniamy
ró˝ne wàtpliwoÊci zwiàzane z dzia-
∏aniem urzàdzeƒ RF i spodziewa-
nymi efektami.       

Zabiegi RF 
To zabiegi ma∏oinwazyjne, które
poprawiajà jakoÊç skóry, wykorzys-
tujàc fizjologiczne mechanizmy jej
naprawy i przebudowy po termicz-
nym urazie. Ich du˝à zaletà jest
bezpieczeƒstwo i fakt, ˝e nie wy-
∏àczajà z ˝ycia codziennego. Dla-
tego cieszà si´ du˝à popularnoÊcià 
i mo˝na je wykonywaç przez ca∏y
rok. Nie gro˝à ryzykiem powstania
przebarwieƒ lub odbarwieƒ, ponie-
wa˝ nie naruszajà ciàg∏oÊci skóry.
SkutecznoÊç tych zabiegów zale˝y
od wielu czynników fizycznych
(parametry urzàdzenia) i biolo-
gicznych (w∏aÊciwoÊci tkanki) oraz
sposobu emisji energii do tkanek.

RF – radiofrekwencja
RF (Radio frequency) w bezpoÊred-
nim t∏umaczeniu brzmi: „fale ra-
diowe”, ale jest to niezr´czna na-

zwa, poniewa˝ RF wykorzystywane
do zabiegów poprawy jakoÊci skóry,
z falami radiowymi nie ma nic
wspólnego. RF w urzàdzeniach
estetycznych obejmuje fale elektro-
magnetyczne o wysokiej cz´stotli-
woÊci. Sà to fale krótkie (cz´stotli-
woÊç mi´dzy 3 a 30 MHz). Dostar-
czone do skóry podgrzewajà jà 
w wyniku tarcia o siebie na∏adowa-
nych czàsteczek, bo czàsteczki zmie-
niajà swojà biegunowoÊç i drgajà 
z takà samà cz´stotliwoÊcià jak prze-
p∏ywajàca przez nie fala elektro-
magnetyczna, kilka milionów drgaƒ
na sekund´. Efekty uzyskiwane
urzàdzeniami RF zale˝à od tempe-
ratury podgrzania tkanki i mogà pro-
wadziç do: odwracalnego jej usz-
kodzenia z nast´powà przebudowà,
co w efekcie koƒcowym prowadzi 
do pogrubienia i napi´cia skóry,
przy wysokiej temperaturze do trwa-
∏ego uszkodzenia skóry, a wi´c koa-
gulacji (ablacji) i bliznowacenia, 
a przy niskich temperaturach efekty
mogà byç na tyle powierzchowne,
˝e nie przynoszà zauwa˝alnych
zmian estetycznych. 

Ablacyjne w∏aÊciwoÊci RF pole-
gajàce na destrukcji tkanki wyko-
rzystuje si´ od dawna w onkologii
czy kardiochirurgii, np. przy usuwa-
niu guza nowotworowego lub prze-
cinaniu dodatkowej wiàzki przewo-
dzàcej w sercu. Dopiero od kilku lat
uda∏o si´ stworzyç urzàdzenia,
które wykorzystujà RF w sposób

nieablacyjny, to znaczy dostarczajà
RF do skóry w∏aÊciwej, bez uszko-
dzenia naskórka i pozwalajà uni-
knàç oparzeƒ oraz bliznowacenia.
Parametry majàce wp∏yw na tem-
peratur´ uzyskiwanà w tkance do-
celowej obejmujà: 
• sposób emisji RF do skóry, 
a wi´c iloÊç/g´stoÊç energii RF 
i sposób jej dostarczenia
• cz´stotliwoÊç RF (im wi´ksza,
tym wy˝sza temperatura podgrzania)
• przewodnoÊç tkanki
• indywidualnà reakcj´ pacjenta
na bodziec bólowy indukowany
ciep∏em.
Dwa pierwsze parametry najbar-
dziej przek∏adajà si´ na efekt este-
tyczny i uwarunkowane sà parame-
trami technicznymi urzàdzenia RF.
Wi´kszoÊç urzàdzeƒ RF przynosi
popraw´ powierzchownych warstw
skóry, nieliczne dajà wyg∏adzenie
zmarszczek i lifting, a tylko poje-
dyncze konturujà sylwetk´. Dlatego
warto wiedzieç, ˝e jedno urzàdzenie
RF nie równa si´ drugiemu i sku-
tecznoÊç dzia∏ania zale˝y od mo˝-
liwoÊci sprz´tu. Te parametry prze-
k∏adajà si´ na cen´ zabiegów RF.

Emisja RF do skóry   
Urzàdzenia dostarczajàce RF do skóry
wykorzystujà dwie podstawowe kon-
figuracje elektrod, jedno- i dwu-
biegunowà, i odmiennie dostarczajà
energi´ do tkanki docelowej. W przy-
padku konfiguracji dwubiegunowej

Fale radiowe (RF) 
przebój w medycynie estetycznej

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

Wiele gabinetów dermatologicznych i medycyny estetycznej oferuje zabiegi poprawy 
jakoÊci skóry i liftingu z wykorzystaniem RF. Co kryje si´ pod tà nazwà, na czym polega
zabieg i czego od niego oczekiwaç?
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penetracja jest p∏ytsza, poniewa˝
fala elektromagnetyczna b´dzie
p∏ynàç mi´dzy dwiema identyczny-
mi elektrodami b´dàcymi w bliskiej
odleg∏oÊci. Pomi´dzy nimi znajduje
si´ fragment skóry. Urzàdzenia RF
dwubiegunowe charakteryzuje p∏yt-
sza penetracja energii w tkank´,
ograniczona do fragmentu skóry
pomi´dzy elektrodami, powierz-
chowne podgrzanie skóry, emisja
ni˝szych energii przy wi´kszym
ryzyku miejscowych dzia∏aƒ niepo-
˝àdanych, takich jak obrz´k, opa-
rzenia, p´cherze. W zwiàzku z og-
raniczonymi mo˝liwoÊciami pod-
grzania i przebudowy skóry, zabiegi
dwubiegunowymi urzàdzeniami RF
zaleca si´ wykonywaç kilkukrotnie
w krótkich odst´pach czasu. Przy-
k∏adami urzàdzeƒ pracujàcych w tym
trybie jest np. Focus RF i Aluma,
wzbogacona dodatkowo w podciÊ-
nienie.

Jednobiegunowe urzàdzenia RF
charakteryzuje g∏´bsza penetracja
energii, poniewa˝ pràd p∏ynie mi´-
dzy daleko od siebie po∏o˝onymi
elektrodami. Jedna elektroda (tzw.
czynna) operuje np. na twarzy, pod-
czas gdy druga (tzw. bierna) jest
umocowana na brzuchu lub ple-
cach. W tym systemie mo˝na dos-
tarczyç wi´cej energii i przekazaç
jà g∏´biej, a ryzyko dzia∏aƒ nie-
po˝àdanych jest niewielkie. Naj-
bardziej technologicznie zaawan-
sowanà metodà wykorzystujàcà
radiofrekwencj´ monopolarnà jest
Thermage,  który wykorzystuje fale
o najwy˝szej cz´stotliwoÊci (6,7
MHz) spoÊród dost´pnych urzàdzeƒ
RF. Oznacza to, ˝e ma najwi´kszy
potencja∏ termiczny dzia∏ajàcy na
tkank´ docelowà oraz w unikato-
wy sposób dostarcza je do skóry.
Thermage wykonuje si´ urzàdzeniem
ThermaCool®.

Wp∏yw RF na skór´   
Poniewa˝ podstawowym materia-
∏em szkieletowym skóry jest kolagen,
wí kszoÊç technik odm∏adzania, w∏àcz-
nie z RF, skierowana jest na popraw´
jego struktury i zwi´kszenie jego iloÊ-
ci – jak wiadomo, z wiekiem prze-
wa˝a degradacja kolagenu.

Wp∏yw RF na kolagen jest dwu-
stopniowy i mo˝na go podzieliç na
efekt natychmiastowy i odleg∏y – d∏u-
gofalowy. Pod wp∏ywem drgaƒ czàs-
teczek indukowanych RF, kolagen
si´ podgrzewa i ulega cz´Êciowej
denaturacji. Jego d∏ugie w∏ókna roz-
platajà si´ i skracajà. Daje to klinicz-
nie zauwa˝alne napi´cie skóry tu˝
po zabiegu (Zdj. 1A i B). Nast´pnie
uszkodzony kolagen ulega degrada-
cji, przebudowie i zostaje zastàpio-
ny nowo utworzonym kolagenem.
RF wykorzystuje mechanizmy goje-
nia skóry uruchomione na skutek
urazu termicznego, prowadzàce do
jej pogrubienia. Proces przebudowy
trwa od kilku tygodni do kilku
miesi´cy – w zale˝noÊci od g∏´bo-
koÊci urazu skóry. Im g∏´bsze lub
skuteczniejsze podgrzanie skóry,
tym lepszy efekt przebudowy i po-
grubienia skóry, który poprawi jej
napi´cie lub przyniesie zauwa˝alny
lifting. 

Thermage najskuteczniej z dos-
t´pnych urzàdzeƒ RF podgrzewa
skór´ na g∏´bokoÊç kilku milimet-
rów, co prowadzi do zwi´kszenia
iloÊci kolagenu i poprawy napi´cia
oraz wyg∏adzenia skóry w odbiorze
wizualnym Êrednio po 1-3 miesià-
cach od zabiegu. Efekt utrzymuje
si´ przez kilka lat. Thermage cofa
zmiany zwiàzane z wiotkoÊcià i gra-
witacjà oraz znaczàco spowalnia
starzenie skóry. 

Na czym polega
przewaga zabiegu
Thermage w zabie-
gach RF?   
Thermage efektywnie i kontrolo-
wanie podgrzewa skór´ w∏aÊciwà.
˚adne inne urzàdzenie operujàce
jednobiegunowymi falami elektro-
magnetycznymi o wysokiej cz´sto-
tliwoÊci nie stosuje podobnej tech-
nologii, tzn. wolumetrycznego og-
rzania skóry. Wolumetryczne pod-
grzanie polega na jednolitym grza-
niu skóry o polu powierzchni operu-
jàcej elektrody z najwi´kszà kon-
centracjà ciep∏a w Êrodkowych war-
stwach skóry, przy jednoczesnym
ch∏odzeniu naskórka. Podgrzanie
skóry na g∏´bokoÊç kilku mili-

metrów do temperatury 65-75ºC 
i jednoczesne ch∏odzenie naskórka
zapoczàtkowuje cykl z∏o˝onych prze-
mian tkanki podporowej skóry,
dajàc najwi´kszy efekt pogrubienia
i naciàgni´cia wiotkiej skóry z dos-
t´pnych technik pracujàcych z wy-
korzystaniem energii RF.

W 2002 r. technologia Thermage
po przedstawieniu wnikliwej doku-
mentacji bezpieczeƒstwa metody,
uzyska∏a akceptacj´ amerykaƒskie-
go FDA w zabiegach poprawy
jakoÊci skóry na powiekach, liftingu
i wyg∏adzenia zmarszczek wokó∏
oczu. Inne zastosowania Thermage
dotyczà wyg∏adzenia zmarszczek
twarzy, bruzd, uniesienia skóry
czo∏a i brwi, likwidacji podwójnego
podbródka i poprawy konturu twa-
rzy wzd∏u˝ linii ˝uchwy. Obecnie
Thermage stosuje si´ z powodze-
niem na takie okolice twarzy jak
czo∏o, powieki, policzki, linia ˝uch-
wy i podbródek. 

Inne okolice cia∏a leczone urzà-
dzeniem Thermage w celu poprawy
i napi´cia skóry obejmujà szyj´, de-
kolt, brzuch, uda, ramiona i d∏onie. 

SkutecznoÊç zabiegów
Thermage i RF   
Najcz´Êciej zabieg Thermage wyko-
nuje si´ na twarzy. Miesiàc po za-
biegu uzyskuje si´ popraw´ napi´cia
skóry, a przez nast´pnych kilka
miesi´cy w ró˝ny sposób zauwa-
˝alny efekt liftingu (podciàgni´cie
wiszàcego podbródka i tzw. „cho-
mików”, sp∏ycenie bruzd nosowo-
wargowych, uniesienie brwi i wy-
g∏adzenie czo∏a). W efekcie koƒ-
cowym, przeniesienie ci´˝koÊci z dol-
nej cz´Êci policzków w okolice koÊci
jarzmowych, co przywraca m∏od-
szy wyglàd (Zdj. 2A i B). Uzyskany
stopieƒ liftingu jest indywidualny,
bo ÊciÊle zale˝y od osobniczych
mechanizmów naprawczych skóry. 

Z bardzo dobrym efektem sto-
suje si´ Thermage na powieki górne
i dolne, i jest to ca∏kowicie bez-
pieczne. Efekt uzyskiwany po za-
biegu w tej okolicy to: szerzej
otwarte oczy, zmniejszenie wiotkoÊ-
ci powiek, podciàgni´cie wiszàcego
fa∏du skóry powieki górnej, wyg∏a-
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dzenie zmarszczek powieki dolnej
(Zdj. 3,4 i 5). Jest to bezkonkuren-
cyjna technika dla tej okolicy, zanim
podejmiemy decyzj´ o chirurgicznej
korekcji opadajàcych i wiotkich
powiek. Bezpieczna i skuteczna. 

Przeciwwskazania 
do zabiegów RF   
Podstawowym przeciwwskazaniem
do zabiegów RF jest jakikolwiek
implant, który posiada w∏asne pole
elektryczne, poniewa˝ pràd gene-
rowany RF mo˝e zak∏óciç prac´
takiego urzàdzenia, no i oczywiÊcie
cià˝a. Dlatego nie mo˝na poddaç
takiemu zabiegowi pacjenta z roz-
rusznikiem, defibrylatorem czy kar-
diowerterem. Natomiast implanty
w z´bach takim przeciwwska-
zaniem nie sà, podobnie jak inne
metalowe implanty. W takich przy-
padkach lekarz, który przeprowa-
dza zabieg powinien tak umieÊciç
elektrody, aby ominàç przewodzàcy

metal. Wzgl´dne przeciwwskazania
obejmujà wype∏niacze trwa∏e, z∏ote
nici, niektóre leki, wahania wagi.
Przeszkodà mogà te˝ byç zbyt wy-
górowane oczekiwania pacjenta oraz
zbyt ma∏e doÊwiadczenie lekarza. 

Podsumowanie   
1. Chocia˝ RF stanowi prze∏om
w bezinwazyjnych metodach
odm∏adzania i liftingu skóry, 
technologia ta oczywiÊcie nie
zapewnia takich samych klinicz-
nych efektów jak operacja pla-
styczna usuwania zmarszczek.
Równie˝ urzàdzenia RF, sposoby
emisji RF do skóry ró˝nicujà
zabiegi na mniej i bardziej
skuteczne. 
2. Bardzo istotne jest doÊwiad-
czenie wykonujàcego zabieg, 
z punktu widzenia wykorzystania
mo˝liwoÊci technicznych danego
urzàdzenia bez nara˝enia pacjenta
na powik∏ania. 

3. Wa˝ny jest odpowiedni dobór
pacjenta, u którego poprawa
spr´˝ystoÊci skóry i jej pogrubienie
prze∏o˝y si´ na efekt liftingu.
Nale˝y bowiem pami´taç, ˝e tech-
nologia RF pracuje w oparciu 
o indywidualne i naturalne mecha-
nizmy gojenia si´ skóry, a wi´c
takie, z którymi ka˝dy si´ rodzi, 
a potem stara si´ ich nie zaburzyç
przez nadmierne opalanie, palenie
czy prac´ w szkodliwych warunk-
ach. Zakres wiekowy pacjentów
kwalifikujàcych  si´  do zabiegów
RF waha si´ od 30. do 60. roku
˝ycia. 
4. Du˝à zaletà zabiegów RF 
jest ich bezpieczeƒstwo oraz kom-
ponowanie ich w terapie ∏àczone 
z kwasem hialuronowym, lipo-
sukcjà, toksynà botulinowà, frak-
cyjnymi technologiami laserowymi
i IPL w celu uzyskania bardziej
spektakularnych efektów estety-
cznych.�

foto: archiwum
 zdj´ciowe dr J. Czuwary

Natychmiastowy efekt skrócenia kolagenu 
pod wp∏ywem RF (Thermage) i napi´cie skóry 
po zabiegu widoczne wzd∏u˝ linii ˝uchwy 
i podciàgni´cie policzka.A. przed zabiegiem.
B. bezpoÊrednio po zabiegu.Widoczne zaczer-
wienienie policzka.

Poprawa profilu w linii ˝uchwy, uniesienie 
opadajàcego policzka i podciàgni´cie podbródka
6 miesi´cy po zabiegu Thermage.A. przed
zabiegiem. B. 6 miesi´cy po zabiegu.

Powieka oka prawego 6 miesi´cy 
po zabiegu Thermage (A. przed. B. po).

Oko lewe tydzieƒ po zabiegu Thermage 
(A. przed. B. po).

Oko prawe tydzieƒ po zabiegu Thermage 
(A. przed. B. po).

1A 1B

2A 2B

3A 3B

4A 4B

5A 5B
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T∏uszczak – w podr´cznikach
chirurgicznych opisywany jest
jako guz ∏agodny wywodzàcy si´ 
z tkanki t∏uszczowej, sk∏adajàcy
si´ z powi´kszonych adipocytów
(komórek t∏uszczowych) otoczo-
nych torebkà ∏àcznotkankowà.
Najcz´Êciej nie przekracza 6 cm,
jest pojedynczy, mi´kki, niebo-
lesny, przesuwalny wzgl´dem po-
d∏o˝a, wolno roÊnie. Zwykle zlo-
kalizowany pod skórà okolicy
karku, ramion i ud.

Kogo dotyczy?
To problem ludzi doros∏ych, 
po 40. roku ˝ycia, cz´Êciej wyst´-
puje u kobiet ni˝ u m´˝czyzn.
Wymaga ró˝nicowania z kasza-
kiem (który powstaje na skutek
gromadzenia si´ wydzieliny 
w obr´bie mieszków w∏osowych
gruczo∏ów ∏ojowych) – co nie zaw-
sze jest ∏atwe, szczególnie w przy-
padku ma∏ych zmian. Czasami 
jest mylony z innymi guzami, 
np. Êlinianek. Zwykle t∏uszczaki 
nie sà powodem do niepokoju, 
ale pacjenci pozbywajà si´ ich 
z powodów estetycznych i dla
zwyk∏ej wygody, bo np. guzek 
znajduje si´ pod ramiàczkiem
biustonosza.

Czy mo˝e byç niebezpieczny?
Tak. JeÊli guz zaczyna szybko 

rosnàç, obrzmiewaç, jest bolesny 
i tkwi nieruchomo w skórze.
Ka˝dy z tych objawów to sygna∏,
by niezw∏ocznie zg∏osiç si´ 
do lekarza.

Jak wyglàda chirurgiczne
usuwanie t∏uszczaka?
Zabieg przeprowadzamy w znie-
czuleniu miejscowym nasi´kowym,
a gdy zmiana jest wi´ksza, wyko-
rzystujemy znieczulenie tumescen-
cyjne. W nadzwyczajnych przy-
padkach mo˝na zastosowaç znie-
czulenie ogólne. Naci´cie skalpe-
lem wykonujemy nad guzem 
w linii Langera (po uj´ciu fa∏du
skóry mi´dzy 2 palce powstaje
linia za∏amania, marszczenia).
Ci´cie nie musi byç bardzo 
d∏ugie w przypadku t∏uszczaków
zlokalizowanych na koƒczynach,
klatce piersiowej, czy szyi, 
w ˝argonie chirurgicznym 
mówi si´, ˝e „∏atwo si´ rodzà”. 
W przypadku t∏uszczaków zlo-
kalizowanych na karku musimy
liczyç si´ z pewnymi trudnoÊcia-
mi. T∏uszczaki te sà cz´sto wroÊ-
ni´te w powi´˝, skóra w tej oko-
licy jest gruba, zatem zabieg
wcale nie musi byç ∏atwy.

Czy sà jakieÊ inne, mniej
inwazyjne sposoby jego 
likwidowania?

Istniejà takie techniki. My nazy-
wamy je metodami drugiego
rzutu, majàc na myÊli lipoliz´
iniekcyjnà (preparaty kwasu
deoksycholowego) oraz lipoliz´
laserowà. Stosuj´ je wyjàtkowo.
Pacjent musi byç uprzedzony, 
˝e po takim zabiegu mo˝e nastà-
piç wznowienie problemu. Metody
te nie sà radykalne, s∏u˝à raczej
zmniejszeniu masy guza. I – co
wa˝ne – nie ma mo˝liwoÊci zbada-
nia materia∏u histopatologicznie.

Czy ka˝dà zmian´ 
mo˝na usunàç?
Nie. W przypadku podejrzenia
t∏uszczakomi´saka (rodzaj nowo-
tworu) lepiej pacjenta odes∏aç 
do onkologa. Pami´tajmy, 
˝e mo˝emy si´ spotkaç z pewnà
odmianà t∏uszczakowatoÊci,
tj.chorobà Dercuma (liczne
bolesne t∏uszczaki w tkance 
podskórnej praktycznie ca∏ego
cia∏a). Chorobie tej czasami
towarzyszà nowotwory przewodu
pokarmowego, o czym pacjent
musi byç poinformowany. Podej-
mujàc si´ zabiegu usuwania t∏usz-
czaka, lekarz powinien zagwaran-
towaç efekt estetyczny. Je˝eli 
zmiana jest bardzo du˝a i zlokali-
zowana w bardzo widocznym
miejscu, lepiej ˝eby usunà∏ jà
doÊwiadczony chirurg. �

Jak si´ pozbyç
t∏uszczaka?

Od czasu do czasu na naszej skórze mogà pojawiç si´ jakieÊ naroÊla czy guzki. Nie zawsze
muszà byç od razu powodem do niepokoju. Do takich zmian nale˝y np. t∏uszczak, mylony 
czasami z kaszakiem.

Estetyczny problem: 

Na pytania odpowiada: dr Arkadiusz Nicer
specjalista chirurgii ogólnej, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, www.nicer.pl  
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Nim podejmiemy decyzj´ o poprawie
wyglàdu nosa, warto jà dobrze prze-
myÊleç i ustaliç, czego oczekujemy.
Nie ka˝dy wymarzony kszta∏t b´dzie
pasowa∏ do naszej twarzy i osobo-
woÊci. Dlatego nie zdziwmy si´, gdy
lekarz uzna nasze wymagania za ma-
∏o realne i odmówi wykonania za-
biegu. W wielu gabinetach chirur-
gów robi si´ przed zabiegiem symu-
lacj´ komputerowà, która pomaga
uniknàç b∏´du, ale pacjent i tak cz´Êç
ryzyka bierze na siebie, podpisujàc
zgod´ na zabieg, bo nie wszystko 
co si´ wczeÊniej zaplanuje, da si´
uzyskaç w rzeczywistoÊci.

Dla kogo operacja?
Operacj´ nosa ze wzgl´dów estety-
cznych mo˝na wykonywaç po ukoƒ-
czeniu 18. roku ˝ycia, gdy szkielet
kostny jest ju˝ ukszta∏towany, a psy-
chika pacjenta na tyle dojrza∏a, ˝e
zniesie trudny okres pooperacyjny.
Zabiegu nie przeprowadza si´ u osób
z przeciwwskazaniami do znieczu-
lenia ogólnego, z ogólnie przyj´tymi
przeciwwskazaniami do zabiegu
chirurgicznego, u osób uzale˝nio-
nych, niezrównowa˝onych, jak i ocze-
kujàcych nierealnych wyników. Oprócz
poprawiania estetyki nosa (np. zbyt
szerokiego, garbatego albo z zapad-
ni´tym brzegiem) przyczynà wyko-
nania operacji sà tak˝e ró˝ne zniek-
szta∏cenia po urazach, krzywa prze-

groda nosowa, nos zdeformowany 
z powodu wady wrodzonej.
UWAGA! Na wizyt´ do chirurga
dobrze jest przynieÊç w∏asne zdj´cie
profilu, a przed zabiegiem trzeba
dostarczyç wyniki podstawowych
badaƒ: morfologia, grupa krwi, po-
ziom cukru, uk∏ad krzepni´cia, EKG,
niekiedy zdj´cie RTG, lub tomogra-
fi´ komputerowà zatok nosa i prze-
grody.

W trakcie i po zabiegu
Operacj´ wykonuje si´ w narkozie 
i trwa ona oko∏o 1-2 godzin. W za-
le˝noÊci od zniekszta∏cenia chirurg
dobiera metod´, która nada nosowi
w∏aÊciwy kszta∏t: koryguje jego cz´Êç
chrz´stnà lub/i kostnà. Mo˝na wyko-
naç operacj´ metodà zamkni´tà,
wówczas wszystkie ci´cia sà niewi-
doczne, lub w trudniejszych przypad-
kach, metodà otwartà. W miejscu
naci´ç skór´ si´ zszywa, a przegrod´
nosowà unieruchamia, zak∏adajàc
p∏ytk´ plastikowà i gips, który trze-
ba nosiç 7-10 dni i staraç si´ go
chroniç. Po tym czasie szwy i gips zdej-
muje si´. Nos jest jeszcze obrz´k-
ni´ty przez 3-4 miesiàce. Trzeba uwa-
˝aç, by nie uleg∏ uszkodzeniu i nie
wolno go opalaç. W pierwszym mie-
siàcu lekarz zaleci maÊci, które po-
mogà zmi´kczyç blizny oraz krople,
które pozwolà pozbyç si´ uczucia
kataru.

Co nas mo˝e
zaskoczyç?
Jednym z powa˝niejszych powik∏aƒ
bywa niekontrolowane p´kni´cie koÊ-
ci, wtedy zabieg mo˝e wymagaç
powtórzenia. Czasami pojawiajà si´
drobne nierównoÊci, które jednak nie
majà wi´kszego wp∏ywy na ogólny
efekt estetyczny. Du˝ym rozczarowa-
niem dla pacjenta bywa te˝ rozmi-
ni´cie si´ efektu operacji z jego oczeki-
waniami. Dlatego szczera rozmowa 
z chirurgiem i ustalenie, do jakiego
efektu dà˝ymy w oparciu o zdj´cie
profilu przed zabiegiem, sà tak wa˝ne.
U niektórych osób defektem poopera-
cyjnym mo˝e byç te˝ widoczna blizna,
która wp∏ywa na ostateczny wynik
kosmetyczny.

Koszt zabiegu: 5000-8000 z∏ �

Zalecenia dla pacjenta:  

1. Nie uprawiaj ˝adnego sportu
przez pierwsze tygodnie 
po zabiegu.

2. Unikaj przebywania w pozycji 
pochylonej.

3. O ile to mo˝liwe, nie dêwigaj 
nic ci´˝kiego.

4. Przez 3 tygodnie po operacji 
zak∏adaj gips na noc.

5. Przez 4 miesiàce nie opalaj 
nosa.

NOS
do poprawki
Niewiele osób jest z niego zadowolona. Krzywy, szeroki czy zgarbiony – zawsze dominuje 
w twarzy i nie da si´ go ukryç pod makija˝em. Dlatego korekcja nosa to jeden z najcz´Êciej
wykonywanych zabiegów chirurgicznych.

Chirurg radzi: 

Konsultacja: dr n. med.Tadeusz Witwicki
chirurg-plastyk, www.plastyka-chirurgia.pl, www.revita-chirurgia.pl

foto: serwis prasowy Noreva-LD Laboratoires



W tej rubryce prezentujemy 
i rekomendujemy dobre i sprawdzone
NOWOÂCI RYNKOWE
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Ekspert poleca:

D.S. ˚el i D.S. Emulsja Uriage – ratunek dla skóry wra˝liwej    
• Delikatny ˝el myjàcy i emulsja Uriage zosta∏y stworzone z myÊlà o skórze wra˝liwej
i/lub pokrytej ∏uskà (z objawami charakterystycznymi dla ∏ojotokowego zapalenia skóry).
˚el delikatnie usuwa zanieczyszczenia, dzia∏a przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie.
Redukuje ∏usk´ i zaczerwienienie. Jest bezzapachowy, o naturalnym pH. Nadaje si´ 
do twarzy i ca∏ego cia∏a oraz jako szampon do w∏osów. Emulsja koi i nawil˝a podra˝nionà
skór´, ∏agodzi Êwiàd i zaczerwienienie. Jest przeznaczona do piel´gnacji twarzy i cia∏a
doros∏ych oraz dzieci (od 3. miesiàca ˝ycia). By zapobiec nawrotom choroby ∏ojotokowego
zapalenia skóry, zaleca si´ regularne stosowanie emulsji w po∏àczeniu z ˝elem myjàcym.  

D.S. ˚el: 41 z∏/150 ml
D.S. Emulsja: 55 z∏/40 ml 

Dost´pne w aptekach

Iwostin Hydratia – dla skóry odwodnionej       
• Preparaty z serii Iwostin Hydratia zapewniajà d∏ugotrwa∏e i g∏´bokie nawil˝enie.
Ograniczajà przeznaskórkowà utrat´ wody, uzupe∏niajà substancje fizjologiczne, a tak˝e – co jest
innowacjà – hamujà utrat´ mocznika ze skóry, który wp∏ywa na poziom jej nawil˝enia. Aby temu
zapobiec, w linii Iwostin Hydratia zastosowano Hydrasalinol, który pomaga dostarczyç mocznik
do g∏´bszych warstw skóry. NowoÊcià wÊród produktów tej linii jest Fizjologiczne kremowe
serum na noc, które nawadnia skór´, wspomaga proces jej odnowy i regeneracji oraz wzmacnia
jej barier´ ochronnà. Skóra jest dobrze nawil˝ona, spr´˝ysta i g∏adsza.    

Cena: 45 z∏/50 ml 

Dost´pne aptekach 

Pure Aesthetico Stretch-It Serum, Croma-Pharma 
– przywraca j´drnoÊç skóry      
• Utrata elastycznoÊci, zmarszczki, zm´czona cera i strefy suchej skóry to widoczne oznaki starzenia si´.
Serum Pure Aesthetico Strech-It przeciwdzia∏a tym procesom. Ma natychmiastowe dzia∏anie napinajàce,
g∏´boko piel´gnuje i nawil˝a skór´. Zawarte w kosmetyku oligopeptydy z nasion hibiskusa wyg∏adzajà
zmarszczki, a ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego i kompleks witamin (A, H i pochodne B5) poprawiajà
wyglàd skóry, chroniàc jà przed szkodliwym wp∏ywem Êrodowiska. Powstaje „inteligentna” b∏ona z kom-
pleksu polimerów, która napina powierzchni´ skóry i sprawia, ˝e zmarszczki wyg∏adzajà si´ natychmiast 
po aplikacji. Towarzyszy temu efekt naciàgni´cia skóry – mo˝e on byç reaktywowany w ka˝dej chwili.
Nale˝y tylko zwil˝yç skór´ wodà, dzi´ki czemu b∏ona z kompleksów polimerów staje si´ ponownie elastycz-
na i na nowo napina skór´. 

Cena: ok. 120 z∏

Dost´pne poprzez wybrane gabinety dermatologii estetycznej 
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Neutrogena® Formu∏a Norweska 
– przeciw starzeniu si´ skóry ràk   
• Najnowszy krem do ràk zapobiegajàcy starzeniu si´ skóry Neutrogena® Formu∏a Norweska
zapewnia kompleksowà piel´gnacj´ d∏oni. Kremowa konsystencja zach´ca do codziennego
stosowania – kosmetyk szybko si´ wch∏ania i ma delikatny, przyjemny zapach. Krem zosta∏
stworzony we wspó∏pracy z dermatologami.
Unikalna kompozycja sk∏adników aktywnych zapewnia potrójne dzia∏anie:
1. Aktywna soja redukuje plamy pigmentacyjne:

• bardziej jednolity odcieƒ skóry u 84% kobiet
• zmniejszone przebarwienia i plamy skórne u 81% kobiet

2. skoncentrowana Formu∏a Norweska® wnika w g∏àb skóry, intensywnie jà nawil˝ajàc
3. filtr SPF 25 chroni skór´ przed szkodliwym dzia∏aniem promieniowania UV

Cena: 14,99 z∏/50 ml

Dost´pny aptekach 

Isispharma Light Eyes 
– na okolic´ oczu
• Nowa linia produktów Laboratorium Isispharma jest dedykowana osobom z bar-
dzo wra˝liwà skórà. Wchodzàce w jej sk∏ad ˝el oraz krem s∏u˝à do piel´gnacji delikat-
nej skóry wokó∏ oczu. Dzi´ki obecnoÊci takich sk∏adników jak: Haloxyl, kompleks
ActiWhite czy kwas liponowy zmniejszajà si´ cienie pod oczami, a skóra staje si´
bardziej j´drna. Kosmetyki pomagajà te˝ zlikwidowaç obrz´ki („worki”) wokó∏ oczu.
Chronià przed objawami starzenia, m.in. nadmiernà pigmentacjà czy zmarszczkami.
Krem o lekkiej konsystencji zabezpiecza okolic´ oczu przed negatywnymi skutkami
promieni s∏onecznych. Zarówno ˝el, jak i krem sà hipoalergiczne i bezzapachowe.     

Hydro˝el rozjaÊniajàcy cienie wokó∏ oczu: 47 z∏/15 ml 
Krem do okolicy oczu, o w∏aÊciwoÊciach ochronnych i rozÊwietlajàcych, 
z filtrem SPF 30: 34 z∏/15 ml

Dost´pne w aptekach

Lumixyl™, Dermosys 
– nowa terapia depigmentacyjna  

• Osoby z problemem przebarwieƒ mogà teraz si´gnàç po seri´ kosmetyków
Lumixyl™, która zapewnia skutecznà hiperpigmentacj´ bez podra˝nieƒ. Zwalczajà
przebarwienia typu ostuda, pozapalne (tràdzik), plamy soczewicowate, pos∏oneczne,
zmiany spowodowane chorobami uk∏adu hormonalnego. Co wa˝ne – nie wywo∏ujà
alergii, nie zwi´kszajà wra˝liwoÊci na s∏oƒce, mo˝na je stosowaç na ka˝dy rodzaj
skóry. W sk∏ad serii wchodzà: ˝el i krem depigmentacyjny, Glycopeel 20 (2%)
przyspieszajàcy odnow´ naskórka i stymulujàcy syntez´ kolagenu i elastyny oraz krem
przeciws∏oneczny z filtrem SPF 30, dajàcy ochron´ przed promieniowaniem UVA i UVB. 

Cena zestawu: 1200 z∏
Pojedyncze kosmetyki: ˚el oczyszczajàcy – 170 z∏, Krem depigmentacyjny: 500 z∏, 
GlycoPeel 20 – 288 z∏, Filtr przeciws∏oneczny SPF30 – 270 z∏

Dost´pne poprzez gabinety lekarskie 



Warto Poznaç: 

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy oraz najlepsze gabinety 
dermatologii i medycyny estetycznej, wellness i beauty spa
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dr Jadwiga Matla-Stodolna
W 1971 roku ukoƒczy∏a ¸ódzkà Akademi´ Medycznà. Specjalizacj´ 

w dziedzinie dermatologii i wenerologii uzyska∏a w Warszawie, szkolàc sí

na Oddziale Dermatologicznym w Kielcach pod okiem mistrza derma-

tologii – dr Marii Kowalskiej. Jest cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Lekar-

skiego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Cz∏onkiem – wspó∏-

za∏o˝ycielem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz

Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej.

Od 1997 roku prowadzi w∏asny Gabi-
net Medycyny Estetycznej w Kielcach 
i Busku-Zdroju. Bierze udzia∏ w szkole-
niach i kongresach, zdobywa doÊwiad-
czenie praktyczne i teoretyczne, wpro-
wadza stopniowo wszystkie nowoczesne
metody docierajàce do naszego kraju.

Z czasem dr J. Matla-Stodolna pos-
tanawia nadaç nowy wymiar dermato-
logii estetycznej, traktujàc pacjenta bar-
dziej holistycznie. W 2004 roku wraz 
z m´˝em dr n. med. Jerzym Stodolnym
zak∏ada w Busku-Zdroju OÊrodek Lecz-
niczo-Rehabilitacyjny i Medycyny Este-
tycznej ,,Natura”. W wyremontowanym
starym budynku uzdrowiskowym z 1935
roku znajduje si´ kilkanaÊcie stylowych
pokoi dla pacjentów. OÊrodek oferuje
wszechstronnà baz´ zabiegowà, specjal-
nie przygotowane programy lecznicze 
z zakresu medycyny estetycznej, z których
mo˝na skorzystaç w trakcie 6- i 12-
dniowych turnusów – od zabiegów typowo
lekarskich, poprzez kosmetologiczne, do
spa & wellness. Oprócz nich – jest tak˝e
szeroka gama zabiegów rehabilitacyj-
nych w schorzeniach narzàdu ruchu,

g∏ównie w zespo∏ach bólowych. Stosuje
si´ m.in. akupunktur´ (dr Jadwiga) i me-
dycyn´ manualnà (dr Jerzy) oraz specy-
ficzne dla Buska Zdroju kàpiele siar-
czkowe. Zabiegi kosmetyczne i rehabili-
tacyjne wykonuje grupa doskonale wysz-
kolonych fizjoterapeutów. 

Dr Jadwiga jest propagatorkà zdro-
wego trybu ˝ycia i wpaja to pacjentom.
Wolny czas sp´dza czynnie, latem – na
rowerze, wyjazdach turystycznych, zimà
jeêdzi na nartach, które sà jej pasjà.
Razem z m´˝em uczestniczà w Zawodach
Narciarskich dla Dermatologów, ostatnio
wraz z wnukiem Antosiem. Jest mamà
dwóch córek i szcz´Êliwà babcià czwór-
ki wnuków. Znane jest jej zami∏owanie 
do kwiatów – tutaj wy˝ywa si´ w ogrodzie 
– oraz do staroci. Jak sama mówi:
„Stare meble, stary mà˝”. Ostatnia
mi∏oÊç to Volkswagen Karmann Ghia 
– pi´knie odrestaurowany zabytkowy
samochód – rówieÊnik sta˝u ma∏-
˝eƒskiego, na którym znajduje si´ motto
firmy: ,,Oferujemy drugà m∏odoÊç”. �

www.natura.med.pl






