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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Ten numer w du˝ej mierze jest poÊwi´cony przygotowaniom
do lata.W artykule pt. „Cia∏o – wiosenna ods∏ona” derma-
tolodzy Kamila i Andrzej Szarmachowie prezentujà zabiegi
w gabinecie, które warto wykonaç ju˝ teraz, aby latem 
bez kompleksów pokazaç si´ w kostiumie kàpielowym.

Dr Piotr Osuch natomiast radzi, jak odzyskaç figur´ 
po porodzie.

Tekst o mezoterapii szczegó∏owo opisuje ten jeden z naj-
popularniejszych zabiegów estetycznych, który szybko i sku-
tecznie pozwoli zrewitalizowaç skór´ twarzy, szyi i dekoltu.

Skóra naczynioruchowa i tràdzik ró˝owaty to schorzenie,
które pojawia si´ wy∏àcznie u osób doros∏ych, jest zwiàzane
ze stresogennym trybem ˝ycia iwymaga d∏ugotrwa∏ej , kom-
pleksowej terapii. S∏oƒce i promienie UV zaostrzajà  objawy
tej choroby. Metody leczenia i piel´gnacji skóry 
z tràdzikiem ró˝owatym prezentujà w swoim artykule 
dr Anna Pura i dr Carmen Vincent.Warto podkreÊliç,
˝e z konsultacji u dermatologa powinny skorzystaç osoby,
które zauwa˝à u siebie ju˝ pierwsze objawy nadmiernych
tendencji do czerwienienia skóry i p´kajàcych naczynek.

Nast´pny wa˝ny temat dla dermatologa to ∏upie˝.
Mimo ˝e jest to dosyç powszechne schorzenie skóry g∏owy,
to do tej pory nie opracowano skutecznej metody, która 
pozwoli∏aby je wyleczyç raz na zawsze. Mo˝na natomiast
zahamowaç jego objawy poprzez przestrzeganie odpowied-
niej piel´gnacji i stosowanie specjalnych preparatów. Opisuje
je w swoim artykule dr Agnieszka Kryczka.

Zapraszam do lektury!

Pod patronatem

dr Oksana Zarewicz
cz∏onek Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

W numerze 27 redakcja omy∏kowo podpisa∏a, i˝ dr Oksana Zarewicz 
jest konsultantem teksu pt: „Skóra Tràdzikowa” – zamiast autorem. 
Za zaistnia∏à pomy∏k´ serdecznie autork´ przepraszamy.



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.
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DOSSIER: Tràdzik ró˝owaty 

Dlaczego skóra si´
czerwieni? 
Napadowe czerwienienie si´ jest spo-
wodowane tym, ˝e naczynka krwio-
noÊne w skórze nieprawid∏owo kur-
czà si´ i rozszerzajà. Rumieniowi mo-
˝e towarzyszyç uczucie pieczenia
skóry. Poczàtkowo objawy sà tylko
okresowe, z czasem dochodzi jednak
do trwa∏ego rozszerzenia naczyƒ
krwionoÊnych. Za jednà z najwa˝-
niejszych przyczyn napadowego czer-
wienienia si´ uwa˝ana jest nadpobu-
dliwoÊç uk∏adu nerwowego. Niewàt-
pliwà rol´ w rozwoju zmian naczy-
niowych odgrywajà tczynniki dzie-
dziczne i hormonalne. Nasilenie obja-
wów mo˝e te˝ powodowaç przyjmo-
wanie Êrodków antykoncepcyjnych.

Skóra naczynioruchowa predyspo-
nuje do wystàpienia tràdziku ró˝owa-
tego (rosacea) i dlatego jego wczesne
symptomy cz´sto okreÊla si´ termi-
nem prerosacea. Pierwsze objawy po-
jawiajà si´ zwykle u kobiet oko∏o 20.
roku ˝ycia, zw∏aszcza u osób ch´tnie
korzystajàcych ze s∏oƒca. W okresie
prerosacea dochodzi do wzmo˝onej
aktywnoÊci naczyƒ bez ich trwa∏ego
rozszerzenia, obecny jest rumieƒ 
i pojedyncze teleangiektazje (pop´-
kane naczynka). 

Zmiany te mogà na wiele lat wy-

przedzaç rozwój utrwalonych zmian
tràdziku ró˝owatego. 

Kiedy zaczyna si´
tràdzik ró˝owaty?
Tràdzik ró˝owaty to choroba skóry 
o charakterze przewlek∏ym. Pojawia
si´ wy∏àcznie u osób doros∏ych,
najcz´Êciej zapadajà na niego kobiety
w okolicy czterdziestego roku ˝ycia.

Tràdzik ró˝owaty dotyczy g∏ównie
twarzy, ale zmiany mogà wyst´powaç
równie˝ za uszami, na dekolcie, bocz-
nych powierzchniach szyi i na ow∏o-
sionej skórze g∏owy. Szczególnie po-
datne na tràdzik ró˝owaty sà osoby,
które cz´sto  si´ czerwienià pod wp∏y-
wem emocji czy zmian temperatury.

Najgorszà postacià tràdziku, zdarza-
jàcà si´ praktycznie wy∏àcznie u
m´˝czyzn, jest rhinophyma, w której
dochodzi do guzowatego przerostu
tkanek tkanki ∏àcznej w obr´bie nosa.

Fazy tràdziku 
ró˝owatego 
Objawy kliniczne
I – prerosacea
Okresowy, napadowy rumieƒ twa-
rzy pod wp∏ywem bodêców fizycz-
nych, z towarzyszàcym pieczeniem
II – utrwalony rumieƒ
Widoczny utrwalony rumieƒ, obec-

ne teleangiektazje; trwa∏e rozsze-
rzenie naczyƒ krwionoÊnych
III – zmiany zapalne
Pojawianie si´ grudek i krostek 
na pod∏o˝u rumieniowym, przewle-
k∏y obrz´k twarzy, zmiany zapalne
w obr´bie ga∏ki ocznej: zapalenie
spojówek, rogówki, brzegów powiek
IV – rhinophyma
Guzowaty przerost tkanki ∏àcznej,
g∏ównie nosa

Poczàtkowo objawy sà przemija-
jàce, stopniowo jednak dochodzi 
do trwa∏ego rozszerzenia naczyƒ 
i pogrubienia ich Êcian. Wzrasta
przepuszczalnoÊç naczyƒ w∏osowa-
tych i powstajà obrz´ki. Zwi´ksza-
nie iloÊci p∏ynu pozakomórkowego
doprowadza do wtórnej niewydol-
noÊci naczyƒ limfatycznych, zalega-
nia p∏ynu tkankowego i tworzenia
si´ mikrocellulitis. Prowadzi to 
z kolei do uszkodzenia w∏ókien
elastynowych, których degenera-
cyjne zmiany powi´ksza równie˝
ekspozycja na Êwiat∏o s∏oneczne.
Reakcja zapalna nasila si´. Zmiany
rumieniowe i obrz´k twarzy ulega-
jà utrwaleniu, pojawiajà si´ te-
leangiektazje (pop´kane naczyn-
ka), zmiany zapalne grudkowo-
krostkowe, a tak˝e naciekowe.
Zmiany skórne dotyczà najcz´Êciej
Êrodkowej cz´Êci twarzy, wyst´pujà

Dermatolodzy rozpoznajà skór´ naczynioruchowà, kiedy wyst´puje sk∏onnoÊç do napado-
wego czerwienienia pod wp∏ywem takich czynników jak: promieniowanie UV, wysokie i niskie
temperatury, stres, alkohol, pikantne potrawy, wysi∏ek fizyczny, przebywanie w saunie oraz
stosowanie niektórych kosmetyków i leków. Napadowe czerwienienie cz´sto wywo∏uje
dyskomfort psychiczny, a nieleczone zaburzenia naczynioworuchowe skóry mogà byç 
przyczynà tràdziku ró˝owatego.

Skóra naczynioruchowa

i tràdzik ró˝owaty

Autor: dr n. med. Anna Pura-Rynasiewicz
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g∏ównie na nosie, policzkach, wokó∏
ust i brody. Cz´sto wspó∏istniejà
tak˝e dolegliwoÊci zwiàzane z ocza-
mi: zapalenie brzegów powiek czy
spojówek i rogówki, które mogà na-
wet poprzedzaç wystàpienie zmian
skórnych. Rzadkà postacià tràdziku
ró˝owatego jest przerost guzowaty
tkanek nosa (rhinophyma), wyst´pu-
jàcy niemal wy∏àcznie u m´˝czyzn,
powstajàcy wskutek rozlanego przeros-
tu tkanki ∏àcznej i gruczo∏ów ∏ojowych.

Przypuszcza si´, ˝e oprócz nadpo-
budliwoÊci uk∏adu nerwowego, w roz-
woju tràdziku ró˝owatego odgrywa-
jà rol´ równie˝ inne czynniki. Cz´s-
to w zmianach tràdzikowych wykry-
wano obecnoÊç roztocza Demodex
folliculorum. Na jego znaczenie wska-
zujà dobre wyniki po zastosowaniu
leczenia przeciwpaso˝ytniczego. Od
dawna zauwa˝ano te˝ zwiàzek trà-
dziku ró˝owatego z zaburzeniami
˝o∏àdkowo-jelitowymi. U chorych 
z tràdzikiem ró˝owatym cierpiàcych
na dolegliwoÊci ze strony przewodu
pokarmowego cz´sto stwierdzano
obecnoÊç Helicobacter pylori w b∏o-
nie Êluzowej ˝o∏àdka.

Istotny wp∏yw ma te˝ poziom hor-
monów. Tràdzik ró˝owaty najcz´Ê-
ciej pojawia si´ u kobiet w okresie
menopauzalnym.

Piel´gnacja skóry
naczynioruchowej
Skóra naczynioruchowa jest bardzo
wra˝liwa i wymaga specjalnej pie-
l´gnacji, a przede wszystkim och-
rony przed niekorzystnymi czyn-
nikami Êrodowiskowymi (promie-
niowaniem UV, mrozem, wiatrem).

U osób dotkni´tych tà przypad-
∏oÊcià cz´sto wyst´puje nietoleran-
cja wi´kszoÊci kosmetyków, dlatego
tak trudno dobraç odpowiednie
preparaty. W 1997 roku National
Rosacea Society przeprowadzi∏o 
w USA badanie 1023 pacjentów 
z tràdzikiem ró˝owatym, u ponad
80% wyst´powa∏y objawy podra˝-

nienia nawet po stosowaniu podsta-
wowych produktów kosmetycznych. 

W kosmetykach najcz´Êciej podra˝-
niajà: alkohol etylowy, aceton, alko-
hol benzylowy, mentol, glikol propy-
lenowy, -hydroksykwasy (AHA), lau-
rylosiarczan sodu, kwas paraami-
nobenzoesowy, kwas witaminy A,
mocznik, nadtlenek benzoilu. Tole-
rancja AHA zale˝y od pH prepara-
tu, w którym wyst´puje: przy wy˝szym
pH nie wyst´pujà podra˝nienia.

Czego unikaç: Podczas codziennej
piel´gnacji trzeba w miar´ mo˝li-
woÊci unikaç czynników dra˝nià-
cych, np. mycia twarzy twardà,
chlorowanà wodà, u˝ywania myde∏,
toników i alkoholowych roztworów
substancji leczniczych. Ju˝ we
wczesnym okresie objawów naczy-
nioruchowych powinno si´ stosowaç
kosmetyki hypoalergiczne. Do my-
cia twarzy zalecane jest u˝ywanie
mleczka lub delikatnych prepara-
tów myjàcych przeznaczonych do skóry
wra˝liwej. Nie powinno si´ stoso-
waç peelingów ziarnistych i wysusza-
jàcych preparatów przeciw∏ojoto-
kowych. Konieczne jest regularne
korzystanie z kremów chroniàcych
przed mrozem i promieniowaniem
UV, nawil˝ajàcych i ∏agodzàcych, 
a przede wszystkim preparatów
zmniejszajàcych przepuszczalnoÊç
naczyƒ i nasilenie reakcji zapalnej. 

Co pomaga: Korzystnie dzia∏ajà kre-
my zawierajàce α-hydroksykwasy 
i majàce odpowiednie pH, poniewa˝
mogà zwi´kszyç produkcj´ mukopo-
lisacharydów i kolagenu w skórze
w∏aÊciwej. Zmniejszenie rumienia
i objawów zapalnych powoduje rów-
nie˝ zawarty w kosmetykach Re-
tinaldehyd. Korzystne efekty mo˝e
te˝ wywieraç u˝ywanie kremów
zawierajàcych witaminy B1, B2, K,
PP, a tak˝e C i E, które wp∏ywajà 
na syntez´ kolagenu w skórze 
i zmniejszenie reakcji zapalnej. Sku-
tecznie ∏agodzi zaczerwienienie i po-
dra˝nienia równie˝ escyna, zwiàzek

pozyskiwany z kasztanowca zwycza-
jnego, jak równie˝ rutyna i arnika.
Panthenol dodany do kosmetyków
dzia∏a kojàco i dodatkowo nawil˝a. 

Oprócz profilaktyki i w∏aÊciwej
piel´gnacji skóry nale˝y przyjmo-
waç doustnie leki uszczelniajàce na-
czynia, a w razie nasilenia reakcji
zapalnej – leki przeciwhistaminowe.

Leczenie tràdziku
ró˝owatego 
W I fazie – prerosacea – wystarcza
z regu∏y odpowiednia piel´gnacja 
i profilaktyka. Jednak ju˝ w tym
stadium konieczna jest konsultacja
u dermatologa. W fazie II – utr-
walenia zmian rumieniowych i te-
leangiektazji – nale˝y dodatkowo
rozwa˝yç mo˝liwoÊç zabiegowego
(najlepiej laserowego) zamkni´cia
naczyƒ krwionoÊnych. W fazie III 
– zapalnej – stosujemy leczenie
miejscowe – metronidazol, antybio-
tyki, kwas azelainowy i ogólne – an-
tybiotykami, a w przypadku nasi-
lonych zmian naciekowych doustnie
izotretynoin´. W fazie IV – gdy do-
sz∏o ju˝ do guzowatego przerostu
tkanki ∏àcznej, skuteczne jest jedynie
leczenie zabiegowe (laseroterapia).

Leczenie zewn´trzne 
– miejscowe
Do najcz´Êciej stosowanych leków
zewn´trznych zalicza si´ metroni-
dazol – w postaci kremów, ˝eli lub
emulsji. Preparat powinien byç na-
k∏adany miejscowo 1-2 razy dzien-
nie przez d∏u˝szy czas. Metroni-
dazol, poza dzia∏aniem przeciwbak-
teryjnym, ma równie˝ dzia∏anie
przeciwzapalne. Oprócz metronida-

DOSSIER: Tràdzik ró˝owaty 
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Zabiegi w gabinecie
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zolu zastosowanie znajdujà równie˝
antybiotyki: erytromycyna i klinda-
mycyna, najlepiej w postaci niepo-
dra˝niajàcych kremów i ˝eli. 
Korzystne efekty mo˝e wywo∏aç
równie˝ kwas azelainowy, dzia∏a-
jàcy przeciwbakteryjnie i keratoli-
tycznie. Hamuje on melanogenez´ 
i wp∏ywa na ust´powanie przebar-
wieƒ pozapalnych. 

W leczeniu miejscowym wyko-
rzystuje si´ równie˝ preparaty 
z dzia∏ajàcym przeciwzapalnie

ichtiolem – w st´˝eniach 1-5%. 

Leczenie ogólne
W leczeniu ogólnym stosujemy
antybiotyki, metronidazol i izotre-
tynoin´.

Do najcz´Êciej u˝ywanych antybio-
tyków nale˝à tetracyklina, która ma
dzia∏anie przeciwzapalne. Lekiem
szczególnie ch´tnie stosowanym 
w tràdziku ró˝owatym jest metroni-
dazol, pochodna nitro-5-imidazolu 

o dzia∏aniu przeciwbakteryjnym i prze-
ciwpierwotniakowym. 

Ci´˝sze postaci tràdziku ró˝owate-
go, w których dochodzi do powsta-
wania zmian naciekowych i guzo-
watych, wymagajà leczenia ogól-
nego izotretynoinà. 

Wa˝ne jest przeprowadzenie
diagnostyki ewentualnych zaburzeƒ
hormonalnych (hormony p∏ciowe,
hormony tarczycy) i dolegliwoÊci 
ze strony przewodu pokarmowego.�

WARTO PAMI¢TAå:
Ca∏kowite wyleczenie tràdziku jest praktycznie niemo˝liwe. Osoby dotkni´te tà dolegliwoÊcià muszà przez ca∏e
˝ycie stale kontrolowaç diet´, styl ˝ycia i przestrzegaç odpowiednich zasad piel´gnacji skóry .

Autor: dr Carmen Vincent, www.drvincent.pl

W ofercie wi´kszoÊci gabinetów
dermatologicznych obecne sà zabie-
gi, które umo˝liwiajà skutecznà lik-
widacj´ zaczerwienienia skóry oraz
widocznych rozszerzonych naczyƒ
w skórze twarzy. Do najskuteczniej-
szych nale˝à zabiegi z wykorzys-
taniem aparatów IPL (intensyw-
nych êróde∏ Êwiat∏a) oraz laserów
diodowych. Pierwsze z nich zamy-
kajà naczynia o najmniejszej Êred-
nicy, które widoczne sà na twarzy 
w postaci rumienia o ró˝nej intensyw-
noÊci. G∏owica aparatu wysy∏ajàc
bardzo intensywny impuls Êwietlny
niszczy wszystkie naczynka na ca∏-
ym obszarze jej dzia∏ania. Laser
diodowy polecany jest do zamyka-
nia naczyƒ o wi´kszej Êrednicy 
– takich, które sà widoczne go∏ym
okiem. Naczynia zamykane sà stop-
niowo, w trakcie przesuwania
g∏owicy lasera wzd∏u˝ ich przebie-
gu. Zazwyczaj zadowalajàcy efekt
estetyczny uzyskuje si´ po wykona-
niu 2-3 zabiegów w odst´pie 6-8

tygodni. Po zabiegach laserowych 
i IPL konieczne jest unikane
ekspozycji na s∏oƒce przez okres 30
dni oraz stosowanie kremów z fil-
trem ochronnym o SPF 50+.

W przypadku cery z problemem
naczyniowym korzystne jest tak˝e
zastosowanie zabiegów, które sty-
mulujà wzrost komórek skóry w∏aÊ-
ciwej i macierzy pozakomórkowej.
Dzi´ki temu rozszerzone naczynia
krwionoÊne napotykajà na wi´kszy
opór ze strony otaczajàcej tkanki,
zmniejsza si´ ich Êrednica i sà mniej
widoczne. Do zabiegów takich na-
le˝à pilingi z aminokwasami – np.
argininà, z pochodnymi retinolu
oraz z kwasem azelainowym, który
szczególnie wskazany jest dla pa-
cjentów z tràdzikiem ró˝owatym,
ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci przeci-
wzapalne. Pochodne retinolowe
hamujà dzia∏anie enzymów niszczà-
cych podÊcielisko ∏àcznotkankowe
skóry (tzw. metaloproteinaz), przez
co tak˝e wywo∏ujà efekt przeciwza-

palny. Dzia∏anie takie wykazujà te˝
niektóre aparaty emitujàce fale
ultradêwi´kowe.

Ze wzgl´du na ogromnà wra˝-
liwoÊç skóry u osób z cerà na-
czyniowà i tràdzikiem ró˝owatym
wszystkie tego typu zabiegi po-
winny byç wykonywane jedynie
przez doÊwiadczonych lekarzy
dermatologów. 

Dermatolog zaproponuje te˝ pro-
gram codziennej piel´gnacji skóry.
Najkorzystniejsze jest stosowanie
specjalnych dermokosmetyków, które
nie b´dàc lekami, sà w stanie ogra-
niczyç tendencj´ do reakcji naczy-
nioruchowych, a w przypadku trà-
dziku ró˝owatego – zmniejszyç na-
silenie objawów i zapobiec rozwo-
jowi zmian zapalnych. Wszelkie pro-
dukty kosmetyczne o silnym dzia-
∏aniu na skór´ (t.j. pochodne re-
tinolu) oraz zabiegi z u˝yciem ta-
kich produktów powinny byç stoso-
wane jedynie pod nadzorem lekarza
dermatologa. �
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Estetyczny zabieg

Autorzy: dr n. med. Kamila Szarmach i dr n. med.Adam Szarmach
www.dermis.pl

Mezoterapia polega na wstrzykiwaniu ma∏ych dawek substancji aktywnych bezpoÊrednio 
w skór´. Jest to doskona∏a metoda wykorzystywana w zapobieganiu starzeniu si´ skóry, leczeniu
nadmiernego wypadania w∏osów, cellulitu i rozst´pów. Substancje aktywne dobierane sà indy-
widualnie do potrzeb pacjenta. Zabiegi wykonuje si´ na twarzy, szyi, dekolcie, poÊladkach,
udach, ∏ydkach, brzuchu, ramionach. Dobre efekty daje równie˝ ostrzykiwanie ow∏osionej skóry
g∏owy. Mezoterapia to zabieg, który najcz´Êciej polecajà Êwiatowe gwiazdy pytane o sekret 
ich pi´knej, pe∏nej blasku skóry. Jest te˝ jednym z najpopularniejszych zabiegów wykonywanych 
w polskich gabinetach dermatologii estetycznej.

Mezoterapia

Mezoterapia skóry
twarzy, szyi i dekoltu
Zabieg polecamy osobom z cerà
delikatnà, wiotkà i dojrza∏à, która
traci j´drnoÊç. Mezoterapi´ mo˝na
stosowaç tak˝e u osób ze skórà
zm´czonà, o szarej karnacji, lub
zapobiegawczo – w celu spowolnie-
nia starzenia si´ skóry. To metoda
polecana równie˝ do regeneracji
skóry szyi i bliskiej okolicy oczu. 

Na czym polega zabieg?
Zabieg polega na p∏ytkim ostrzyki-
waniu skóry preparatami o w∏aÊci-
woÊciach regenerujàcych i pobudza-
jàcych (witaminy, aminokwasy, mi-
kroelementy itp.). Dzi´ki tej tech-
nice mo˝na wprowadziç substancje
aktywne g∏´boko do naskórka i skóry
w∏aÊciwej, omijajàc barier´ naskór-
kowà, przez którà nie przenika wi´-
kszoÊç kosmetyków. W zale˝noÊci
od potrzeb skóry lekarz dobiera od-
powiedni zestaw substancji, mo˝e
równie˝ wykorzystaç fabrycznie
przygotowane preparaty (np. NCTF,
który jest odpowiednikiem p∏ynu
komórkowego).

W najnowszych preparatach 
do mezoterapii wykorzystuje si´

kwas hialuronowy (Mezolift, Surgi-
lift, Revitacare), naturalnie wyst´-
pujàcy w skórze w∏aÊciwej. Mezo-
terapia z kwasem hialuronowym sil-
nie pobudza prac´ komórek skóry,
hamuje objawy jej starzenia i g∏´-
boko nawil˝a.

Efekty
Dzi´ki mezoterapii uzyskujemy po-
praw´ kolorytu, elastycznoÊci i na-
pi´cia skóry, wype∏nienie drobnych
zmarszczek. Zabiegi powinny byç
wykonywane w serii. Pierwsza se-
ria to 3 do 5 zabiegów w odst´pach
2-5 tygodni. Nast´pnie co par´
miesi´cy mo˝na wykonaç jeden
zabieg przypominajàcy. 

Czy zabieg jest bolesny?
Ze wzgl´du na doÊç du˝à liczb´
„uk∏uç” skóry zabieg mo˝na prze-
prowadziç w znieczuleniu miejsco-
wym (kremem lub sprayem). Bez-
poÊrednio po nim skóra jest zaczer-
wieniona, zdarzajà si´ czasami po-
jedyncze drobne siniaczki, które ∏atwo
ukryç pod codziennym makija˝em.

UWAGA! Podczas serii zabiegów
nie nale˝y przyjmowaç aspiryny.fo
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Mezoterapia cia∏a
Zabieg polecamy osobom z cellulitem oraz pomocniczo 
w modelowaniu sylwetki.

Na czym polega zabieg?
Zabieg polega na p∏ytkim ostrzykiwaniu skóry kofeinà,
rutynà, wyciàgami roÊlinnymi z nostrzyka ˝ó∏tego, kar-
czocha. Zastrzyki te pobudzajà spalanie t∏uszczu, popra-
wiajà mikrokrà˝enie i metabolizm w tkance t∏uszczowej.
Aby zwi´kszyç skutecznoÊç ich dzia∏ania, zabieg ∏àczymy
z laserowym usuwaniem cellulitu (zabieg TRI Active), we-
d∏ug programu ustalonego indywidualnie przez lekarza.

Efekty
Efektem jest poprawa ukrwienia tkanki podskórnej i skóry,
co widoczne jest w badaniu termograficznym przeprowa-
dzanym na poczàtku i pod koniec serii zabiegów. Uzysku-
jemy tak˝e zmniejszenie wielkoÊci i liczby „guzków” oraz
wyg∏adzenie cery, dzi´ki czemu skóra jest bardziej j´drna,
a efekt skórki pomaraƒczowej zmniejsza si´. Zabiegi mezo-
terapii powinny byç wykonywane w serii. Pierwsza seria to
4-6 zabiegów w odst´pach 2-4 tygodnie. Nast´pnie co par´
miesi´cy mo˝na wykonaç jeden zabieg przypominajàcy. 

Czy zabieg jest bolesny?
Ze wzgl´du na doÊç du˝à liczb´ „uk∏uç” skóry zabieg mo˝na
przeprowadziç w znieczuleniu miejscowym (kremem lub spra-
yem). BezpoÊrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona,
zdarza si´ te˝, ˝e pojawiajà si´ pojedyncze drobne siniaczki.
Na trzy dni przed zabiegiem nie nale˝y przyjmowaç aspiryny.

Mezoterapia cia∏a
Zabieg polecamy osobom z problemem wypadania w∏osów
i ∏ysieniem, a tak˝e jako profilaktyk´ tych dolegliwoÊci.

Na czym polega zabieg?
Mezoterapia polega na powierzchownym ostrzykiwaniu
skóry g∏owy przy u˝yciu substancji pobudzajàcych wzrost
i zapobiegajàcych wypadaniu w∏osów. Zabieg nie jest
bolesny, ale na ˝yczenie pacjenta mo˝na zastosowaç
miejscowe znieczulenie w sprayu lub kremie. .

Efekty
Nast´puje zahamowanie wypadania w∏osów, cz´sto uzys-
kujemy tak˝e widoczny ich odrost. Seri´ zabiegów lekarz
planuje indywidualnie – po przeprowadzeniu diagnostyki
przyczyn ∏ysienia. Najcz´Êciej rozpoczynamy od jednego
zabiegu raz w tygodniu przez 2 miesiàce, stopniowo zmniej-
szajàc ich cz´stotliwoÊç – wystarczy co 2-4 tygodnie. Nie-
kiedy stosujemy leczenie podtrzymujàce raz w miesiàcu
przez kilka miesi´cy lub powtarzamy seri´ zabiegów. �

Najskuteczniejsza

MEZOTERAPIA
Najlepsze

EFEKTY

BEZPIECZE¡STWO • JAKOÂå • SKUTECZNOÂå

Wy∏àczny dystrybutor na terenie Polski: Beauty Med
tel: 22/642 10 00, 692 79 99 83, www.beautymed.pl

REVITACARE to renomowane francuskie 
laboratorium specjalizujàce si´ w badaniu, 
tworzeniu i produkcji najwy˝szej jakoÊci 

produktów do mezoterapii 
– wykorzystywanych do zabiegów leczenia

i zapobiegania starzenia si´ skóry.
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Medycyna estetyczna

Autor: dr n. med. Ewa Kaniowska, www.dermapuls.pl

Wraz z dynamicznym rozwojem ryn-
ku medycyny estetycznej, oferujàcym
ca∏y czas nowe zabiegi i preparaty,
powi´ksza si´ równie˝ liczba gabi-
netów proponujàcych tego rodzaju
us∏ugi. Pacjent decydujàcy si´ na za-
bieg musi byç Êwiadomy, jak wa˝ny
jest wybór odpowiedniego gabinetu
i wykwalifikowanego w tej dziedzi-
nie lekarza specjalisty. Ma to zna-
czenie nie tylko dlatego, ˝e w∏aÊci-
wa decyzja pomo˝e uzyskaç po˝à-
dany efekt estetyczny, ale te˝, ˝e
pozwoli uniknàç ryzyka powik∏aƒ 
i b∏´dów w sztuce lekarskiej. Niepo-
kojàce jest to, ˝e zabiegi estetyczne
tracà rang´ zabiegów medycznych.
Du˝o mówi si´ o zabiegach „lun-
chowych”, które szybko i skutecz-
nie odm∏adzajà, a pomija fakt zwià-
zanego z nimi ryzyka powik∏aƒ.
Tymczasem ka˝dy zabieg estety-
czny to ingerencja w skór´ i tak jak
w przypadku innych zabiegów me-
dycznych wymaga specjalizacji i doÊ-
wiadczenia lekarza. Zdarza si´
niestety coraz cz´Êciej, ˝e zabiegi 
z zastosowaniem iniekcji wykonujà
kosmetyczki, a ró˝ne gabinety ofe-
rujà „botoks ekspres” i wype∏nienie
w „pi´ç minut”. Panuje poglàd, 
˝e zabiegi z u˝yciem botoksu czy
wype∏niaczy sà proste i nieskompli-
kowane. Kolorowa prasa, portale
internetowe, telewizja jeszcze ut-

wierdzajà w tym przekonaniu, pod-
kreÊlajàc jedynie zalety zabiegów
upi´kszajàcych. 

Ten brak ÊwiadomoÊci mo˝li-
wych zagro˝eƒ zwiàzanych z pod-
dawaniem si´ zabiegom estetycz-
nym powoduje, ˝e ch´tni do zabie-
gów trafiajà czasem w nieodpo-
wiednio przystosowane do tego miej-
sca i w r´ce niewykwalifikowanych
w tym kierunku osób. Te nieodpo-
wiedzialne i nieetyczne dzia∏ania
majà swoje konsekwencje w postaci
rosnàcej z roku na rok liczby po-
wik∏aƒ po êle przeprowadzonych
zabiegach. To problem obecny nie tyl-
ko w Europie, zwrócono na niego
bacznà uwag´ tak˝e w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w 2009 r. po-
wo∏ano nawet specjalnà jednostk´
skupionà na przeciwdzia∏aniu sze-
rzàcemu si´ zjawisku powik∏aƒ. Mi-
sjà powsta∏ej Koalicji Lekarzy na rzecz
Bezpieczeƒstwa Zabiegów z U˝yciem
Wype∏niaczy (Physician Coalition for
Injectable Safety) jest dostarczanie
opinii publicznej obiektywnej i ko-
niecznej informacji na temat za-
biegów estetycznych, kwalifikacji
osób przeprowadzajàcych je oraz
miejsc, w których mo˝na si´ im bez-
piecznie poddaç. Celem tej koalicji
jest promowanie zabiegów nadzo-
rowanych przez odpowiednio wyk-
walifikowanych i certyfikowanych

lekarzy oraz u˝ywanie tylko bez-
piecznych i zaakceptowanych przez
FDA preparatów. 

Wybieraj sprawdzony
gabinet i specjaliste!
W medycynie dba si´ przede wszyst-
kim o bezpieczeƒstwo pacjenta i bez-
pieczeƒstwo wykonywanych zabie-
gów. Niezwykle wa˝na jest Êwiado-
moÊç pacjenta, jak wa˝ny jest wy-
bór odpowiedniego gabinetu i wyk-
walifikowanego lekarza dermatolo-
ga estetycznego. Od tego bowiem,
gdzie skierujemy nasze kroki i w czyje
r´ce oddamy swojà urod´, b´dzie
zale˝eç nasz wyglàd zaraz po zabie-
gu, jak i kilka lat po nim. Zabiegi
estetyczne sà w wi´kszoÊci zabiega-
mi inwazyjnymi (iniekcje, zabiegi
laserowe), zatem mogà byç wyko-
nywane wy∏àcznie przez wykwali-
fikowanych, certyfikowanych i od-
powiednio przeszkolonych lekarzy!
˚aden kosmetolog czy kosmetycz-
ka nie majà prawa do wykonywania
iniekcji, o czym nale˝y bezwzgl´-
dnie pami´taç! 

Jak powinna wyglàdaç
wizyta w gabinecie?
Wizyta w gabinecie dermatologa
estetycznego musi przebiegaç we-
d∏ug okreÊlonej procedury. Jest to
niezwykle istotne, gdy˝ tylko w ten

Dermatologia estetyczna to modna i szybko rozwijajàca si´ dziedzina medycyny. Coraz wi´cej
osób chce opóêniç proces starzenia si´, próbujàc walczyç z jego oznakami, by na d∏u˝ej
zachowaç zdrowy, m∏ody wyglàd i zwiàzane z nim dobre samopoczucie.Tymczasem êle wyko-
nany zabieg niesie za sobà ryzyko powik∏aƒ, które dajà nie tylko odwrotny efekt estetyczny,
ale mogà byç niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego wa˝ny jest wybór odpowiedniego gabinetu 

i doÊwiadczonego specjalisty.

Skór´ warto powierzyç
specjalistom! 
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sposób lekarz mo˝e postawiç pra-
wid∏owà diagnoz´ i w porozumieniu
z pacjentem stworzyç plan leczenia
dobrany do jego potrzeb. Dobra,
trafna diagnoza to po∏owa sukcesu!
Wa˝nà kwestià jest tak˝e porozu-
mienie lekarza i pacjenta. Szczera
rozmowa pozwoli lekarzowi dobrze
odczytaç oczekiwania, z jakimi
zwróci∏ si´ do niego pacjent, a pa-
cjentowi zrozumieç przyczyn´ pow-
stania w∏asnego problemu estetycz-
nego i poznaç mo˝liwoÊci jego lik-
widowania. Nieod∏àcznym rekwizy-
tem lekarza podczas wizyty powin-
no byç lustro. Wspólna analiza twa-
rzy pacjenta, poprzez obserwacje od-
bicia lustrzanego, ma s∏u˝yç omówie-
niu jej indywidualnej mimiki, proce-
su starzenia si´ skóry i mechaniz-
mów powstawania zmian. Bardzo
wa˝na jest tak˝e dok∏adna dokumen-
tacja fotograficzna pacjenta. Pos∏u-
˝y ona do omówienia zabiegu oraz
pozwoli zaobserwowaç jego efekty.

Lekarz powinien przedstawiç
pacjentowi mo˝liwoÊci leczenia,
zaproponowaç preparaty i techniki
zabiegowe, które b´dà najbardziej
odpowiednie. Niedopuszczalne jest,
aby to pacjent zg∏osi∏ si´ z ˝àda-
niem wykonania danego zabiegu, 
a lekarz bez zastanowienia ten
zabieg mu wykona∏. Do obowiàzku
lekarza podczas wizyty nale˝y po-
informowanie pacjenta o przeciw-
wskazaniach do danego zabiegu,
mo˝liwych dzia∏aniach ubocznych 
i ewentualnych powik∏aniach, które
przecie˝ mogà si´ zdarzyç, wi´c

trzeba byç na to przygotowanym.
DoÊwiadczony lekarz umie nie
tylko prawid∏owo wykonaç zabieg,
ale posiada wiedz´, jak skutecznie
leczyç ewentualne powik∏ania. Po-
trafi te˝ udzieliç pacjentowi po-
mocy w sytuacjach niezwiàzanych
ÊciÊle z zabiegiem, np. w przypadku
utraty przytomnoÊci, niespodziewa-
nego ataku padaczki, reakcji wy-
wo∏anej stresem etc. 

Zanim lekarz przystàpi do wy-
konania zabiegu, musi uzyskaç pi-
semnà zgod´ pacjenta, udzielonà w
za∏o˝onej przez lekarza karcie,
która stanowi dokumentacjà medy-
cznà. Muszà si´ w niej znaleêç
tak˝e dane dotyczàce daty wykona-
nia zabiegu, nazwy u˝ytego prepa-
ratu wraz z numerem seryjnym strzy-
kawki, jego iloÊç i miejsce podania
– wszystko to dla bezpieczeƒstwa
pacjenta i bezpieczeƒstwa ewentu-
alnych przysz∏ych zabiegów. Taka
dokumentacja zabiegów jest bard-
zo istotna w przypadku wystàpienia
jakichkolwiek powik∏aƒ, np. ziar-
niniaków, które mogà si´ pojawiç
nawet po kilku latach od zabiegu.
Wówczas trzeba odnaleêç lekarza,
który wykonywa∏ zabieg, a ten 
– dzi´ki przeÊledzeniu prowadzonej
dokumentacji medycznej – b´dzie
w stanie udzieliç nam pomocy. 

Ponadto nale˝y pami´taç, ̋ e pod
˝adnym pozorem nie mo˝na pozwo-
liç podaç sobie preparatu znajdu-
jàcego si´ w strzykawce, która by∏a
uprzednio stosowana u innego pa-
cjenta! Rodzi to ryzyko zaka˝eƒ! �

WA˚NE!
Badania przeprowadzone w USA dowodzà, ˝e dzia∏ania niepo˝àdane i powik∏ania sà g∏ównie efektem
przeprowadzania zabiegów przez osoby niewykwalifikowane i stosowanianieprawid∏owej techniki! 
• Przed zabiegiem warto upewniç si´, ˝e oferowany preparat jest przebadany klinicznie certyfikowany 

i dopuszczony do stosowania na rynku polskim
• Nale˝y unikaç gabinetów oferujàcych zabiegi ekspresowe, lunchowe, za znacznie obni˝onà cen´
• Nigdy nie zgadzaç si´ na przeprowadzenie zabiegu estetycznego z wykorzystaniem preparatu 

uprzednio ju˝ stosowanego (napocz´ty preparat w strzykawce-jednorazowej).

List´ sprawdzonych gabinetów i lekarzy z wieloletnià praktykà w zakresie dermatologii estetycznej mo˝na
znaleêç na stronie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
www.dermatologia-estetyczna.pl 

foto: serwis prasowy Beauty M
ed



Anti-Aging:

Konsultacja: Ma∏gorzata Cendrowska, www.viva-derm.pl

Zabieg 
Frigi Thalgo Wrap
Intensywny „zimny” zabieg o dzia-
∏aniu antycellulitowym, wyszczu-
plajàcym i uj´drniajàcym – z u˝y-
ciem banda˝y. Szczególnie pole-
cany osobom majàcym problemy 
z krà˝eniem, opuchni´tymi i ci´˝-
kimi nogami. Zalecany równie˝ 
przy zwiotczeniu skóry na brzu-
chu, poÊladkach, nogach i ra-
mionach. Zabieg pobudza krà˝e-
nie krwi i limfy, uj´drnia skór´,
poprawia elastycznoÊç naczyƒ
krwionoÊnych poprzez ich rozkur-

czanie i obkurczanie (tzw. gimna-
styka naczyƒ), eliminuje te˝ nad-
miar wody z tkanek i zmniejsza
widoczne oznaki cellulitu. Skóra
po zabiegu jest bardziej g∏adka 
i j´drna.

Dzia∏anie: antycellulitowe, 
modelujàce sylwetk´, detoksyku-
jàce, pobudzajàce krà˝enie,
uj´drniajàce skór´, uszczelniajàce
naczynia krwionoÊne
Stosowanie: 2-3 razy w tygodniu,
bez wzgl´du na wiek
Czas zabiegu: xxx 

Thalgo Aromaceane
Slender
Jest to zabieg na bazie mu∏u z Morza
Martwego i olejków eterycznych.
Naturalny mu∏ wydobyty z Morza
Martwego zawiera cenne minera∏y
i pierwiastki Êladowe, takie jak:
magnez, wapƒ, potas, sód, brom.
Po naniesieniu na skór´ podnosi jej
ciep∏ot´ i ma dzia∏anie dotlenia-
jàce, poprawia te˝ przemian´ ma-
terii i pobudza krà˝enie krwi.
Posiada w∏aÊciwoÊci detoksykujàce
i regenerujàce komórki. Aromaceane
∏àczy w sobie trzy naturalne tera-
pie: peloidowà (b∏otnà), aromater-
api´ i refleksoterapi´. Mu∏ morski
oraz odpowiednio dobrane natural-
ne olejki eteryczne doskonale remi-
neralizujà skór´ i przyczyniajà si´
do wyszczuplenia sylwetki.

Dzia∏anie: wyszczuplajàce,
detoksykujàce, pobudzajàce
krà˝enie, regenerujàce skór´
Przeciwwskazania: cià˝a, okres
karmienia piersià, chemioterapia,
nowotwory, operacje biustu 
Stosowanie: zalecane jest wyko-
nanie 12 zabiegów
Czas zabiegu: 75 minut

Micronized Marine
Alge + masa˝
wyszczuplajàcy
Detoksykujàcy zabieg na bazie
maski ze zmikronizowanych alg
morskich, bogatych w minera∏y,
witaminy i mikroelementy. Zabieg
jest stosowany przy kuracji antycel-
lulitowej i wyszczuplajàcej.

Zabiegi detoksykujàce sà dobrym uzupe∏nieniem kuracji odchudzajàcych i antycellulitowych.
Eliminujà z organizmu toksyny i nadmiar wody, uj´drniajà skór´. Przedstawiamy przeglàd
wybranych zabiegów, które pomogà przygotowaç cia∏o do lata.

Czas na detoks
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Dzia∏anie: wyszczuplajàce, antycellulitowe, stymulujàce
mikrokrà˝enie krwi, nawil˝ajàce, uj´drniajàce skór´,
odtruwajàce i usuwajàce nadmiar wody z tkanek
Przeciwwskazania: uczulenie na ˝ywnoÊç pochodzenia
morskiego, cià˝a, nowotwory
Stosowanie: 6-12 zabiegów, 1-2 zabiegi tygodniowo
Czas zabiegu: 60 minut

Comfort Body Spa
Goràce kompresy stosowane na zmian´ z krio– uj´drni-
aniem pomagajà w modelowaniu cia∏a. Produkty u˝y-
wane do zabiegu Comfort Body Spa zawierajà wod´ êród-
lanà, borowin´, wyciàgi z wodorostów i roÊlin. Zabieg
zalecany przy kuracji odchudzajàcej.

Dzia∏anie: antycelulitowe, redukujàce nadmiar wody,
uj´drniajàce skór´
Przeciwwskazania: zapalenie ˝y∏, cià˝a, 
niewydolnoÊç nerek, rozedma 
Stosowanie: 6-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu
Czas zabiegu: 90 minut

Ocean Force
Wyciàgi z wodorostów pochodzàcych z oceanu i Morza
Pó∏nocnego majà w∏aÊciwoÊci drenujàce. Ocean Force
to zabieg o podwójnym dzia∏aniu. Po∏àczone dzia∏anie
borowiny i koncentratu solnego pomaga redukowaç nad-
miar tkanki t∏uszczowej i wody. 

Dzia∏anie: antyclelulitowe, drenujàce, usuwajàce nadmiar
wody i wspomagajàce odchudzanie
Przeciwwskazania: cià˝a, niewydolnoÊç nerek, 
zapalenie ˝y∏ 
Stosowanie: 6 zabiegów 1 raz 
w tygodniu
Czas zabiegu: 60 minut

Lipo – Easy
Jest to zabieg pomagajàcy modelowaç cia∏o. Specjalna
formu∏a sk∏adajàca si´ z nanostruktur i kompleksu lipore-
dukujàcego dzia∏a lipolitycznie (redukuje tkank´ t∏usz-
czowà) i antyobrz´kowo oraz pomaga w redukowaniu
zmian zwiàzanych z cellulitem. U˝ywane do zabiegu pre-
paraty i mas∏a zawierajà wiele egzotycznych sk∏adników
i majà pi´kny zapach.

Dzia∏anie: odchudzajàce i antycellulitowe, usuwajàce
nadmiar wody
Przeciwwskazania: zapalenie ˝y∏, cià˝a, rozedma,
niewydolnoÊç nerek
Stosowanie: 8 zabiegów 2 razy w tygodniu
Czas zabiegu: 60 minut �

foto: serwis prasowy Thalgo



Cia∏o:

Autorzy: dr n. med. Kamila Szarmach i dr n. med.Adam Szarmach
www.dermis.pl

Depilacja laserowa
Zabieg polecay osobom z nadmier-
nym ow∏osieniem na twarzy, klatce
piersiowej, brzuchu, plecach. Mo˝na
równie˝ usuwaç niechciane w∏osy 
w okolicach pach, bikini, nóg i ràk.

Jak wyglàda zabieg?
Lasery stosowane do zabiegów depi-
lacji dzia∏ajà powierzchownie i nie
wp∏ywajà na funkcje ca∏ego orga-
nizmu. Wiàzka promieni skiero-
wana ku skórze przenika jedynie 
do 2 mm w g∏àb, co powoduje naj-
pierw uszkodzenie mieszka, a po-
tem jego stopniowy zanik. W efek-
cie prowadzi to do utraty w∏osa.
Promieniowanie wydzielane przez
laser poch∏aniane jest przez me-
lanin´ mieszków w∏osowych i skóry.
Odpowiednia d∏ugoÊç wiàzki Êwia-
t∏a niszczy ten barwnik, a przez to
powoduje zanik mieszków w∏oso-
wych i po w∏osach nie pozostaje
nawet Êlad, dlatego te˝ im wi´kszy
jest kontrast pomi´dzy kolorem
mieszka w∏osowego a skórà, tym
zabieg jest skuteczniejszy (wi´ksza
iloÊç mieszków w∏osowych ulega
zniszczeniu). U ka˝dego pacjenta
ka˝dy zabieg przebiega inaczej.
Zale˝y to od powierzchni depi-
lowanej skóry, iloÊci w∏osów do
usuni´cia, indywidualnej wra˝li-
woÊci, miejsca i reakcji skóry.
Pierwszy zabieg poprzedzony jest
konsultacjà. Lekarz ocenia stan
skóry i przeprowadza wywiad. Oso-

bom zakwalifikowanym do zabiegu
wykonuje si´ prób´ laserowà. Przed
zabiegiem skóra powinna byç ogolo-
na tylko przy u˝yciu no˝yków do go-
lenia, umyta i niczym nieposmaro-
wana.W trakcie zabiegu pacjent mo-
˝e odczuwaç pieczenie, zw∏aszcza 
w miejscach wra˝liwych, ale da si´ je
zniwelowaç poprzez zastosowanie
miejscowego znieczulenia (kremem). 

Czas trwania zabiegu jest ró˝ny 
w zale˝noÊci od depilowanej powierz-
chni skóry (np. pachy – 20 minut,
nogi – 2 godziny).

BezpoÊrednio po zabiegu mo˝e wy-
stàpiç rumieƒ lub obrz´k wokó∏ miesz-

ków w∏osowych, dlatego stosuje si´
ch∏odne ok∏ady. Zarówno zaczerwie-
nienie, jak i niewielkie strupki, czy
te˝ niewielkie przebarwienia ust´-
pujà po kilku dniach. Przy wyjàtko-
wej nadwra˝liwoÊci mogà si´ utrzy-
mywaç do kilku tygodni. BezpoÊ-
rednio po zabiegu pacjent mo˝e
udaç si´ do domu i nie musi si´
zg∏aszaç na wizyty kontrolne.

Efekty laserowej depilacji 
Nie wszystkie w∏osy rosnà równo-
czeÊnie. Cz´Êç z nich znajduje si´ 
w fazie wzrostu (anagen) – sà to
w∏osy widoczne na skórze i jedynie
w tej fazie ulegajà one zniszczeniu
pod wp∏ywem Êwiat∏a lasera. Pozos-
ta∏e w∏osy sà w fazie „uÊpienia”
(telogen), która ma ró˝ny czas trwa-
nia (3-8 tygodni). Po tym okresie
znowu nast´puje faza wzrostu (ana-
gen), podczas której mo˝na aktyw-
nie zniszczyç w∏os, stosujàc laser.
Dlatego zabiegi depilacji laserowej
trzeba powtarzaç (min. 2-3 razy),
aby usunàç prawie wszystkie w∏osy.
Przy pierwszym zabiegu zostaje usu-
ni´te oko∏o 20-50% w∏osów, po 3-5
zabiegach – 70-90%. Pozosta∏e
w∏osy sà zdecydowanie jaÊniejsze,
delikatniejsze i prawie niewidoczne
– z regu∏y nie przeszkadzajà pacjen-
tom. Je˝eli nadmierne ow∏osienie
ma pod∏o˝e hormonalne, to zwykle
przeprowadza si´ wi´cej zabiegów,
a nast´pnie raz w roku wykonuje si´
zabiegi przypominajàce.

Zanim zaczniemy na dobre odkrywaç cia∏o, trzeba troch´ popracowaç nad jego wyglàdem.
Wiosnà gabinety dermatologii estetycznej prze˝ywajà prawdziwe obl´˝enie. Pacjenci zapisujà
si´ na rozmaite zabiegi poprawiajàce wyglàd i kondycj´ skóry cia∏a. Poni˝ej prezentujemy
przeglàd najpopularniejszych i najbardziej efektywnych zabiegów.

Wiosenna ods∏ona
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Co odró˝nia laserowà depilacj´
od innych metod? 
Tradycyjne metody usuwania w∏o-
sów, tj. golenie, wyrywanie p´setà
czy wosk dajà efekty tymczasowe.
Do niedawna jedynym zabiegiem 
w miar´ trwale usuwajàcym w∏osy
by∏a elektroliza. Niestety, bardzo
bolesna, czasoch∏onna i ograniczo-
na do ma∏ych powierzchni. Cz´sty-
mi efektami ubocznymi tej metody
depilacji sà te˝ blizny, przebarwie-
nia, reakcje alergiczne i wrastanie
w∏osów. Lasery usuwajà niechciane
w∏osy na sta∏e, nie uszkadzajàc skóry.

Przeciwwskazania: cià˝a, stoso-
wanie leków Êwiat∏ouczulajàcych (np.
retinoidy, niektóre antybiotyki). 

Ârodki ostro˝noÊci 
Nie wolno depilowaç w∏osów przed
zabiegiem (woskowanie, p´seta).
W∏osy mo˝na przystrzyc, goliç lub
u˝ywaç depilatorów chemicznych.
Nie wolno opalaç si´ przed i po
zabiegu (minimum 4-6 tygodni) ani
w trakcie trwania serii depilacji. Po
zabiegu codziennie nale˝y chroniç
skór´ przed s∏oƒcem i stosowaç kre-
my z wysokim numerem filtru.
Przez miesiàc przed zabiegiem 
nie nale˝y u˝ywaç preparatów z reti-
nolem i jego pochodnymi oraz peelin-
gów lekarskich i niektórych kosme-
tycznych, a na tydzieƒ przed depi-
lacjà nie wolno wykonywaç peelin-
gów domowych.?

Wszystkie skuteczne metody
laserowe i IPLw podobny sposób
usuwajà niechciane w∏osy. Ró˝nià
si´ wielkoÊcià plamki zabiegowej 
i  rodzajami systemów ch∏odzàcych
w trakcie zabiegu oraz si∏à dzia-
∏ania. Warto zaufaç sprawdzonym
firmom produkujàcym lasery, np.
Coherent-Lumenis (laser Light Sheer),
Paolmar, Alma Lasers, Quantel
Derma, Syneron.

Leczenie rozst´pów
Rozst´py to zmiany w skórze, które

sà rodzajem blizny. I podobnie jak
blizny, sà praktycznie niemo˝liwe
do ca∏kowitego usuni´cia. Wyst´-
pujà ju˝ u 70% dziewczàt i 40%
ch∏opców w okresie dojrzewania
oraz u 90% kobiet w cià˝y. Naj-
lepszym sposobem unikni´cia roz-
st´pów, pomijajàc oczywiÊcie ∏ut
szcz´Êcia, jest niedopuszczenie do
oty∏oÊci. Na szcz´Êcie dzi´ki no-
woczesnym metodom medycyny es-
tetycznej mo˝na sprawiç, by by∏y
bardzo ma∏o widoczne. 

Z∏uszczanie
Do leczenia rozst´pów stosuje si´
z∏uszczanie chemiczne i mechan-
iczne -70% kwas glikolowy i 30%
kwas trojchlorooctowy powodujà
z∏uszczanie naskórka i aktywujà
fibroblasty do produkcji kolagenu 
i elastyny. Niekiedy ∏àczy si´  z∏usz-
czanie chemiczne z mikroderma-
brazjà, czyli mechanicznym z∏usz-
czaniem naskórka. 

Lasery pracujàce w technologii
frakcyjnej 
Lasery te (Fraxel, Mosaic) silnie
podgrzewajà skór´, co stymuluje
fibroblasty do produkcji kolagenu.
Podczas zabiegu laser frakcyjny
wykonuje w skórze obj´tej lecze-
niem tysiàce malutkich, lecz g∏´-
bokich otworków w kszta∏cie
sto˝ka. Otworki te nazywa si´ stre-
fami mikrotermalnymi. W strefy te
kierowane jest Êwiat∏o lasera, które
g∏´boko i precyzyjnie penetruje
zarówno komórki tkanki podskór-
nej, jak i skóry w∏aÊciwej. Istotne
jest to, ˝e mimo tak gruntownej
ingerencji, powierzchnia obj´ta
zabiegiem pozostaje praktycznie
nienaruszona. Tak wybiórcze trak-
towanie skóry powoduje, ˝e mo˝na
jà poddaç intensywniejszej ni˝ do-
tychczas przemianie oraz ˝e rege-
neruje si´ ona znacznie szybciej ni˝
w dzia∏aniu na ca∏à powierzchni´.
Dlatego te˝ mo˝liwa jest g∏´boka pe-
netracja Êwiat∏a lasera i przebu-

dowa skóry w∏aÊciwej – nieprawi-
d∏owej tkanki w obr´bie rozst´pów. 

Seri´ oraz si∏´ zabiegów dobiera
lekarz – odpowiednio do stanu
zmian skórnych pacjenta.

Ta innowacyjna technologia zosta∏a
zaaprobowana przez Amerykaƒskà
Agencj´ ds. Leków i ˚ywnoÊci, czyli
Food and Drug Administration.
(FDA)

Mezoterapia 
Metoda ta polega na wstrzykiwa-
niu do uszkodzonych tkanek kokta-
jli z ró˝nych substancji. Do leczenia
rozst´pów najcz´Êciej stosuje si´
krzemionk´ organicznà, kwas hia-
luronowy (NCTF, Reparestim), wy-
ciàg z wàkroty azjatyckiej (Centelle
Asiatica), witaminy, aminokwasy,
kwas nukleinowy, antyoksydanty.
Na rynku sà dost´pne gotowe mie-
szaniny wielu sk∏adników aktyw-
nych, które wzmacniajà skór´ i sty-
mulujà fibroblasty do produk-cji
kolagenu (NCTF, Reparestim,
Stretch- Care).

Du˝e nadzieje wià˝e si´ tak˝e z zas-
tosowaniem do leczenia rozst´pów
kwasu polimekowego (Sculptra).

Leczenie cellulitu
Mezoterapia
W leczeniu cellulitu substancje
aktywne podaje si´ bezpoÊrednio 
do podskórnej tkanki t∏uszczowej.
Naj-cz´Êciej wykorzystuje si´ kofe-
in´, rutyn´, krzem, L-karnityn´, pi-
rogronian sodu, wyciàgi roÊlinne 
z nostrzyka ˝ó∏tego, karczocha, wà-
kroty azjatyckiej (centella asiati-
ca), mi∏orz´bu japoƒskiego. Zas-
trzyki te pobudzajà spalanie t∏usz-
czu, poprawiajà mikrokrà˝enie i me-
tabolizm w tkance t∏uszczowej.
Zwi´kszajà te˝ syntez´ kolagenu,
wzmacniajà tkank´ ∏àcznà i zmniej-
szajà stwardnienia.

Ekspert ANTI-AGING 15



Jakie sà efekty?
Efektem jest poprawa ukrwienia
tkanki podskórnej i skóry, co jest
widoczne w badaniu termogra-
ficznym przeprowadzanym na po-
czàtku i pod koniec serii zabiegów.
Uzyskujemy tak˝e zmniejszenie
wielkoÊci i liczby „guzków” oraz

wyg∏adzenie skóry, dzi´ki czemu
jest ona bardziej j´drna, a skórka
pomaraƒczowa zmniejsza si´. 

Zabiegi mezoterapii powinny
byç wykonywane w serii. Pierwsza
seria to 4-6 zabiegów w odst´pach
2-4 tygodni. Nast´pnie co par´ mie-
si´cy mo˝na wykonaç jeden zabieg
przypominajàcy. 

Czy zabieg jest bolesny?
Ze wzgl´du na doÊç du˝à liczb´
„uk∏uç” skóry zabieg mo˝na prze-
prowadziç w znieczuleniu miejsco-
wym (kremem lub sprayem), bezpo-
Êrednio po zabiegu skóra jest zacz-
erwieniona i zdarza si´, ˝e pojawia-
jà si´ pojedyncze drobne siniaczki.

Lipoliza iniekcyjna
(rodzaj mezoterapii)
Zabieg polega na wstrzykiwaniu 
do tkanki t∏uszczowej leku uzyski-
wanego z soi – fosfatyfylocholiny.
W wyniku zabiegu dochodzi do roz-
erwania b∏on komórkowych i roz-
puszczenia t∏uszczów, które sà
transportowane do wàtroby, gdzie
nast´puje ich rozpad.

Do leczenia cellulitu wykorzys-
tuje si´ mieszaniny fosfatydylo-
choliny ze zwiàzkami u∏atwiajàcy-
mi nisz-czenie b∏on komórkowych
(deoksycholan), powodujàcymi wy-
twarzanie d∏u˝szych i szerszych
w∏ókien kolagenowych (krzem), po-
prawiajàcymi napi´cie skóry (dwu-
metyloaminoetanol).

W przypadku bardzo nasilone-
go cellulitu zastosowanie znajduje
kwas polimlekowy (preparat Sculptra).
Pobudza ona tkanki do produkcji
w∏asnego kolagenu, który uzupe∏nia
niedobory obj́ toÊciowe w skórze. Zwí -
ksza sí  g´stoÊç i j́ drnoÊç tkanek, a re-
zultaty utrzymujà si´ d∏ugotrwale.

Jakie sà efekty?
Po zabiegu nast´puje rozpuszczenie
lokalnych depozytów tkanki t∏usz-
czowej i ognisk cellulitu. 

Aby uzyskaç zadowalajàcy efekt,
zabiegi nale˝y powtórzyç kilkakrot-
nie, w odst´pach od 4 do 6 tygodni.
Zabieg trwa oko∏o 30 minut.

Czy zabieg jest bolesny?
Niewielki ból w trakcie zabiegu jest
zwiàzany z przek∏uciem skóry, bo sa-
mo wprowadzanie substancji aktyw-
nych nie jest bolesne. Natomiast bez-
poÊrednio po zabiegu w miejscu po-
dania preparatu jest wyczuwalny
niewielki ból i obrz´k oraz Êwiàd
lub pieczenie. DolegliwoÊci zazwy-fo
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czaj mijajà po kilku dniach. Po zabiegu mogà powstaç nie-
wielkie zasinienia.

Przeciwwskazania do mezoterapii cellulitu to: ten-
dencja do bliznowców, stan zapalny skóry poddawanej za-
biegowi, przyjmowanie leków obni˝ajàcych krzepliwoÊç
krwi, cià˝a, okres laktacji, choroby nowotworowe, cho-
roby tkanki ∏àcznej.

Terapia dwutlenkiem w´gla (karboksyterapia)
Zwi´kszenie iloÊci dwutlenku w´gla powoduje rozszerzenie
ma∏ych t´tnic, zwi´kszenie uwalniania tlenu przez hemo-
globin´ i tworzenie nowych naczyƒ krwionoÊnych w tkan-
ce. W wyniku tego dzia∏ania nast´puje poprawa krà˝enia
i utlenowania tkanek.

Jak wyglàda zabieg karboksyterapii?
Dwutlenek w´gla wstrzykuje si´ p∏ytko za pomocà cienkiej
ig∏y. Do zabiegu wykorzystuje si´ specjalne urz´dzenie, w
którym ustawia si´ ciÊnienie gazu p∏ynàcego z butli przez
plastikowà rurk´. Ból jest niewielki, po zabiegu mogà jakiÊ
czas pozostaç siniaczki (na skutek nak∏uwania skóry).
Zabieg trwa oko∏o 30 minut.  

Jednà z przyczyn powstawania cellulitu jest upoÊled-
zone mikrokrà˝enie, dlatego w leczeniu stosuje si´ te˝
ró˝ne urzàdzenia, które poprawiajà krà˝enie krwi w tkan-
ce t∏uszczowej, wykorzystujàce m.in. masa˝, drena˝ lim-
fatyczny, masa˝ pró˝niowy. Zabiegi te zwi´kszajà ukrwie-
nie, stymulujà wydalanie toksyn i nadmiaru p∏ynów (np.
˝elazko antycellulitowe, SPM, r´kawy wype∏niane powie-
trzem, pompy pró˝niowe, VIP complex).

Zabiegi elektrostymulacji mi´Êni oraz fale kierunkowe
pobudzajàce mi´Ênie do skurczu sà równie˝ pomocne w le-
czeniu cellulitu (˝elazko antycellulitowe, VIP complex,
Futurapro). W wyniku skurczów mi´Êni zwi´ksza si´ za-
potrzebowanie na energi´, co prowadzi do spalania t∏usz-
czu i cukru z okolicznych tkanek t∏uszczowych. Dzia∏anie
pompujàce ruchów mi´Êni wspomaga usuwanie p∏ynów 
i produktów przemiany materii. 

Do zabiegów tego typu nale˝à:  
• zabiegi laserami biostymulujàcymi (Tri Active)
• krioterapia (np. Tri Active) 
• pràd o wysokich cz´stotliwoÊciach (RF) – technologia

elos (po∏àczenie trzech êróde∏ energii mechanicznej, 
Êwiat∏a i optycznej (np. VelaSmooth, VelaShape) 

• promieniowanie podczerwone (VIP complex)
• fale ultradêwi´kowe (Futurapro)

Najlepsze efekty w leczeniu cellulitu uzyskuje si´, ∏àczàc
ró˝ne techniki zabiegowe w odpowiednio ustalonym
cyklu. Nie ma w tym przypadku jedynej skutecznej
metody. Po zakoƒczeniu serii zabiegów zawsze
wskazane jest podtrzymanie efektów co jakiÊ czas jed-
nym zabiegiem. �
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Chirurgia Plastyczna

Autor: dr n. med. Piotr Osuch, chirurg plastyk

Czy Polki akceptujà swój wyglàd 
po cià˝y? W Polsce nie ma na ten
temat danych, ale widaç, ˝e problem
jest wa˝ny. Na popularnych forach
internetowych tysiàce kobiet wymie-
nia si´ poradami, jak szybko wróciç
do formy po porodzie. W Europie
Zachodniej i w Stanach Zjedno-
czonych jednym z najbardziej wi-
docznych dziÊ trendów w chirurgii
plastycznej sà w∏aÊnie zabiegi dla
m∏odych mam (tzw. mummy make-
over), obejmujàce g∏ównie plastyk´
piersi i brzucha. 

Równie˝ w Polsce coraz wi´cej
kobiet, szczególnie tych, które uro-
dzi∏y dziecko w wieku 30-35 lat,
szuka porady chirurgów plas-
tycznych. Przychodzà z nadziejà 
na odzyskanie dawnej, dziewcz´cej
figury sprzed cià˝y. Najcz´Êciej 
nie akceptujà swojego zmienionego
biustu i brzucha. M∏odym mamom
nie chodzi o fa∏dy od∏o˝onego t∏usz-
czu tylko o rozciàgni´tà skór´, której
nie da si´ zniwelowaç ani dietà, ani
çwiczeniami fizycznymi. 

Z czego wynika problem? Polki
decydujà si´ na dziecko coraz póê-
niej. Odsetek kobiet, które urodzi∏y
po 35. roku ˝ycia jest dziÊ u nas
trzykrotnie wy˝szy ni˝ 20 lat temu.
Mod´ na dojrza∏e macierzyƒstwo
kreujà te˝ gwiazdy. Panie, które 
po 30. roku ˝ycia zosta∏y matkami,
to np. Maja Ostaszewska, Joanna
Brodzik, Martyna Wojciechowska.
Powoli zbli˝amy si´ do Êredniej Êwia-
towej: w Stanach Zjednoczonych

jedna na dwanaÊcie pierwszych cià˝
przypada na kobiety po 35. roku
˝ycia. Póêne macierzyƒstwo to dla
cia∏a kobiety du˝e wyzwanie. Im
kobieta dojrzalsza, tym trudniej jej
cia∏o wraca do kszta∏tu sprzed cià˝y.
Z wiekiem struktura kolagenu zmie-
nia si´, co z kolei powoduje, ˝e skóra
jest mniej spr´˝ysta, a tkanki s∏abiej
si´ obkurczajà.   

Z drugiej presja na dobry wyglàd
sprawia, ˝e od kilku lat roÊnie zain-
teresowanie zabiegami modelujàcy-
mi sylwetk´ po cià˝y. Psycholodzy
mówià, ˝e jest to zwiàzane z niskà
samoocenà kobiet po cià˝y. Jako
chirurg plastyk pracuj´ na bardzo
delikatnej materii, którà stanowià
wyobra˝enia i marzenia kobiety o
sobie samej. Cz´sto marzeniem jest
byç znowu dziewczynà sprzed cià˝y.
JeÊli istnieje szansa, ˝e operacja po-
prawiajàca wyglàd piersi lub brzu-
cha mo˝e korzystnie wp∏ynàç na sa-
mopoczucie i samoocen´ kobiety, 
a ogólny stan zdrowia powala na
bezpieczne przeprowadzenie zabie-
gu, uwa˝am, ˝e warto si´ nad nim
zastanowiç. 

Zabiegi modelujàce
cia∏o po cià˝y: 
• Zabieg typu Pelleve, wykorzys-
tujàcy najnowsze osiàgni´cia techni-
ki. Odm∏adza brzuch, dajàc efekt
ma∏oinwazyjnego i szybkiego liftin-
gu. Polecany mamom, które chcà
szybko i nieinwazyjnie zmniejszyç
obwis∏oÊç skóry na brzuchu. Zabieg

polega na nagrzewaniu falami ra-
diowymi o wysokiej rozdzielczoÊci
g∏´bszych partii skóry i powoduje
zag´szczenie istniejàcych w∏ókien
kolagenu oraz stymuluje powsta-
wanie nowych. Jest to tzw. zabieg
„lunchowy” – trwa ok. godziny. 
Cena: ok. 2500 z∏.
• Plastyka piersi. Jest zabiegiem
chirurgicznym, który ma na celu ko-
rekcj´ obwis∏oÊci poprzez usuni´cie
nadmiaru skóry i modelowanie znie-
kszta∏conego gruczo∏u.  
Cena: od 8000 z∏.
• Korekcja obwis∏ych piersi po-
przez wszczepienie implantów sili-
konowych. Implanty wype∏niajà
pierÊ, rozprostowujàc nadmiar
skóry i jednoczeÊnie powi´kszajàc
biust. Cena: od 12 000 z∏.
• Plastyka brzucha. Jest opera-
cjà, która polega na chirurgicznym
usuni´ciu nadmiaru skóry i tkanki
t∏uszczowej ze Êrodkowych i dolnych
cz´Êci brzucha oraz korekcji napi´-
cia powi´zi mi´Êni brzucha. Powo-
duje to sp∏aszczenie zarysu brzucha,
popraw´ talii oraz usuni´cie cz´Êci
rozst´pów, co daje efekt znacznego
poprawienia smuk∏oÊci sylwetki.
Cena: od 12 000 z∏.
• Liposukcja. Jest zabiegiem, pod-
czas którego z pewnych okolic cia∏a
usuwa si´ nagromadzony w nad-
miarze t∏uszcz. Zabieg nie pozosta-
wia widocznych blizn, a po obkur-
czeniu si´ skóry uzyskujemy lepszà
sylwetk´. Cena: od 6000 z∏. �

Z sonda˝u SMG/KRC przeprowadzonego w ramach kampanii „Mama wraca do pracy” wynika,
˝e blisko 70% Polek zwraca uwag´ na swój „pocià˝owy” wizerunek i w ramach przygotowaƒ
do powrotu do pracy kupuje nowe ubrania (35%), odwiedza kosmetyczk´ lub fryzjera (33%).

Jak odzyskaç 
figur´ po porodzie

foto: serwis prasowy M
esoline Slim
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Skàd ten ∏upie˝?
Jest wiele czynników, które przy-
czyniajà si´ do powstania ∏upie˝u.
Naukowcy dzielà je na osobnicze 
i Êrodowiskowe.

Do tych pierwszych zaliczane
sà: predyspozycje genetyczne, zabu-
rzony proces rogowacenia komórek
naskórka, który u osób z ∏upie˝em
jest znacznie skrócony i w koƒco-
wym efekcie ujawnia si´ jako pow-
stawanie drobnych ∏usek w obr´bie
ow∏osionej skóry g∏owy, a tak˝e
niew∏aÊciwa dieta (alkohol), stres.

Czynniki Êrodowiskowe, które
mogà nasilaç ∏upie˝, to z∏a piel´-
gnacja skóry, polegajàca na zbyt
intensywnym myciu skóry tej okoli-
cy, stosowanie agresywnych Êrod-
ków myjàcych, kosmetyków s∏u˝à-
cych do stylizacji (lakiery, ˝ele),
korzystanie z zabiegów upi´ksza-
jàcych (trwa∏e ondulacje, farbo-
wanie), suszenie w∏osów suszar-
kà, noszenie nakryç g∏owy, niska
wilgotnoÊç w pomieszczeniach,
d∏ugotrwa∏e dzia∏anie promienio-
wania ultrafioletowego.

Wa˝nà rol´ w powstawaniu ∏u-
pie˝u odgrywa grzyb – Malassezia
furfur (Pityrosporum ovale). Za-
mieszkuje on skór´ u ka˝dego cz∏o-
wieka. Pojawienie si´ ∏upie˝u jest
spowodowane wzrostem jego licze-
bnoÊci. Pityrosporum ovale nasila
∏upie˝ poprzez swoje dzia∏anie pro-
zapalne i immunogenne, które za-
burza proces prawid∏owego wzros-
tu naskórka.

Rodzaje ∏upie˝u
¸upie˝ to drobnop∏atowe z∏usz-
czanie si´ naskórka w obr´bie
ow∏osionej skóry g∏owy. Skóra 
w tym miejscu jest niezmieniona,
bez zaczerwienienia.

Mo˝emy rozró˝niç ∏upie˝ zwy-
k∏y, czyli suchy, i ∏upie˝ t∏usty. W ∏u-
pie˝u suchym charakterystyczne sà
drobne bia∏e ∏uski, które mogà zaj-
mowaç niewielkie obszary skóry ow∏o-
sionej g∏owy lub te˝ ca∏à jej powierz-
chni´. W przypadku nasilonego ∏u-
pie˝u skóra pokryta jest grubà warst-
wà suchych, zbitych ∏usek. Zwykle
∏upie˝ nie daje innych objawów, ale 
w przypadkach bardziej nasilonych
mo˝e pojawiç si´ Êwiàd w obr´bie
skóry zmienionej chorobowo. ¸uski
odpadajà samoistnie lub w trakcie
czesania i zatrzymujà si´ mi´dzy
w∏osami, bàdê spadajà na ubranie.

Z czasem ∏upie˝ suchy mo˝e
przekszta∏ciç si´ w t∏usty. ¸uski 
w tym typie ∏upie˝u sà t∏uste, ˝ó∏-
te, posklejane ze sobà, mogà
przypominaç strupy. Dodatkowo
mo˝e wyt´powaç Êwiàd skóry.
W∏osy sà tak˝e t∏uste, wymagajà
cz´stego mycia, a w miar´ trwa-
nia ∏upie˝u dochodzi do ich stop-
niowego nieodwracalnego wypa-
dania, co mo˝e doprowadziç do ∏y-
sienia ∏ojotokowego. Dotyczy to
cz´Êciej m´˝czyzn – rozpoczyna
si´ w kàtach czo∏owych i rozsz-
erza w kierunku szczytu g∏owy.
Wraz z post´powaniem ∏ysienia
objawy ∏upie˝u t∏ustego ust´pujà.

Leczenie ∏upie˝u
Terapia ∏upie˝u jest k∏opotliwa 
– z uwagi na przewlek∏y i nawroto-
wy charakter schorzenia, a uzyska-
na poprawa jest zwykle przejÊciowa.

W leczeniu ∏upie˝u stosuje sí  prze-
de wszystkim lecznicze szampony, naj-
cz´Êciej szampony przeciwgrzybicze, 
które redukujà iloÊç Malassezia furfur na
powierzchni skóry. Stosowane w nich
substancje czynne to zwiàzki imidazolowe
(np. ketokonazol), cyklopiroksolamina,
siarczek selenu, pirytionian cynku. Wy-
korzystuje si´ te˝ szampony zawiera-
jàce sk∏adniki, które wp∏ywajà na proces
odnowy naskórka (wyd∏u˝ajà proces
rogowacenia komórek naskórka). np.
siarczek selenu i dziegcie mineralne.

Innà grupà stosowanych w tera-
pii ∏upie˝u preparatów sà Êrodki, które
usuwajà ∏uski, czyli majà dzia∏anie
z∏uszczajàce i keratolityczne. Zawie-
rajà one zwykle zwiàzki siarki, kwas
salicylowy, mocznik lub dziegcie.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e przy
zbyt d∏ugim ich stosowaniu mo˝na
uszkodziç barier´ naskórkowà.

¸upie˝ jest chorobà, której w za-
sadzie nie da si´ wyleczyç raz na zaw-
sze. Nawroty sà regu∏à, w zwiàzkuz tym
pacjent niejednokrotnie jest zmuszo-
ny do powtarzania terapii. Nale˝y za-
tem korzystaç z szamponów z ró˝nych
grup, aby zapobiec powstawaniu odpor-
noÊci Pityrosporum ovale na stosowa-
ne substancje. Szampony muszà byç do-
brej jakoÊci, nieagresywne, niewysu-
szajàce, a jednoczeÊnie pe∏niç funkcj´
dobrego szamponu kosmetycznego.�

Leczenie ∏upie˝u
¸upie˝ to jedna z cz´stszych chorób ow∏osionej skóry g∏owy. Ma charakter przewlek∏y i nawro-
towy. Pomimo ˝e wyst´puje powszechnie, przyczyny jego wyst´powania nie do koƒca sà znane.

Zdrowie skóry

Autor: dr Agnieszka Kryczka, dermatolog, www.lasermed.pl
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W tej rubryce prezentujemy nowe zabiegi i urzàdzenia wykorzystywane 
w gabinetach dermatologii estetycznej oraz dermokosmetyki i preparaty
sprzedawane w aptekach.

Ekspert poleca:

NOWOCZESNA MEZOTERAPIA 
Seria profesjonalnych produktów MESOLINE to jedna z najnowoczeÊniejszych koncepcji
zabiegów o szerokim zastosowaniu obejmujàcym twarz, cia∏o i w∏osy. Produkty Mesoline
charakteryzujà si´ przede wszystkim szybkimi rezultatami, krótkim czasem rekonwalesncencji,
brakiem efektów ubocznych oraz brakiem sezonowoÊci wykonywania zabiegów. Udowodniono,
˝e innowacyjna technika powierzchniowych mikro iniekcji jest niezb´dna aby zapobiegaç 
przyczynom oraz leczyç symptomy starzenia si´ skóry. 

Pe∏na gama produktów obejmuje nast´pujàce preparaty:
• Mesoline HAIR – zabiegi majàce na celu zahamowanie wypadania w∏osów i wspomaganie 

ich wzrostu 
• Mesoline TIGHT – zabiegi na rozst´py, poprawiajàce j´drnoÊç skóry
• Mesoline REFRESH – zabiegi odm∏adzajàce,poprawiajàce nawil˝enie j´drnoÊci 

i elastycznoÊç skóry 
• Mesoline SLIM – produkt ten jest przeznaczony do nieinwazyjnego usuwania 

depozytów t∏uszczu. 
• Mesoline SHINE – produkt ten jest przeznaczony do rozjaÊniania i odm∏adzania skóry 

oraz do walkiz przebarwieniami. 

Preparaty Mesoline sà aplikowane za pomocà urzàdzenia medycznego Mesoline ROLLER 
do mikronak∏uç zbudowanego z 540 mikro-igie∏ o d∏ugoÊci od 0,5 do 1,5 mm. Dzi´ki temu
sk∏adniki od˝ywcze podawane sà bezpoÊrednio w skór´. Mesoline Roller jest oparty na opaten-
towanej technologii DTS (Diskneedle Technology System).

NOWY PREPARAT Z LINII SÉBIUM: SÉBIUM AKN FLUIDE
Lekki fluid aktywnie dzia∏ajàcy na przyczyny i objawy tràdziku zosta∏ specjalnie opracowany 
dla skóry t∏ustej i mieszanej. 

W¸AÂCIWOÂCI I DZIA¸ANIE:
• Sébium AKN Fluide poprawia jakoÊç sebum, zapobiega jego g´stnieniu i redukuje hiperkeratyni

zacj´ co hamuje powstawanie zaskórników
• Po∏àczenie sk∏adników o dzia∏aniu keratoregulujacym (AHA, estry AHA, kwas salicylowy) powoduje, 

˝e Sébium AKN Fluide skutecznie usuwa zaskórniki i krosty
• Dzi´ki Glukonianowi Cynku preparat redukuje nadmierny ∏ojotok i b∏yszczenie si´ skóry
• Zawiera sk∏adniki o dzia∏aniu ∏agodzàcym: Enoxolon, Ginkgo Biloba, Alantoina
• Gliceryna i Xylitol powodujà doskona∏e nawil˝enie skóry
• Preparat ma lekkà, p∏ynnà konsystencj´
• Bardzo dobrze tolerowany

Cena ok. 62 z∏/30 ml

Produkty BIODERMA dost´pne sà w aptekach na terenie ca∏ego kraju.

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl
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LE’MAADR M
POTRÓJNIE DZIA¸AJÑCY KREM PRZECIW ROZST¢POM
Krem zawiera OSC (kompleks zwiàzku organicznego krzemu i hydroksyproliny), który zapobiega
powstawaniu rozst´pów oraz zmniejsza ju˝ istniejàce zmiany. Regeneruje zarówno w∏ókna elastyny
jak i kolagenu oraz przeciwdzia∏a ich degeneracji, posiada równie˝ w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce. Mas∏o
karite zapobiega powstawaniu rozst´pów, dzi´ki zawartoÊci frakcji niezmydlajàcej, która aktywuje
metabolizm komórek. Wchodzàcy w sk∏ad preparatu olejek z nasion ró˝y pi˝mowej, bogaty 
w kwasy linolowy (40%) i linolenowy (40%), wspomaga regeneracj´ skóry, poprawia jej wyglàd 
i opóênia objawy jej starzenia. Udowodniono równie˝ jego skutecznoÊç w odniesieniu do niwelowa-
nia rozst´pów i blizn. Witamina E pochodzenia naturalnego chroni skór´ przed dzia∏aniem wolnych
rodników. Poprawia równie˝ w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce preparatu.

Stosowanie preparatu jest zalecane kobietom w cià˝y gdy˝ zapobiega powstawaniu rozst´pów
na piersiach, brzuchu, udach i biodrach. W celu zredukowania ju˝ istniejàcych rozst´pów preparat
nale˝y stosowaç codziennie rano i wieczorem na obszary gdzie one wyst´pujà. 

Badania kliniczne, przeprowadzone pod kontrolà medycznà, wykaza∏y znaczàcà redukcj´
rozst´pów po 3 miesiàcach stosowania preparatu.

Cena: 89 z∏

PojemnoÊç: 200 ml  

Produkt dost´pny tylko w aptece

NOWY PODK¸AD CLINIQUE REDNESS SOLUTIONS
Podk∏ad do twarzy Redness Solutions Makeup SPF 15 z technologià probiotycznà zawie-
ra drobinki neutralizujàce o ˝ó∏to-zielonym zabarwieniu, które maskujà i redukujà
zaczerwienienia, kojà skór´ oraz wyrównujà jej koloryt. Ponadto, podobnie jak ca∏a linia
kosmetyków Clinique Redness Solutions, podk∏ad ten niweluje zaczerwienienia skóry
przy u˝yciu wielu sk∏adników. Wyciàg z kory magnolii oraz ekstrakt z grzybów poma-
gajà ukoiç skór´. Kofeina ∏agodzi po-dra˝nienia, a mas∏o murumuru pozwala utrzymaç
prawid∏owà barier´ hydrolipidowà skóry. 

Clinique wykorzystuje te˝ w swoim nowym podk∏adzie technologi´ probiotycznà
opartà na wyciàgu z ˝ywych kultur bakterii lactobacillus plantarum, w celu wzmoc-
nienia bariery ochronnej skóry. 

Podk∏ad równie˝ zawiera antyoksydanty, takie jak witamina E oraz mieszank´ fil-
trów przeciws∏onecznych o szerokim spektrum dzia∏ania, w których stosunek filtrów
ochronnych UVB do UVA wynosi 3:1.

Sugerowana cena detaliczna: 126 z∏ 

Do koƒca roku produkt dost´pny wy∏àcznie w perfumeriach Sephora

PEELINGI FOTODYNAMICZNE
Peelingi renomowanego, francuskiego Laboratorium Renophase to nowoÊç
w dziedzinie dermatologii estetycznej! Peelingi zwi´kszajà odpowiedê
komórek na Êwiat∏o, dzi´ki czemu sà wyjàtkowo skutecznie w po∏àczeniu 
z zabiegami fotoodmladzania LED lub IPL. Stymulujà metaboliozm ko-
mórkowy i przyspieszajà naturalny proces odnowy skóry.

Wy∏àczny dystrybutor Beauty Med www.beautymed.pl



Warto poznaç: 

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy oraz najlepsze gabinety 
dermatologii i medycyny estetycznej, wellness i beauty spa

dr n. med.

Lubomir Lembas
Dr n. med. Lubomir Lembas jest doktorem nauk medycznych,

zrobi∏ specjalizacj´ z chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej.

Obecnie oprócz dzia∏alnoÊci naukowej prowadzi prywatnà

praktyk´ lekarskà.

Dr n. med. Lubomir Lembas ukoƒczy∏
warszawskà Akademi´ Medycznà w ro-
ku 1991 i rozpoczà∏ sta˝ podyplomo-
wy w Szpitalu im. Prof. Witolda
Or∏owskiego przy ul. Czerniakowskiej
w Warszawie, w którym pracowa∏ 
do roku 2008. Poczàtkowo w Klinice
Chirurgii Ogólnej CMKP, gdzie uzyska∏
tytu∏ „specjalista chirurg” i tytu∏ dok-
tora nauk medycznych, a od 2001
roku w Klinice Chirurgii Plastycznej
CMKP, gdzie uzyska∏ w roku 2005
tytu∏ „specjalista chirurgii plastycz-

nej”. Ju˝ od roku 1992 równolegle 
do pracy w spo∏ecznej s∏u˝bie zdrowia
Dr Lembas prowadzi prywatnà prak-
tyk´ lekarskà. Po uzyskaniu tytu∏ów
specjalisty jest to Specjalistyczna Pra-
ktyka Lekarska w dziedzinie: Chirur-
gia Plastyczna i Chirurgia Ogólna. 
Od roku 2006 Dr Lembas w bardzo
szerokim zakresie zajà∏ si´ chirurgià
plastycznà estetycznà w zwiàzku z roz-
pocz´ciem pracy w Klinice Chirurgii
Plastycznej Dr. A. Sankowskiego. 
W tej˝e klinice by∏ jednym z czterech

chirurgów plastyków, którzy wykony-
wali operacje u pacjentek programu
„Chc´ Byç Pi´kna”. Pasjà zawodowà 
i ˝yciowà Dr. Lembasa jest nauczanie
medycyny. Ju˝ w czasie studiów za∏o-
˝y∏ on Studenckie ko∏o Naukowe przy
Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP, które-
go by∏ przewodniczàcym, a po ukoƒcze-
niu studiów opiekunem. By∏ opieku-
nem Studenckiego Ko∏a Naukowego
przy Klinice Chirurgii Plastycznej
CMKP. Przez kilkanaÊcie lat pracowa∏
jako nauczyciel akademicki w CMKP,
gdzie prowadzi∏ kursy specjalizacyjne 
i doskonalàce dla lekarzy. Jest autorem
licznych publikacji z zakresu chirurgii
plastycznej i ogólnej. Obecnie jest Kon-
sultantem Medycznym Firmy Q-Med.
w zakresie Macrolane i Konsultantem
Medycznym Firmy Allergan w dziedzi-
nie implantów piersi, jest te˝ wyk∏a-
dowcà na Wydziale Kosmetologii dla
Lekarzy w GórnoÊlàskiej Wy˝szej
Szkole Handlowej. G∏ównym nurtem
pracy zawodowej Dr. Lembasa pozos-
taje nadal wykonywanie zabiegów 
z zakresu chirurgii plastycznej estety-
cznej. W wolnych chwilach Dr Lembas
lubi aktywnie sp´dzaç czas uprawiajàc
sport ze swoimi dzieçmi, z córkà Anià
i synkiem  Marcinem.  �
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