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Szanowni Państwo!

Ostatni w tym roku numer Eksperta jest w dużej 
mierze poświęcony odmładzaniu. Znajdziecie tu 
Państwo przewodnik po najpopularnieszych za-
biegach estetycznych. Dermatologia estetyczna 
zajmuje się nie tylko leczeniem już istniejących 
zmian związanych ze starzeniem się skóry, lecz 
  także profilaktyką.Wiemy z praktyki, że pacjenci, 
którzy odpowiednio wcześnie zaczynają regular-
nie i kompleksowo dbać o skórę – korzystając 
z programu ułożonego przez dermatologa 
– wyglądają nawet o 10-15 lat młodziej niż 
wskazywałby na to ich wiek metrykalny.
 W naszej praktyce współpracujemy 
również z lekarzami innych specjalności – gdyż 
jest wiele czynników wpływających na zdrowie 
i wygląd skóry. Dlatego polecam tekst napisany 
we współpracy z ginekologiem pt. „Hormony 
w życiu kobiety”. 
 Dynamiczny rozwój medycyny estetycznej 
sprawia, że coraz bardziej zaciera się granica 
pomiędzy chirurgią plastyczną a dermatologią 
estetyczną. Dyskutują o tym dr Barbara Walkiewicz 
i dr Lubomir Lembas, w ciekawym dialogu derma-
tologa i chirurga plastyka, zatytułowanym „Dokąd 
zmierzamy”. Doktor Carmen Vincent natomiast  
w tekście „Prawda i mity”  – na temat kosmetyków 
przeciwzmarszczkowych – pisze o tym, jakie składniki 
aktywne zawarte w kremach są rzeczywiście sku-
teczne. Odpowiada też na pytanie, czy dobry krem 
przeciwzmarszczkowy musi być drogi.
 W imieniu własnym i wszystkich lekarzy zrzeszo-
nych w Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych życzę Państwu zdrowia 
i pomyślności w Nowym 2012 Roku!

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN
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DOSSIER: Wszystko dookoła oczu  
(odmładzające zabiegi i preparaty)

• Sposoby na przedłużanie rzęs

• Kłopoty z włosami (zabiegi i preparaty)

• Zdrowie skóry: Skóra nie lubi zimy 
 (ochrona i pielęgnacja)

• Prawda i mity o kosmetykach ekologicznych

Złóż zamówienie na wysyłkę magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

Dwumiesięczny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym 
niż ulotki reklamowe) źródłem informacji dla pacjentów 
Twojego gabinetu. Ekspert pełni rolę przewodnika 
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia. 
To także doskonały prezent dla stałych klientów.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesyłać faksem pod numer: 
22/847 69 33, albo e-mailem na adres: 
agnieszka@dermatologia-estetyczna.pl. 
Można też wysłać je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1.  Podaj swoje imię i nazwisko, pełną nazwę i adres gabinetu 
 (łącznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2.  Cena 1 egzemplarza: 2,20 zł + koszt wysyłki doliczany 
 do każdego egzemplarza (koszt wysyłki jest zależny od wagi  
 przesyłki i dzielony przez liczbę zamówionych egzemplarzy  
 wg cennika firmy wysyłkowej).

3.  Po złożeniu zamówienia dostaniesz fakturę na opłacenie   
 należności za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu, 
 będziesz otrzymywał co dwa miesiące paczkę z zamówioną  
 liczbą magazynów Ekspert.

Następny numer: styczeń/luty 2012.
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DOSSIER: Odmładzanie

Konsultacja: dr Kinga Nicer, www.nicer.pl

Starzejemy się praktycznie już od chwili narodzin. Po 25-30. roku życia  
na skórze pojawiają się pierwsze zmarszczki. Po czterdziestce nasza twarz 
zdradza już tryb życia i nawyki (stres, brak snu, palenie papierosów). Odpo- 
wiednia pielęgnacja skóry może znacznie spowolnić ten proces, a dobrany 
przez dermatologa program zabiegów profilaktycznych i odmładzających 
sprawi, że będziemy wyglądać dużo młodziej niż wskazuje nasza metryka. 

Mechanizmy 
starzenia się skóry

Po 30. roku życia naturalne pro-
cesy starzenia się skóry stają się 
coraz bardziej widoczne. Pojawia- 
ją się zmarszczki mimiczne (pio-
nowe linie między brwiami i tzw. 
„kurze łapki” oraz zmarszczki w ką- 
cikach ust). Po czterdziestym ro- 
ku życia skóra ulega odwodnie- 

Alfabetyczny przewodnik 
po zabiegach odmładzających

niu i staje się coraz mniej elas- 
tyczna. Bruzdy są głębsze i trwa- 
łe, pojawiają się pierwsze oznaki 
zaburzenia owalu twarzy. Wyos-
trzają się zmarszczki pionowe i po- 
ziome na czole oraz linie biegną-
ce od nosa do warg. Po 50. roku 
życia skóra traci jędrność na 
skutek osłabienia struktury kola-
genu i elastyny, opada i wiotczeje. 
Zmienia się owal twarzy.

W jakich miejscach 
pojawiają się 
zmarszczki i zmiany 
• zmarszczki poziome czoła
• zmarszczki pionowe czoła  
 (tzw. „lwie zmarszczki”)
• okolice oczu, tzw. „kurze łapki”
• zagłębienia w dolinie łez
• zmarszczki w okolicach   
 ust, tzw. zmarszczki palacza 
 i rynienka podnosowa 

Juvéderm®
 - wypełniacze

na każdą zmarszczkę

 

Zmarszczki poziome czoła

Zmarszczki pionowe czoła (tzw. lwie zmarszczki) 

Okolice oczu  tzw. kurze łapki

Zagłębienia w dolinie łez

Zmarszczki w okolicach ust 
tzw. zmarszczki palacza i rynienka podnosowa 

Zmarszczki nosowo-wargowe 

Zmiany konturu ust

 Zmarszczki marionetki

Opadające kąciki ust 
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DOSSIER: Odmładzanie

• zmarszczki nosowo-wargowe 
• zmiany konturu ust
• zmarszczki marionetki
• opadające kąciki ust 

Alfabetyczny 
przewodnik 
po najczęściej sto-
sowanych zabiegach 
odmładzających:
Botulina. Zastrzyki z toksyny  
botulinowej wykonane pomiędzy  
brwiami („lwie zmarszczki”) i w ką- 
cikach oczu („kurze łapki”) – wy-
wołują czasowe zablokowanie  
w tym miejscu mięśni odpowie-
dzialnych za mimikę. Zapobiega-
ją w ten sposób powstawaniu i/lub 
pogłębianiu już istniejących zmar- 
szczek. Zabieg pomaga też pozbyć 
się niechcianych grymasów twa-
rzy – np. marszczenia czoła, które 
nadaje nam zmęczony lub groźny 
wygląd. Zabieg jest krótki, prawie 
bezbolesny, pacjent czuje tylko 
delikatne uczucie igły. Zaraz po 
nim można wrócić do normalne-
go życia. Pełen efekt zabiegu jest 
widoczny po 4-14 dniach i utrzy-
muje się od 4-7 miesięcy.
Fale radiowe. Niechirurgiczny 
lifting twarzy za pomocą fal ra-
diowych (Thermage, Zafirro) daje 
bardzo dobry efekt odmładzający. 
Zabieg polega na zastosowaniu 
urządzenia emitującego fale radi-
owe. Ich energia powoduje ogrza- 
nie tkanek kolagenu, który sta- 
nowi rusztowanie skóry. W efekcie 

podgrzania kolagenu dochodzi 
do jego przebudowy, czyli odmło-
dzenia. Skóra staje się bardziej 
napięta i wyraźnie wygładzona. 
Po zabiegu można natychmiast 
wrócić do codziennych zajęć. Pe- 
łen efekt zabiegu ujawnia się sto- 
pniowo przez kilka miesięcy i utrzy- 
muje od roku do trzech lat – w za-
leżności od indywidualnego sta- 
nu skóry.
kriolift. Do zabiegu wykorzys- 
tuje się specjalną aparaturę z gło- 
wicą uwalniającą bezpośrednio 
na wybranym obszarze skóry  
stabilne zimno o temperaturze 
do -15 stopni Celsjusza (w oko- 
licach skroni zmniejsza się tem- 
peraturę do -5, -7 stopni C). 
Zimno wpływa na natychmiasto- 
wą poprawę krążenia skóry. Deli- 
katne ruchy głowicy wprowadzają 
odpowiednio dobrany preparat, 
którego składniki aktywne mo-
gą wnikać głęboko w skórę i są 
przez nią znacznie lepiej przy- 
swajane. Zabieg kriolift ma dzia- 
łanie regeneracyjno-liftingujące 
na miejsca szczególnie skłonne 
do tzw. grawitacyjnego starzenia 
się skóry, czyli na twarz, szyję  
i dekolt.
kwas polimlekowy (sculptra). 
Jest to preparat w postaci zawie-
siny, który wprowadza się do skóry 
właściwej tkanki podskórnej za 
pomocą strzykawki. Zawarty w pre- 
paracie kwas polimlekowy pobu- 
dza skórę do intensywnej pro-

dukcji naturalnego kolagenu. Za- 
bieg pozwala na niechirurgicz- 
ne modelowanie owalu twarzy 
i obwisłych policzków, wypełnie-
nie okolic kości jarzmowej, bruzd 
nosowo-wargowych, okolicy ust 
i zmarszczek na brodzie. Jest też 
skuteczny w liftingu szyi. Skóra po 
zabiegu jest bardziej napięta, efekt 
jest widoczny po 2-3 miesiącach  
i narasta przez kolejne. Końcowy 
efekt ocenia się po upływie ok. 1 
roku. Rezultaty zabiegu związane 
z produkcją nowego endogenne- 
go kolagenu utrzymują się 2-3 
lata. Bezpośrednio po zabiegu 
pojawiają się niewielkie zasinie-
nie i obrzęk. Zmiany te ustępują 
w ciągu tygodnia.
Laserowe odmładzanie.  Do la-
serowych zabiegów odmładzania 
skóry stosuje się najczęściej laser 
frakcyjny. Nie uszkadza on całej 
powierzchni skóry, lecz gęsto ją 
„dziurkuje”, zmuszając tym sa-
mym do intensywnej regeneracji. 
Struktura skóry po takim zabie-
gu jest gęstsza, lepiej napięta. 
Pobudzenie naturalnej produkcji 
nowego kolagenu poprawia jej  
jędrność i elastyczność. Ten za-
bieg jest polecany każdej osobie, 
która chce zlikwidować oznaki sta- 
rzenia się skóry, leczyć blizny po- 
trądzikowe, rozstępy, blizny pou-
razowe. Skóra po zabiegu jest  
zaczerwieniona, ale następnego  
dnia można nałożyć makijaż ko-
rekcyjny. Regeneracja po zabiegu 
trwa kilka dni. Należy liczyć się  
z wykonaniem kilku zabiegów.
Osocze bogatopłytkowe (re- 
generis). Plazma bogatopłytko-
wa zawiera czynniki wzrostu za- 
warte w osoczu krwi, które po-
budzają komórki skóry do natu-
ralnej odbudowy. Regeneris jest 
produktem w 100% biokompaty-
bilnym. Zabieg polega na pobra-
niu krwi pacjenta, następnie od- 
wirowaniu jej w specjalnej wi- 
rówce i dodaniu czynnika akty-
wującego. Gotowy produkt wstrzy- 
kuje się pacjentowi na zasadzie 
klasycznej mezoterapii, bądź li- 
niowo wzdłuż fałdu zmarszcz-
ki. Przed zabiegiem stosuje się 
krem znieczulający – dla pełnego 
komfortu pacjenta. Efekty są wi-
doczne dość szybko, skóra staje 
się świetlista, gładsza, bardziej Co
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Tkanka  
podskórna

Skóra 
właściwa

Naskórek

Strefa skurczu

Zmarszczki dynamiczne



elastyczna, widocznie młodsza. 
Należy go wykonać 3 razy w od-
stępie 1 miesiąca, a następnie co 
4-5 miesięcy.
Mezoterapia. Wstrzykiwanie śród- 
naskórkowo oraz śródskórnie spe-
cjalnych mieszanek (zwanych kok- 
tajlami) zawierających substan-
cje lecznicze, nawilżające i odżyw- 
cze, o synergicznym (wzajemnie 
wzmacniającym się) działaniu. Ro- 
dzaj koktajlu dobierany jest do 
indywidualnych potrzeb i stanu 
skóry. Koktajle wprowadza się pod 
skórę za pomocą igły lub specjal-
nego urządzenia. Ból podczas za-
biegu jest niewielki, ale można 
go jeszcze zminimalizować za po- 
mocą maści Emla. Niewielkie śla-
dy po ukłuciach schodzą po kilku 
dniach.
Mikrodermabrazja. Mechanicz-
ne ścieranie naskórka wykonuje 
się za pomocą urządzenia wy- 
posażonego w specjalną końców-
kę z głowicą diamentową lub 
kryształami korundu (naturalny 

materiał zwany też tlenkiem gli-
nu). Pomimo powierzchownego 
oddziaływania zabiegu zmiany za-
chodzą nie tylko w naskórku, ale 
i w skórze właściwej. Następuje 
pogrubienie naskórka oraz inten- 
sywna synteza kolagenu i elasty- 
ny – co ujędrnia i regeneruje skórę.
Modelowanie rysów twarzy 
(miękki lifting). Dzięki nowo- 
czesnym wypełniaczom ze stabi- 
lizowanego kwasu hialuronowe-
go możemy uzyskać efekt odmła-
dzający podobny do tego, jaki kie- 
dyś był osiągalny jedynie po liftin- 
gu chirurgicznym. Preparat kwasu  
hialuronowego wprowadza się za  
pomocą specjalnej, tępo zakoń- 
czonej igły – kaniuli. W trakcie 
zabiegu można modelować kości 
policzkowe i poprawić owal twa-
rzy, wypełnić zagłębienia w okoli-
cach skroni, fałd nosowo-war-
gowych i okolicy ust, modelować 
kształt brody i podbródka. Abso-
lutną zaletą tej techniki jest mo- 
żliwość wykonania zabiegu na du-

żej powierzchni twarzy. Wykonuje 
się 1 lub 2 wkłucia po każdej stro-
nie, przy zminimalizowaniu ob-
jawów ubocznych (ból i siniaki). 
Dodatkowa stymulacja kaniulą 
przyczynia się do produkcji endo-
gennego kolagenu.
peelingi medyczne. Polegają 
na kontrolowanym uszkodzeniu 
naskórka i/lub skóry, za pomocą 
substancji chemicznej powodu- 
jącej złuszczenie. Efektem zabie-
gu jest odświeżenie, wygładzenie 
i regeneracja skóry, zmniejszenie 
zmarszczek, plam, przebarwień  
i rozszerzonych porów. Pobudze-
nie pracy fibroblastów – komórek 
skóry powoduje jej odmłodzenie  
i rewitalizację.
 Dobre efekty dają peelingi fo- 
todynamiczne. Zawierają one spe- 
cjalnie dobrane składniki, które 
w połączeniu ze światłem lam-
py LED lub IPL wzmacniają od-
powiedź komórkową na światło, 
dzięki czemu skóra szybciej ulega 
regeneracji i przebudowie. •
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Dermatologia estetyczna

Autor zabiegu: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl

Zastosowanie technik łączonych pozwala na osiągnięcie efektów terapeu-
tycznych, których nie da się uzyskać, stosując tylko jedną metodę rewitali-
zacji skóry. Właściwe dobranie technik wpływa na pogrubienie warstwy pod-
stawnej naskórka, reguluje keratynizację oraz pobudza fibroblasty i wpływa  
na wzrost nawilżenia skóry. Efektem zabiegu jest wyraźnie odmłodzony  
i zrelaksowany wygląd twarzy. Prezentujemy zabieg przeprowadzony w Cen-
trum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm. 

Estetyczny zabieg: 
okiem lekarza i pacjenta

Lekarz dobiera 
indywidualny 
program leczenia 
Doktor Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
podkreśla, że dobór technik zasto- 
sowanych podczas jednego (lub 
kilku) zabiegu jest zawsze doko- 
nywany indywidualnie pod kątem 
potrzeb i stanu skóry pacjenta. 
Kandydatka do zabiegu, Pani Ewa, 
ma ok. 60 lat. W przeszłości ko- 
rzystała już z zabiegów estetycz- 
nych. Niestety Pani Ewa bardzo lu- 
bi się opalać, co widać na jej skórze. 
Efektem nadmiernego opalania są 
duże zniszczenia cery spowodowa- 
ne fotostarzeniem: liczne przebarwie-
nia, wiotkość i zmarszczki. 
 Aby uzyskać szybki, doraźny 
efekt poprawy wyglądu skóry, dr 
Walkiewicz-Cyrańska zapropono-
wała pacjentce zabieg składający 
się z: mikrodermabrazji, mezote- 
rapii, zastrzyków z botuliny oraz mo- 
delowania twarzy i wypełnienia 
bruzd kwasem hialuronowym.

Opis przeprowadzonych 
zabiegów: 

1. Mikrodermabrazja
Podczas zabiegu pociera się skórę 
przy użyciu aparatu, który wytwa-

rza podciśnienie pozwalające na 
lepsze naciągnięcie skóry. Spe-  
cjalna diamentowa końcówka usu- 
wa mechanicznie nadmiernie na- 
gromadzoną warstwę martwego 
naskórka, powstałą np. po opala- 
niu lub zastosowaniu wysusza- 
jących preparatów przeciwtrądzi-
kowych, a w efekcie wygładza po- 
wierzchnię skóry. Zabieg mikro-
dermabrazji jest zabiegiem bez-
inwazyjnym i bezpiecznym, służy 
do regeneracji i odświeżenia skóry. 
Poza tym jest dobrym podkładem 
do wprowadzania preparatów od- 
mładzających lub leczniczych  
– penetracja jest lepsza i bardziej 
równomierna. Mikrodermabrazja 
daje też efekt dermoplastyczny, to 
znaczy pobudza syntezę nowego 
kolagenu, a więc odmładza skórę. 

Zabieg mikrodermabrazji należy 
do tzw. zabiegów resurfacingu, czy- 
li usuwa stary naskórek, indukuje 
jego regenerację i zastępuje go 
nowym. Mikrodermabrazję można 
wykonywać w każdym wieku, a co 
najważniejsze – bezpiecznie, przy 
dobrej tolerancji na każdą okolicę 
ciała. Po zabiegu można od razu 
powrócić do codziennych czynnoś- 
ci, a dodatkowa ochrona przeciw- 

Dr walkiewicz-Cyrańska wprowadza pod 
skórę kwas hialuronowy za pomocą kaniuli.

foto: serw
is prasow

y Viva-Derm



wać kremów z filrem ochronnym 
i unikać słońca.

efekt zabiegu
Opinia pacjentki:
Pani Ewa jest zadowolona z efek-
tów zabiegu. Uważa, że ma teraz 
wygładzoną, lepiej napiętą i bar- 
dziej sprężystą skórę. 
 Zabieg nie był bolesny, a drobne 
ślady po ukłuciach są prawie 
niewidoczne, to dla niej istotne,  
bo nazajutrz ma ważne spotkanie 
w pracy. Nieznaczne ślady dosko-
nale dadzą się zamaskować kore-
ktorem. Pacjentka zdecydowała 
się kontynuować terapię według 
programu ułożonego przez der-
matologa. 

Zabieg „techniki łączone”, 
przeprowadzila dr Barbara 
walkiewicz-Cyrańska 
w Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej 
Viva-Derm w warszawie.
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słoneczna nie jest restrykcyjnie 
wymagana, w związku z czym za- 
bieg wykonuje się przez cały rok, 
nawet na opalonej skórze. Mikro-
dermabrazję można stosować nie 
tylko na twarz i szyję, ale i na ple- 
cy, ramiona, cały dekolt i inne 
powierzchnie ciała.

2. Mezoterapia 
Do mezoterapii lekarz stosuje 
„koktajl” złożony z 3 do 5 pre-
paratów w odpowiednich stęże-
niach, dobieranych indywidual- 
nie dla danego pacjenta (w za-
leżności od rodzaju schorzenia).  
W tym przypadku zastosowano  
gotowy preparat zawierający kwas 
hialuronowy – który ma za za- 
danie silnie i długotrwale na- 
wilżyć przesuszoną skórę. Prepa-
rat wprowadzono za pomocą ka- 
niuli, metodą nappage (liczne 
drobne ukłucia) i na pechęrzyk  
– przy tej metodzie preparat  wni-
ka głębiej, a na skórze powstaje 
coś w rodzaju pęcherzyka, który 
wchłania się na po dwóch dniach.

3.  Likwidacja zmarszczek 
– botulina, kwas hialuronowy
Zastrzyki z botuliny (Azallure) ma- 
ją na celu zniwelowanie zmarsz-
czek mimicznych w górnej częś- 
ci twarzy. Zabieg polega na wstrzy- 
knięciu preparatu w małej daw-
ce, w precyzyjnie wybrane miej-
sca na twarzy lub szyi. Efekty są 
zauważalne już po dwóch lub 
trzech dniach, a efekt końcowy wi- 
doczny już siódmego dnia i utrzy-
muje się od 6 do 8 miesięcy. To za- 
bieg bezpieczny i bezbolesny  
– nie wymaga znieczulenia. 

W innych miejscach twarzy do wy- 
gładzenia zmarszczek i poprawy 
napięcia skóry został zastosowa-
ny preparat na bazie kwasu hia- 
luronowego (Emervel). Kwas hia-
luronowy jest substancją natural-
nie występującą w skórze, której 
zadaniem jest utrzymanie wody  
w tkankach. Wraz z wiekiem zmniej- 
sza się ilość kwasu hialurono- 
wego, a także ilość tkanki pod-
skórnej, która odpowiada za pra-

widłowe krągłości i uwypuklenia 
na twarzy. Kwas hialuronowy ide-
alnie wypełnia fałdy nosowo-war-
gowe, zmarszczki dookoła ust i na 
policzkach, koryguje opadające ką- 
ciki ust oraz modeluje kości po-
liczkowe. Zabieg jest wykonywa-
ny w znieczuleniu – za pomocą 
kremu Emla. Rezultaty są widocz-
ne natychmiast i utrzymują się  
od 12 do18 miesięcy. 

po zabiegu:
Cały zabieg trwał ok. godziny. 
Tuż po nim wyraźnie widać ślady 
odmłodzenia, ale pełen efekt po-
jawia się po 10 dniach. Po zabiegu 
widać jedynie drobne zmiany po 
wkłuciach igły, które znikną po 
2-3 godzinach. Pacjentka prak-
tycznie od razu może wrócić do 
normalnego trybu życia.
 
efekt po zabiegu 
Opinia lekarza i zalecenia 
pozabiegowe:
Pacjentce zależało na szybkim 
efekcie poprawy skóry. Zapro-
ponowane zabiegi spowodowały, 
że skóra pacjentki odzyskała sprę- 
żystość, zniknęły zmarszczki, a  jej 
twarz zyskała  młodszy  i pełen blas- 
ku wygląd. Jest to jednak począ-
tek procesu leczenia, jeżeli chce-
my uzyskać długotrwały efekt.  
Ważną sprawą jest zmniejszenie 
przebarwień, dlatego  w dalszym eta- 
pie proponuję, aby Pani poddała się 
zabiegom peelingu (Cosmelan), 
i zabiegom laserowym (laser „Mo- 
zaika”). Cosmelan daje bardzo 
dobre efekty przy usuwaniu plam 
i przebarwień. Laser Mozaika  prócz 
leczenia przebarwień stymuluje 
odnowę kolagenu skóry, co za- 
pewnia jej młodszy wygląd. Aby 
przedłużyć efekty zabiegu pa-
cjentka powinna jeszcze  raz na 2-3 
miesiące stosować zabiegi te- 
chnik łączonych tj.: mikroderma-
brazję, mezoterapię, kriolift i ma- 
ski z retinolem. Zabieg kriolift ma 
działanie regeneracyjno-liftingu-
jące, natomiast retinol oprócz 
działania odmładzającego wzmac- 
nia i pogrubia skórę  Na co dzień 
bezwzględnie pani Ewa musi uży- 

pacjentka przed zabiegiem. 
skóra jest wiotka. 
widać przebarwienia i zmarszczki. 

pacjentka bezpośrednio po zabiegu. 
widać wyraźny efekt wygładzenia 
zmarszczek i poprawy napięcia skóry.
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Prawda i mity: 

Autor: dr Carmen Vincent, www.drvincent.pl

Pierwsze oznaki starzenia pojawiają się już około 25. roku życia – przez 
następne lata robimy wiele, aby spowolnić ten proces. Pomagają nam w tym 
producenci kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Przed zakupem drogiego 
kremu warto wiedzieć, jakie składniki rzeczywiście działają na naszą skórę  
– a jakie są tylko ładnie brzmiącym chwytem reklamowym.

Kosmetyki 
przeciwzmarszczkowe

Kiedy zacząć 
stosować kosmetyki 
przeciwzmarszczkowe 
i jakie składniki 
aktywne powinny się 
w nich znajdować? 
Już około 30. roku życia, gdy po- 
jawiają się pierwsze oznaki starze-
nia się skóry, warto zacząć regu-
larnie stosować kosmetyki, które 
pomogą nam utrzymać skórę 
w dobrej kondycji i zapobiegną 
przedwczesnemu pojawieniu się 
zmarszczek. Na początek warto 
zastosować kosmetyki wzboga-
cone witaminami i minerałami. 
Najcenniejsze z punktu widzenia 
kosmetologii witaminy to: A, C i e.
 Osobom około trzydziestki za- 
leca się kosmetyki zawierające 
klasyczny zestaw antyoksydan- 
tów: witaminę C i E, które chronią 
komórki skóry przed działaniem 
wolnych rodników tlenowych. 
Te groźne dla skóry cząsteczki 
powstają pod wpływem działa- 
nia promieni UV oraz w środo-
wiskach miejskich, zanieczysz- 
czonych substancjami chemicz-
nymi. Działanie wolnych rodników 
tlenowych powoduje szybszą de-
gradację włókien podporowych 
skóry oraz wywołuje mutacje w ko- 
mórkach naskórka, prowadząc  
do ich stopniowej degeneracji. 
witamina C dobrze wpływa na 
mikrokrążenie skórne, redukując 
obrzęki i cienie pod oczami, oraz 
pobudza syntezę kolagenu, który 
uelastycznia i wygładza skórę. 
witamina e wygładza i zmięk-

cza naskórek oraz łagodzi podraż-
nienia skóry. 
witamina A występuje w kosme- 
tykach zazwyczaj w postaci re-
tinolu. Jest on bardzo cennym 
składnikiem kosmetyków dla skór 
dojrzałych, ponieważ stymuluje 
proces odnawiania komórek (po- 
budzając złuszczanie nieaktyw-
nych komórek warstwy rogowej). 
Retinol pobudza też słabnącą  
z wiekiem produkcję naturalnego 
kolagenu i elastyny, a hamując ak-
tywność enzymów odpowiedzial-
nych za ich rozkład, przyczynia się 
do naturalnego pogrubienia i wzmoc- 
nienia skóry. Po kosmetyki zawie-
rające retinol warto sięgnąć po 
35. roku życia. Ich systematycz-
ne stosowanie sprawi, że skóra 
będzie gładsza i bardziej jędrna. 

Jakie mikroelementy 
są najczęściej stoso-
wane w tego typu 
kosmetykach? 
Najczęściej występują w nich 
wapń, magnez i miedź. 
wapń to składnik, który zapobie- 
ga podrażnieniom skóry i przyczy- 
nia się do odnowy naskórka. Wy-
kazano także, że wapń przywraca 
właściwą komunikację pomiędzy 
komórkami starzejącego się nas- 
kórka. Istnieją badania potwier-
dzające zależność produkcji kola- 
genu oraz syntezy DNA komórek od 
zawartości wapnia w organizmie. 
Kosmetyki z dużą zawartością  
wapnia polecane są szczególnie  
osobom po 65. roku życia, z wiot-

ką, suchą i łuszczącą się skórą. 
  Innym ważnym składnikiem 
kosmetyków jest magnez, który 
ułatwia przyswajanie witaminy  C,  
a także bierze aktywny udział  
w syntezie kolagenu. Magnez sto-
sowany w kosmetykach wzmac-
nia ścianki naczyń krwionośnych 
i działa wzmacniająco na skórę 
właściwą.
Miedź jest pierwiastkiem stoso- 
wanym w kosmetologii od niedaw- 
na. Wykazano, że jest ona skład-
nikiem enzymu – dysmutazy ponad- 
tlenkowej (SOD) – będącego sil-
nym zmiataczem wolnych rodni- 
ków tlenowych. Dzięki temu miedź 
poprawia dotlenienie komórek 
oraz jędrność i elastyczność skóry. 
Ponadto wpływa regulująco na 
pracę gruczołów łojowych, dzięki 
czemu jest chętnie wykorzystywa- 
na w kosmetykach przeznaczo-
nych dla cery tłustej, dojrzałej  
i zmęczonej. 
 Większość kosmetyków dla pań 
dojrzałych zawiera też kwas hia- 
luronowy. Z czasem produkcja na- 
turalnego kwasu hialuronowego 
słabnie, więc trzeba go skórze do- 
starczyć z zewnątrz. Rolą tego skła- 
dnika jest utrzymywanie odpo- 
wiedniego nawilżenia cery i w kon- 
sekwencji poprawienie jej sprę-
żystości. Kwas hialuronowy, wni-
kając w skórę, sprawia też, że inne 
cenne substancje z kremów czy 
balsamów są lepiej wchłaniane.
kolagen to znajdujące się w na- 
szej skórze białko odpowiedzial- 
ne między innymi za jej elastycz-



Ekspert ANTI-AGING 11

ność. Niestety, z wiekiem fibroblas- 
ty (komórki skóry) wytwarzają co- 
raz mniej naturalnego kolagenu.  
Zawartość kolagenu w kremie po- 
woduje spłycenie drobnych zmarsz-  
czek i dodaje skórze sprężystości, 
jednak ze względu na dużą ma- 
sę cząsteczkową jego działanie ma 
charakter powierzchowny – cząs-
teczki kolagenu nie przedostają 
się w głąb naskórka.

Co oprócz witamin 
i mikroelementów 
zawierają nowoczesne 
kremy? 
Kosmetolodzy cały czas pracują 
nad wprowadzeniem na rynek 
nowych, coraz bardziej skutecz-
nych kremów przeciwzmarszcz-
kowych. Nowoczesne kosmetyki 
przeciwzmarszczkowe zawierają 
najróżniejsze substancje odmła-
dzające, m.in. peptydy, nowoczes-
ne przeciwutleniacze, pierwiastki 
śladowe, oleje i wyciągi roślinne. 
Na szczególną uwagę zasługują 
tu oligopeptydy przeciwzmarsz-
czkowe. Można określić je jako 
tzw. „minibiałka”, ponieważ ich 
cząsteczki są złożone z krótkich łań- 
cuchów zbudowanych z 2-9 amino- 
kwasów. Wykazano, że naturalnie 
występujące w organizmie oligo- 
peptydy biorą aktywny udział w prze- 
kazywaniu informacji pomiędzy 
żywymi komórkami w tkankach. 
 Oligopeptydy występujące w ko- 
smetykach to cząsteczki syntety-
zowane biotechnologicznie, które 
naśladują cząsteczki naturalne. 
Mają one wpływ na wybrany pro- 
ces biologiczny, a co za tym 
idzie – mogą wywołać konkretny, 
pożądany efekt. Takie cząsteczki, 
zwane peptydami biomimetyczny-
mi, znajdują zazwyczaj zastosow-
anie w dermokosmetykach, czy- 
li produktach z pogranicza kos- 
metologii i farmakologii. Przeciw-
zmarszczkowe peptydy biomime-
tyczne stymulują naturalne reak- 
cje fizjologiczne skóry, które ule-
gły zaburzeniu pod wpływem pro-
cesów starzenia.

Na co zwracać 
uwagę, czytając 
skład na opakowanich 
kosmetyków?
Ciągły postęp cywilizacji niesie za 
sobą wiele zmian niekorzystnych 

dla naszego środowiska, a także 
dla organizmu człowieka. Zanie-
czyszczenie powietrza, stres, sto- 
sowanie chemicznych dodatków 
do żywności powoduje coraz czę- 
stsze występowanie u ludzi aler-
gii skórnych. Coraz więcej osób 
zgłasza się do dermatologów z pro-
blemem cery wrażliwej. Także le- 
karze mają czasem kłopoty z wy- 
borem odpowiedniego kosmety-
ku. Pomimo wieloletniego doś- 
wiadczenia i rozległej wiedzy na 
temat funkcjonowania skóry częs- 
to nie jesteśmy w stanie pomóc 
pacjentowi w podjęciu decyzji, 
który produkt – z setek kremów 
znajdujących się na rynku – będzie 
dla niego odpowiedni. Można je- 
dynie doradzić, ażeby osoby z roz- 
poznaną alergią unikały kosmety- 
ków zawierających składniki uczu- 
lające (np. mieszanki zapacho-
we). Istotne jest też, aby w kosme- 
tykach do stosowania w ciągu 
dnia, szczególnie latem, znajdowa- 
ły się filtry UV, chroniące skórę 
przed działaniem promieni sło-
necznych. Osoby z tzw. cerą pro- 
blemową powinny korzystać  
z dermokosmetyków dedykowa- 
nych konkretnym potrzebom cery.

Czy dobry kosmetyk 
musi być drogi?
Nowoczesne składniki aktywne 
dodawane do kosmetyków produ- 
kowane są przez wyspecjalizowa-
ne firmy surowcowe, które okreś- 
lają profil działania danego skła-
dniku oraz zakres stężeń, w jakich 
powinien być zastosowany, aby 
mógł osiągnąć właściwe działa-
nie. Laboratoria technologiczne 
dużych firm kosmetycznych szcze- 
gółowo badają właściwości subs-
tancji aktywnych i dbają o to, by 
dany składnik aktywny posiadał 
odpowiednie stężenie w kosme-
tyku. Niestety, nowoczesne skła- 
dniki aktywne są zazwyczaj dro-
gie, a utrzymanie laboratorium te- 
chnologicznego na właściwym po- 
ziomie wymaga ogromnych na- 
kładów finansowych. Dlatego też 
należy ostrożnie podchodzić do 
produktów nieznanych firm, które 
nie mają odpowiedniego zaple-
cza badawczego. Czasem dodatek 
modnego, nowoczesnego składni- 
ka aktywnego do kremu niezna- 
nej marki jest traktowany jak chwyt 

marketingowy, a jego stężenie by-
wa tak małe, że nie ma żadnego 
praktycznego znaczenia. 
 Nie zawsze jakość kosmetyku 
idzie w parze z jego ceną. Duże 
firmy produkują kosmetyki, które 
potem są sprzedawane w różnych 
kategoriach cenowych. Należy pa- 
miętać, że receptury zarówno dro- 
gich, jak i tańszych produktów  
opracowuje się w tych samych 
laboratoriach, często robią to ci sami 
i technolodzy. Dlatego tak na pra- 
wdę wszystko zależy od zawar-
tych w kosmetykach ekskluzyw-
nych substancji aktywnych. Za- 
zwyczaj nowoczesne, drogie skła- 
dniki aktywne trafiają najpierw 
do kosmetyków marek selektyw- 
nych. W przypadku takich pro-
duktów cena kosmetyku zależy 
od wartości jego marki. Ceny ko- 
smetyków selektywnych są o wie- 
le wyższe niż kosmetyków popu-
larnych, do których te same skła-
dniki są zazwyczaj dodawane 
po pewnym czasie. Dlatego też, 
aby kupić dobry krem z wysokiej 
jakości składnikami aktywnymi  
w rozsądnej cenie... warto cza-
sem trochę poczekać.



Medycyna estetyczna:   

O wspólnym celu i coraz bardziej płynnej granicy pomiędzy dermatologią 
estetyczną i chirurgią plastyczną rozmawiają dr Barbara Walkiewicz- 
-Cyrańska, dermatolog-kosmetolog, oraz dr Lubomir Lembas, specjalista  
chirurgii plastycznej.

B. walkiewicz-Cyrańska: 
Zarówno dermatologia estetycz-
na, jak i chirurgia plastyczna 
to nie tylko dziedziny nauki, 
ale w pewnym sensie również 
sztuka. Pozwalają na świadome 
modelowanie różnych okolic 
ciała ludzkiego w taki sposób, 
żeby wyglądały młodo i były 
odbierane przez innych ludzi 
jako estetyczne.

L. Lembas: Zaznaczmy, że 
ani medycyna estetyczna, 
ani chirurgia estetyczna nie 
są samodzielnymi dziedzinami. 
Dermatologia estetyczna 
to przecież nieodłączna część 
dermatologii, z kolei chirurgia 
estetyczna jest integralną 
i nierozerwalną częścią chirurgii 
plastycznej. Trzeba mieć oficjal-
ne specjalizacje z dermatologii 
i chirurgii plastycznej, które 
uzyskuje się po zdaniu egza- 
minu państwowego. 

B. walkiewicz-Cyrańska: 
Obecnie dermatologia estetycz-
na i chirurgia plastyczna este-
tyczna zajmują się podobnymi 
problemami: usuwaniem zew- 
nętrznych oznak starzenia  
oraz poprawą wyglądu ciała 
ludzkiego. Ta granica pomiędzy 
obiema dziedzinami zaciera się 
coraz  bardziej, zabiegi derma-
tologiczne i chirurgiczne mogą 
służyć do uzyskania podobnych 
celów. Najlepsze wyniki daje 

Dokąd zmierzamy? 

Dialog dermatologa estetycznego i chirurga 
plastyka o przyszłości medycyny estetycznej

współpraca różnych specjalistów. 
Można to określić jako holistycz-
ne podejście do medycyny, czyli 
całościowe i wielokierunkowe 
działanie służące temu, by osiąg-
nąć świeży, zdrowy i młody wygląd. 

L. Lembas: Do poprawy wyglą-
du mamy coraz więcej narzędzi, 
cały zakres zabiegów: nieinwa-
zyjnych, małoinwazyjnych czy 
chirurgicznych. Zabiegi nieinwa-
zyjne to te – w których nie do-
chodzi do mechanicznego przer-
wania ciągłości skóry. Należą do 
nich np. radiage lub mezoterapia 
bezigłowa. Zabiegi te nie muszą 
być wykonywane przez lekarza, 
jednak z pewnością konieczny 
jest nadzór lekarski, co zapewnia 
bezpieczeństwo pacjenta. To le- 
karz na podstawie badania zle- 
ca zabiegi, a w przypadku wystą-
pienia jakichkolwiek powikłań 
jest w stanie je leczyć. Drugą 
grupę zabiegów stanowią zabiegi 
małoinwazyjne, które wymagają 
przerwania ciągłości skóry, ale 
tylko w postaci nakłuć. Zabiegi 
takie może wykonywać tylko le-
karz lub osoba z wykształceniem 
medycznym na zlecenie lekarza. 
W miejscu nakłucia nie pozos-
taje trwała blizna. Zalicza się 
tu np. zabiegi z użyciem kwasu 
hialuronowego czy toksyny botu-
linowej. Trzecią grupę stanowią 
zabiegi chirurgiczne, które są 
związane z nacięciem skóry i po- 
zostawieniem trwałej blizny – te 

mogą przeprowadzać jedynie 
chirurdzy plastycy. 

B. walkiewicz-Cyrańska: 
Do niedawna sądzono, że zabiegi 
nieinwazyjne i małoinwazyjne są 
wskazane u osób młodych, nato-
miast zabiegi chirurgiczne zare-
zerwowane dla tych, które chcą 
się odmłodzić. Teraz wiadomo, 
że każdy z tych zabiegów można 
wykonywać w każdym wieku. 
Osoby starsze mogą szeroko 
korzystać z zabiegów nieinwa-
zyjnych i małoinwazyjnych, 
a osoby młodsze decydują się 
na zabiegi chirurgiczne. Coraz 
częściej też pacjenci poddają 
się tym zabiegom, by przedłużyć 
sobie młodość, a nie – by się 
odmłodzić. 

L. Lembas: Ciekawym 
przykładem może tu być korekta 
nosa. Typowym pacjentem do 
operacji plastycznej nosa jest 
młoda osoba, która chce się 
pozbyć jakiejś ewidentnie nieko-
rzystnej jego cechy (garbek, asy-
metria, zbyt duży czubek). Coraz 
częściej jednak na poprawę 
kształtu nosa decydują się osoby 
starsze, po 40., a nawet po 60. 
roku życia. 

B. walkiewicz-Cyrańska: 
Nos podlega naturalnym pro-
cesom starzenia, podobnie jak 
inne części twarzy. Proces ten 
przebiega jednak w charakte-
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rystyczny sposób – na grzbiecie 
nosa pojawia się garbek, czubek 
opada i staje się pozornie duży,  
a cały nos się wydłuża. Derma-
tologia estetyczna, dzięki za- 
biegom małoinwazyjnym z zasto- 
sowaniem kwasu hialuronowe-
go, pozwala na odmłodzenie 
nosa w ciągu 10 minut, bez 
ryzyka powikłań i bez długiego 
okresu rekonwalescencji. Efekt 
takiego zabiegu nie jest jed-
nak trwały, ale może stanowić 
cenne doświadczenie dla 
pacjenta przed ewentualną 
korektą chirurgiczną. Z kolei 
po korekcie chirurgicznej nosa 
czasami dochodzi do drobnych 
nierówności lub asymetrii, które 
można w bardzo prosty sposób 
skorygować poprzez dodatkowe  
zastosowanie zastrzyku z kwasu 
hialuronowego. 

L. Lembas: Częstym zabiegiem 
chirurgicznym, który przepro- 
wadza się od czwartej dekady 
życia, jest plastyka powiek gór- 
nych i dolnych. Nie każde znie- 
kształcenie powiek kwalifikuje 
się do operacji. Wiele z nich 
wymaga zabiegów małoinwa-
zyjnych lub połączenia za- 
biegów chirurgicznych i mało-
inwazyjnych. W przypadku nad- 
miaru skóry na powiece górnej 
wskazane jest jego chirurgiczne 
usunięcie. Często jednak nieeste- 
tyczny wygląd powiek wynika nie 
z nadmiaru skóry, ale z braku  
objętości, wtedy zabiegi mało-
inwazyjne w lepszy sposób speł-
nią oczekiwania pacjenta. 

B. walkiewicz-Cyrańska: 
Czasami zabiegi laserowe 
poprawiające jakość i sprę-
żystość skóry powiek dolnych 
dają lepszy efekt estetyczny  
niż operacja. W innych przypad-
kach jedynie operacja stanowi 
skuteczne rozwiązanie. Decyzję 
powinien podjąć lekarz wraz 
z pacjentem, na podstawie sta- 
rannego zbadania powiek, oce- 
ny stanu anatomicznego i sko- 
relowania tego z oczekiwaniami 
 i obawami pacjenta. Często 
preferowane są zabiegi mało-
inwazyjne, gdyż wiążą się z mniej- 
szym ryzykiem i krótszym okre-
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sem rekonwalescencji. Bywa 
jednak, że jedynym rozsądnym 
rozwiązaniem, dającym szansę 
na realną poprawę, jest właśnie 
zabieg chirurgiczny. 

L. Lembas: Kolejnym przy-
kładem, gdzie wskazana jest 
współpraca chirurga plastyka 
i dermatologa estetycznego, 
jest lifting twarzy. Do liftingu 
skóra musi być przygotowana 
– powinna być zdrowa, dobrze 
odżywiona. Można to uzyskać, 
wykonując zabiegi profilaktycz-
ne. Klasyczny lifting twarzy 
poprawia jej owal – wygładza 
szyję i usuwa „chomiczki”, ale 
nie wpływa trwale na środkową 
część twarzy. Korzystne jest 
połączenie liftingu z wypełnia-
czami, które skorygują bruzdy 
nosowo-wargowe, bruzdy „ma- 
rionetkowe”, usta, kąty ust, 
policzki. Wypełniaczem może 
być przeszczep własnej tkanki 
tłuszczowej lub preparaty kwasu 
hialuronowego. Klasyczny lifting 
nie wpływa na poprawę wyglądu 
czoła. Kiedyś wykonywano tzw. 
lifting czoła, ale od czasu wpro-
wadzenia toksyny botulinowej 
tego rodzaju  operacji już się 
praktycznie nie robi. Ten sam 
efekt co po długotrwałej operacji 
liftingu czoła można obecnie 
uzyskać w czasie 5-minutowego 
zabiegu z zastosowaniem tok-
syny botulinowej. 

B. walkiewicz-Cyrańska: 
Dermatolodzy estetyczni 
wykonują też tzw. miękki lifting 
z zastosowaniem tylko zabiegów 
małoinwazyjnych. Przy staran-
nym dobraniu wskazań do ta- 
kiego zabiegu można uzyskać 
naprawdę spektakularne efekty. 
Zabiegi z zakresu dermatologii 
estetycznej przeprowadzane  
na twarzy w celach profilaktycz-
nych i leczniczych wykonujemy 
już od kilkunastu lat. Uważa się 
nawet, że ta część kobiet, która 
systematycznie korzysta 

z zabiegów nieinwazyjnych  
i małoinwazyjnych, by odmłodzić 
twarz, nigdy nie będzie musiała 
się poddawać chirurgicznemu 
liftingowi twarzy. 

L. Lembas: Dobry przykład za- 
biegu, gdzie jednak ta współ- 
praca dermatologa i chirurga  
jest konieczna, to liposukcja. 
Dlaczego? Bo niezbędnym 
warunkiem uzyskania dobrego 
wyniku zabiegu jest dobrej ja- 
kości skóra, która musi się 
obkurczyć ponad nowym, zred- 
ukowanym podłożem. Dlatego 
nieinwazyjne i małoinwazyjne  
zabiegi poprawiające jakość 
skóry przed i po liposukcji sta- 
nowią obecnie złoty standard. 
Ostatnio pojawiły się też nowe 
możliwości usunięcia nadmia- 
ru tkanki tłuszczowej za po-
mocą lipolizy. Oznacza to, że 
małoinwazyjny zabieg w postaci 
zastrzyku w tkankę tłuszczową 
powoduje jej rozpuszczenie 
(produkty rozpadu tłuszczu  
są wydalane z moczem). 

B. walkiewicz-Cyrańska: 
Generalnie warunkiem uzyskania 
optymalnego wyniku jest dobra 
kwalifikacja pacjenta do konkret- 
nego zabiegu. Dla jednego bę-
dzie to zabieg dermatologiczny, 
dla drugiego chirurgiczny, a dla 
trzeciego konieczne okaże się 
połączenie wysiłków dermatolo-
ga i chirurga. By prawidłowo 
zakwalifikować pacjenta, za-
planować odpowiednie zabiegi 
i bezpiecznie je wykonać koniecz- 
na jest wiedza, wykształcenie  
i doświadczenie lekarza. Waż- 
nym fundamentem bezpieczeń- 
stwa w dermatologii estetycz-
nej i chirurgii plastycznej jest 
umiejętność współpracy z leka-
rzami innych specjalności. 

Opracowano na podstawie 
materiałów publikowanych 
w Magazynie Salon i Elegancja

Barbara walkiewicz-Cyrańska 
– dermatolog, kosmetolog 
od 20 lat prowadzi  prywatne 
Centrum Dermatologii Este-
tycznej i Laserowej Viva-Derm, 
www.viva-derm.pl. 
Jest prezesem Stowarzyszenia 
Dermatologów Estetycznych 
w Polsce i jedną w prekursorek 
polskiej dermatologii estetycz-
nej. 

Dr n. med. Lubomir Lembas 
jest doktorem nauk medycz-
nych, zrobił specjalizację 
z chirurgii ogólnej i chirurgii 
plastycznej. Obecnie oprócz 
działalności naukowej prowadzi 
prywatną praktykę lekarską. 
www.lembas.pl
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Anti-Aging

Konsultacja: dr n. med. Anna Elwertowska, ginekolog
Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Hormony mają wpływ na nasz wygląd, samopoczucie i życie płciowe. Na każdym 
etapie życia warto je zatem mieć pod kontrolą. Odpowiedzi na najczęściej  
zadawane przez kobiety pytania udzieliła doktor Anna Elwertowska, ginekolog.

Hormony w życiu kobiety

Kiedy powinnyśmy się 
zainteresować naszymi 
hormonami? 
Kiedy mamy od dłuższego czasu 
zły nastrój, wypadają nam włosy, 
tyjemy (mimo iż nie zmieniłyśmy 
diety), warto zbadać poziom hor-
monów. Mają one bowiem wpływ 
nie tylko na zaburzenia cyklu, lecz 
mogą być także przyczyną takich 
objawów jak: skłonność do zbyt 
częstych wypróżnień, zaparć, wa-
hania nastrojów (stany depresyjne), 
gonitwa myśli, niedowaga lub nad- 
waga, nadmierna potliwość (ude 
rzenia gorąca). Zdarza się, że der-
matolodzy kierują do endokrynolo-
ga osoby mające kłopoty z cerą,  
a to dlatego, że zmiany hormo-
nalne są najczęstszą przyczyną tzw. 
trądziku dorosłych, problemów z wy- 
padaniem włosów, czy nadmiernej 
suchości skóry.

Jakie są przyczyny 
rozregulowania 
gospodarki hormonalnej?
Bardzo duży wpływ na to ma nasz 
tryb życia: stres, niedosypianie, 
brak ruchu, nieprawidłowa dieta 
– efekty tych działań kumulują się 
w naszym organizmie. Chroniczny 
stres może rozregulować całą gos- 
podarkę hormonalną. Oczywiście 
na układ hormonalny kobiety oddzia- 
łuje również antykoncepcja. Tu nie-
zwykle ważny jest dobór preparatu, 
który musi być dostosowany do wie- 
ku pacjentki, jej chorób, trybu ży-
cia itd. Podczas stosowania prepa-
ratów hormonalnych co pół roku po-
winno się kontrolować stan zdrowia.

W jaki sposób hormony 
wpływają na skórę?
Estrogeny odgrywają ogromną rolę 
w zachowaniu młodego wyglądu 
skóry. Gdy w organizmie kobiety 
spada stężenie żeńskich hormo-
nów płciowych (po 45. roku życia), 
zmniejsza się ilość elastyny i kola-
genu w skórze, przez co staje się 
ona cieńsza, zwiotczała, gorzej 
odżywiona i nawilżona. Słabną 
ścianki naczyń krwionośnych, do- 
chodzi do teleangiektazji (popę- 
kania naczynek). Zmniejsza się 
ilość melanocytów w skórze, po-
jawiają się przebarwienia i plamy 
starcze. Dochodzi do zmiany owalu 
twarzy i powstawania  zmarszczek 
głębokich. Pojawiają się także zmia-
ny zanikowe śluzówki (oczy, jama 
usta, pęcherz moczowy i pochwa).

Jak sobie radzić 
z menopauzą?
Menopauza to nie choroba, lecz na-
turalny etap w życiu kobiety. Kilka 
lat poprzedzających menopauzę na- 
zywamy okresem premenopauzal-
nym, kiedy dochodzi do niedoboru 
żeńskich hormonów płciowych. 
Jest to okres zmian hormonalnych, 
które wpływają na samopoczucie  
i wygląd kobiety. Spowolnieniu ule-
ga proces odnowy tkanek skóry  
i kości. Ten stan zaczyna się już po 
40. roku życia, zatem prawie połowa 
życia współczesnej kobiety przy-
pada na okres pomenopauzalny. 
Przy czym lata pomiędzy 40. a 60. 
rokiem życia to najczęściej czas 
bardzo dużej aktywności zawodo-
wej. Współczesna nauka i medy-

cyna oferują wiele sposobów  
na poprawę wyglądu i samopo-
czucia w tym okresie życia.

Kilka skutecznych 
metod: 
• Ginekolodzy zalecają pacjent-
kom hormonalną terapię zastęp- 
czą (HTZ), polegającą na uzupeł-
nianiu niedoboru naturalnych hor-
monów kobiecych. HTZ łagodzi 
dolegliwości klimakterium, zapo- 
biega problemom zdrowotnym, 
takim jak osteoporoza czy miaż-
dżyca naczyń, ma także pozytyw-
ny wpływ na skórę.
• Dermatolodzy estetyczni propo-
nują kobietom dojrzałym wiele 
zabiegów poprawiających wygląd 
i kondycję skóry.
• Producenci kosmetyków prze-
ciwzmarszczkowych stosują coraz 
bardziej skuteczne składniki ak-
tywne, m.in. fitoestrogeny – subs-
tancje pochodzenia roślinnego, 
które korzystnie wpływają na skórę. 
• Lekarze zwracają też uwagę 
pacjentkom na przestrzeganie 
właściwej diety: powinno się zde- 
cydowanie unikać pustych węglo-
wodanów (cukry, białe pieczywo), 
a zwiększyć spożycie warzyw, ryb 
i chudego nabiału. Warto też jeść 
dużo winogron i warzyw strącz-
kowych, bo zawierają one fitoes-
trogeny roślinne. 
• Bardzo ważny jest też ruch – za- 
pobiega osteoporozie, pomaga 
w utrzymaniu smukłej sylwetki 
i powoduje wzrost poziomu en-
dorfin – tzw. hormonów szczęścia. 



Prezentujemy zwycięzców VII edycji konkursu organizowanego 
przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych na naj- 
lepsze preparaty i zabiegi estetyczne oraz dermokoskmetyki.
Spośród 40 nominowanych produktów lekarze wybrali 13 produk-
tów w różnych kategoriach, które zasługują na laur Pereł Derma-
tologii Estetycznej. 

I. KATEgorIA:  
 Najlepszy produkt do zabiegów dermatologii estetycznej 

1. NOWOŚĆ ROKu

Emervel 
To nowa, opracowana przez firmę Galderma, zaawansowana technologicznie i naukowo seria 
wypełniaczy z kwasem hialuronowym. 
Na rynku polskim dostępnych jest 5 wypełniaczy, z lidokainą oraz bez dodatku lidokainy, każdy 
do zastosowania w określonym wskazaniu: Emervel Touch, Emervel Classic, Emervel Deep, 
Emervel Lips oraz Emervel Volume.
Właściwości każdego wypełniacza Emervel zostały precyzyjnie opracowane w ramach Opti-
mal Balance Technology, w celu zapewnienia odpowiedniej konsystencji produktu w każdej 
warstwie skóry oraz bezpieczeństwa w każdym określonym miejscu iniekcji. Ten optymalny 
balans pomiędzy stężeniem, odpowiednim stopniem usieciowania i kalibracją zapewnia 
pacjentowi komfort i długotrwały efekt.
Przed wprowadzeniem do sprzedaży Emervel został poddany gruntownym i rzetelnym bada-
niom klinicznym. Doskonałe bezpieczeństwo i skuteczność Emervelu potwierdzono w euro-
pejskich, wieloośrodkowych, randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych 
wobec aktywnych preparatów, stosowanych na obie połowy twarzy, porównawczych bada-
niach klinicznych.

Galderma polska

2. ZAbiEg ROKu

restylane® Vital
Restylane Vital reprezentuje nową klasę produktów stabilizowanego kwasu hialuronowego 
technologii NASHA™ – HYDROBALANS. Produkt jest dedykowany odbudowie i rewitalizacji 
skóry całego ciała, szczególnie skóry wokół oczu, okolicy ust i czerwieni wargowej, skóry szyi 
i dekoltu oraz dłoni. 
Rekomendowana seria 3 zabiegów w odstępach 4-tygodniowych zapewnia efekty estetyczne 
potwierdzone badaniami klinicznymi: 
• odbudowę struktury skóry
• nawilżenie skóry 
• wzrost elastyczności i jędrności skóry
• wygładzenie drobnych zmarszczek 
• długotrwały efekt rewitalizacji
• regenerację skóry dzień po dniu
Dla podtrzymania efektów cykl zabiegów należy powtarzać w odstępach sześciomiesięcznych. 
Restylane Vital jest dostępny w formie Pen Injectora (2 ml) oraz strzykawki (1 ml).
Od kwietnia 2011 r. Restylane Vital jest w sprzedaży również z dodatkiem 0,3% lidokainy  
(Restylane Vital Lidocaine).

Q-Med (Galderma)

Przedstawiamy wyniki VII edycji Konkursu 
na Perły Dermatologii Estetycznej 2011

Ekspert ANTI-AGING16



3. PREPARAT DO PEEliNgu

peelingi Fotodynamiczne renophase
Najnowsze osiągnięcie w dziedzinie dermatologii estetycznej, zwiększają bowiem znacznie 
odpowiedź komórkową skóry na światło. Można ich używać wraz z LED lub IPL w odpowied-
nich ustawieniach i parametrach. Do gamy tych peelingów należą innowacyjne produkty fran-
cuskiego Laboratorium Renophase, takie jak Red Peel, BioPeel Red i 5-CR Chlorophyline.
Zasadą działania peelingów progresywnego Fotoodmładzania PDT Renophase jest uwolnienie 
kontrolowanego poziomu reaktywnych form tlenu podczas procesu fototerapii. Zabieg ten 
wzmaga odpowiedź komórkową, uwalnia cytokainy i czynniki wzrostu oraz stymuluje proces 
naprawy tkanek. Działa w szczególności w miejscach komórek keratynocytów i fibroblastów, 
głównie na mitochondria i receptory. Energia fotoniczna pochłonięta przez mitochondria  
powoduje spadek fotochemiczny, a w konsekwencji przyrost energii komórkowej i aktywację 
syntezy kwasów nukleinowych.

Beautymed

4. PREPARAT DO MEZOTERAPii 

Cytocare® 532 
CytoCare 532 to ekskluzywny koktajl do mezoterapii igłowej znanego francuskiego produ-
centa Laboratorium RevitaCare®. Jak żaden inny koktajl zapewnia widoczne i długotrwałe 
rezultaty w kuracji odmładzającej. Wyjątkowa skuteczność tego produktu tkwi w idealnie do-
branym stężeniu kwasu hialuronowego 32 mg/5 ml oraz unikatowej kompozycji 55 aktywnych 
składników takich jak witaminy, sole nieorganiczne i aminokwasy, które dzięki odpowiednie-
mu procesowi produkcji są wysoce stabilne. To właśnie jest gwarancją efektów!
CytoCare 532 intensywnie nawadnia i odżywia skórę, wygładza drobne zmarszczki, dając 
spektakularny efekt odmłodzenia i wygładzenia skóry. Dzięki CytoCare 532 biologiczny kapitał 
skóry jest zachowany, a efekty starzenia zatrzymane. Synergiczne działanie witamin, amino-
kwasów i minerałów z kwasem hialuronowym przyspiesza regenerację komórkową. Certyfi-
kat Jakości EN ISO 9001/EN ISO 12485:2003 jest gwarancją najwyższej jakości składników  
i ścisłej kontroli produkcji.

Beautymed

5. PREPARAT DO WyPEŁNiEŃ

stylage M Lido
Naturalna korekcja
StylAge jest nowym monofazowym implantem łączącym sieciowany kwas hialuronowy i anty-
oksydant. Zastosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoliło Labora-
torium VIVACY na stworzenie gamy produktów wykazujących się długotrwałym stopniem 
utrzymywania się w tkankach oraz łatwością i regularnością iniekcji. 
Obecność antyoksydantów (mannitol lub sorbitol) zapewnia: 
1.  zachowanie jednakowej stabilności produktu, w trakcie całego okresu przydatności 
 do użycia; 
2.  wzrost odporności preparatu na czynniki zewnętrzne, mające bezpośredni wpływ 
 na utrzymywanie się produktu w tkankach.
Badania kliniczne przeprowadzone w czerwcu 2008 roku we Francji na gamie StylAge 
potwierdziły bardzo dobrą tolerancję i bezpieczeństwo produktu oraz efektywność i zadowo-
lenie pacjenta po zabiegu. 
Gama StylAge z technologią IPN-like daje lekarzom nowe możliwości w spersonalizowanych 
korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting objętościowy. 

Laboratorium VIVACY
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II. Kategoria: Najlepszy dermokosmetyk

1. NOWOŚĆ ROKu

Matricium®

Laboratoire Dermatologique Bioderma stworzyło unikalny i innowacyjny wyrób medyczny 
Matricium®, który sprawia, że to, co dotychczas wydawało się niemożliwe – naturalna, głęboka 
regeneracja komórek i tkanek – stało się realne. W przemyśle kosmetycznym wykorzystuje się 
ponad 10.000 aktywnych składników do produkcji kosmetyków, jednak większość z nich to 
substancje obce dla skóry. Siła i oryginalność Matricium tkwi w tym, że do produkcji wyko-
rzystano wyłącznie składniki naturalnie znajdujące się w skórze. Dzięki swym właściwościom 
Matricium uzyskało międzynarodowy patent jako sterylny wyrób medyczny. Będąc w 100% 
produktem biomimetycznym, Matricium jest prawdziwym pionierem w zakresie regenera-
cji komórek i przeciwdziałania starzeniu się skóry. Oprócz dostarczania skórze aktywnych 
składników, zawiera substancje, które działają także w jej najgłębszych warstwach. Subs-
tancje te aktywizują znajdujący się w skórze czynnik wzrostu, a tym samym reaktywują proce-
sy odnowy, pozwalając na głęboką i naturalną regenerację oraz długotrwałą poprawę gęstości 
skóry. Dzięki temu odżywczemu i w 100% przyswajanemu przez skórę produktowi, może się 
ona naturalnie, głęboko i trwale regenerować. 

Laboratoire Dermatologique Bioderma

2. PREPARAT DO KOREKTy NiEDOsKONAŁOŚci sKóRy

even Better Clinical Dark spot Corrector
Even Better Clinical Dark Spot Corrector to serum pielęgnacyjne, które pomaga efektywnie 
zmniejszyć widoczność ciemnych plam oraz przebarwień skóry wynikających ze starze-
nia się skóry, z nagromadzenia uszkodzeń powstałych w efekcie wielu lat ekspozycji skóry  
na słońce, z negatywnego wpływu czynników środowiskowych. Zmniejsza również wi-
doczność blizn pozostałych po trądziku, sprawiając, że koloryt skóry wyrównuje się, a cera 
jest rozświetlona. Testy kliniczne udowodniły, że działanie Even Better Clinical Dark Spot  
Corrector w kwestii wyrównywania kolorytu skóry jest porównywalne do działania wiodącego 
składnika dostępnego na receptę, po 4, 8 i 12 tygodniach stosowania. Testy potwierdziły 
również 53% poprawę kolorytu skóry po stosowaniu Even Better Clinical Dark Spot Correc-
tor przez 12 tygodni. Oczekujący na patent kompleks CL-302, opracowany przez naukowców 
Clinique, w udowodniony klinicznie sposób poprawia utrzymanie jednolitego koloru, blasku  
i przejrzystości skóry. Kompleks ten składa się z pięciu współdziałających ze sobą składników 
o właściwościach rozjaśniających. 

Clinique

3. PREPARAT PRZEciWZMARsZcZKOWy

Liftactiv
Kompleksowa, przeciwzmarszczkowa terapia ujędrniająca.
Naukowcy Vichy zrewolucjonizowali wiedzę na temat pielęgnacji przeciwstarzeniowej dzięki 
odkryciu najważniejszej roli, jaką pełni źródło odnowy komórkowej (Derm Sourse). Znajdująca 
się w zewnętrznej części skóry właściwej, tuż pod połączeniem skórno-naskórkowym, bar-
dzo cienka i delikatna warstwa komórek, jest również najbardziej aktywna i najważniejsza  
ze wszystkich, ponieważ sama kieruje procesem regeneracji całej skóry. Dzięki niej powstają 
nowe komórki, nowe włókna, nowe wymiany składników odżywczych. Laboratoria Vichy 
zidentyfikowały pierwszy składnik aktywny pochodzenia roślinnego, który działa na źródło 
Odnowy Komórkowej. Ramnoza – cukier roślinny, w 100% tolerowany przez skórę, nie powo-
duje glikacji, uznany za składnik, który jest zdolny do działania na Derm Source i przywróce-
nia jej aktywności. Naukowcy Vichy zastosowali Ramnozę w 5% stężeniu we wszystkich 
produktach z gamy Liftactiv, aby zapewnić pełną przemianę skóry. Zmarszczki są wypełnione, 
skóra jest aksamitnie gładka i promienna.

Vichy

Ekspert ANTI-AGING18



4. PREPARAT DO PiElĘgNAcji cERy TŁusTEj i TRĄDZiKOWEj

sebium AkN Fluide
U osób z trądzikiem komórki w mieszku włosowym nadmiernie się namnażają. Jednym  
z powodów tego zjawiska jest obecność utlenionego skwalenu (sebum) w górnych warstwach 
skóry i – przede wszystkim – w ujściu mieszka włosowego. Nadmierne rogowacenie prowa-
dzi do powstania czopa, który zatyka ujścia mieszka włosowego i blokuje uwalnianie łoju. 
To właśnie retencja łoju jest przyczyną rozwoju zmian trądzikowych w postaci zaskórników 
i mikrocyst. Laboratoire Dermatologique Bioderma opracowało nową ideę leczenia trądziku: 
zachowanie prawidłowych właściwości łoju (sebum), zapobieganie jego gęstnieniu, poprzez 
ochronę przed działaniem antyoksydantów, dzięki działaniu mieszanki wyciągów roślinnych  
o nazwie Fluidactiv®. Zapobiegając przemianom skwalenu i uruchamiając pewne mecha-
nizmy przeciwtrądzikowe, można zapobiec powstawaniu zaskórników i kaskadzie zapalenia.
Właściwości i działanie: 
• poprawia jakość sebum, zapobiega jego gęstnieniu i redukuje hiperkeratynizację, 
 co hamuje powstawanie zaskórników
• połączenie składników o działaniu keratoregulującym (AHA, estry AHA, kwas salicylowy)  
 powoduje, że skutecznie usuwa zaskórniki i krosty
• dzięki Glukonianowi Cynku preparat redukuje nadmierny łojotok i błyszczenie się skóry
• zawiera składniki o działaniu łagodzącym: Enoxolon, Ginkgo biloba, Alantoinę
• gliceryna i Xylitol powodują doskonałe nawilżenie skóry
• preparat ma lekką, płynną konsystencję
• bardzo dobrze tolerowany

Laboratoire Dermatologique BIODerMA
 

5. PREPARAT ŁAgODZĄcy PODRAŻNiENiA 

Cetaphil MD Dermoprotektor
Specjalistyczny dermokosmetyk nawilżający.
Jego unikatowy skład pozwala na głębokie i długotrwałe nawilżanie skóry oraz ochronę natu-
ralnego płaszcza lipidowego. Dostarcza skórze nienasycone kwasy tłuszczowe, które przyś-
pieszają gojenie podrażnionej skóry. Stosowany systematycznie zapobiega powstawaniu 
nowych podrażnień. Dzięki specjalnym składnikom tworzy na skórze film ochronny. Dosko-
nale tolerowany. Polecany dla skóry wymagającej nawilżenia i ochrony.

Galderma polska

6. PREPARAT DO PiElĘgNAcji sKóRy NAcZyNKOWEj

redness solutions Makeup 
Nowy podkład do twarzy – z filtrem ochronnym SPF 15 i technologią probiotyczną. 
Płynny podkład o właściwościach kojących i łagodzących podrażnienia, jednocześnie 
pielęgnuje skórę i maskuje zaczerwienienia. Podkład oparty na formule złożonej z kompleksu 
składników pomaga zredukować zaczerwienienia, nadając skórze naturalny wygląd i uczucie 
komfortu. Podkład stworzony specjalnie dla zaczerwienionej skóry, cery naczyniowej, a także 
z łagodnym i średnio nasilonym trądzikiem różowatym. Koi i łagodzi podrażnienia, pielęgnuje 
skórę oraz pomaga zredukować zaczerwienienie. Wyciąg z kory magnolii oraz ekstrakt  
z grzybów koją skórę. Kofeina łagodzi podrażnienia, a masło murumuru pozwala utrzymać 
prawidłową barierę hydrolipidową skóry. Kosmetyk zawiera również antyoksydanty, takie jak 
witamina E, oraz mieszankę filtrów przeciwsłonecznych o szerokim spektrum działania. 
Marka Clinique przyjmuje proaktywne podejście do wzmacniania bariery ochronnej, 
wykorzystując w swoim nowym podkładzie technologię probiotyczną. Technologia probiotycz-
na Clinique oparta jest na wyciągu z żywych kultur bakterii Lactobacillus plantarum. Wpływa 
ona na widoczną i odczuwalną poprawę kondycji skóry.

Clinique
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7. PREPARAT DO PiElĘgNAcji sKóRy WRAŻliWEj

Cetaphil eM emulsja do mycia 
Specjalistyczny dermokosmetyk, szczególnie rekomendowany do mycia skóry wrażliwej.
Został gruntownie przebadany, również w testach porównujących go do innych preparatów. 
Wszystkie badania potwierdzają jego doskonałą tolerancję. Dokładnie oczyszcza, ale nie nisz-
czy naturalnego płaszcza lipidowego skóry. Jest delikatny i wygodny w codziennej pielęgnacji.  
Nie zawiera mydła ani innych drażniących substancji. Nie wymaga dodatkowego stosowania wody.

Galderma polska

8. PREPARAT PRZEciWsŁONEcZNy

photoderm Bronz spF 50+ Fluid przyspieszający opalanie
Nowoczesne połączenie filtrów UVA-UVB z unikalnym kompleksem BIOprotection® (ectoina 
i mannitol), który pobudza naturalny mechanizm obronny komórek skóry oraz zabezpie-
cza przed zmianami w obrębie DNA, sprawia, że Photoderm BRONZ zapewnia skuteczną 
i długofalową ochronę na poziomie komórki. Ponadto preparat chroni przed poparzeniami 
słonecznymi i przedwczesnym starzeniem się skóry. 
Co więcej, Photoderm BRONZ wykorzystuje nasz naturalny mechanizm ochrony przed 
słońcem, jakim jest powstawanie opalenizny. Składniki zawarte w Photodermie BRONZ 
przyspieszają proces powstawania opalenizny na trzech etapach:
• Hexa-peptyd powoduje aktywację i rozpoczęcie całego naturalnego procesu wytwarzania  
 barwnika w skórze.
• Miedź oraz stabilna postać tyrozyny powodują wzrost produkcji melaniny. 
• Alifatyczyny diol przyspiesza dystrybucję oraz powoduje, że melanina jest równomiernie  
 rozprowadzona w górnych warstwach naskórka, dając ładną opaleniznę.

Laboratoire Dermatologique Bioderma

Szkolenia i konferencje:
•	 2 dobrze wyposażone  sale konferencyjne
•	 8 gabinetów lekarskich spełniających wszystkie 
 wymogi Sanepid-u
•	 doskonały dojazd ( 5 minut od  centrum), 
 miejsca parkingowe, recepcja
•	 dostępność 7 dni w tygodniu
 
Centrum Szkoleniowe dla Lekarzy
ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
tel. +48 22 853 39 70, fax. +48 22 847 69 33
www.dermatologia-estetyczna.pl
 

NoWe miejSCe NA mApie WArSzAWy!
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Perły – rekomendacje lekarzy

W siódmej już edycji konkursu na Perły Medycyny Estetycznej 2011 lekarze 
wybrali 13 najlepszych ich zdaniem produktów w poszczególnych katego- 
riach. W kolejnych numerach Eksperta będziemy państwu prezentować reko-
mendacje dermatologów estetycznych dla nagrodzonych produktów.

StylAge M Lido
StylAge M Lido w konkursie Perły 
medycyny Estetycznej  2011 został 
wyróżniony przez lekarzy jako naj- 
lepszy preparat do wypełnień. 
Ja również podpisuję się pod tym 
werdyktem i polecam preparat 
moim pacjentom. Jest to implant  
nowej generacji zawierający siecio- 
wany kwas hialuronowy, antyoksy- 
dant oraz lidokainę. Zastosowa-
nie technologii IPN-like (Inter Pen-
etrated Networks) pozwoliło La-
boratorium VIVACY na stworzenie 
gamy nowoczesnych i skutecz-
nych produktów wykazujących się  
długotrwałym stopniem utrzymy-
wania się w tkankach, co jest 
ważne dla pacjenta, bo zapewnia 
długotrwały efekt, oraz łatwością 
i regularnością iniekcji – co  szcze-
gólnie cenimy my, lekarze.

 Szczegółowe badania kliniczne 
przeprowadzone we Francji na ga-
mie StylAge potwierdziły bardzo 
dobrą tolerancję i bezpieczeństwo 
produktu oraz efektywność i zado-
wolenie pacjenta po zabiegu. Ga- 
ma StylAge z technologią IPN-
like daje nam – lekarzom nowe 
możliwości w spersonalizowanych 
korekcjach twarzy, od drobnych 
zmarszczek po lifting objętościowy. 
 StylAge oferuje całą gamę 
produktów dostosowanych do 
różnych typów skóry i zmarsz-
czek, którymi można korygować 
zarówno fałdy nosowo-wargowe, 
usta, podbródek, jak i zmarszcz- 
ki dotychczas likwidowane wy-
łącznie przy użyciu toksyny botu-
linowej: kurze łapki i zmarszczki 
między brwiami.
 Wysoko oceniam fakt, że pre-

paraty StylAge charakteryzują się 
 też dużą plastycznością, która 
pozwala na uzyskanie naturalne- 
go wyglądu twarzy nawet przy 
wypełnianiu głębokich zmarsz-
czek. Produkty StylAge M Lido 
doskonale utrzymują się w miej-
scu iniekcji i są bardzo uniwer- 
salne w korekcjach wolumetrycz- 
nych, dlatego chętnie wykorzystu-
ję go do modelowania twarzy w te- 
chnice tzw. miękkiego liftingu. •

dr Krystyna Pawełczyk-Pala

Emervel
W tegorocznej, już VII edycji Kon-
kursu Perły Dermatologii Este- 
tycznej, w kategorii Nowość Roku 
wśród Najlepszych Produktów 
do Zabiegów Dermatologii Este-
tycznej wygrał preparat firmy 
Galderma – Emervel. Jest to no- 
wy, zaawansowany technologicz- 
nie wypełniacz, a w zasadzie se-
ria wypełniaczy z kwasem hialu-
ronowym.
 W ofercie znajduje się pięć 
produktów: Emervel Touch, Clas-
sic, Deep, Lips oraz Volume. Czte- 
ry z nich są dostępne również  
w postaci z lidokainą, co poprawia 
komfort pacjenta w trakcie iniek-
cji. Każdy ma inną konsystencję, 
umożliwiającą idealną integrację 
z odpowiednią warstwą skóry, 
zgodnie z odpowiednimi wskaza-
niami.
 Miałam okazję pracować ze 
wszystkimi preparatami i uważam, 

że są wyjątkowo plastyczne, co 
szczególnie doceniam w okoli- 
cy czerwieni wargowej. Po zabie- 
gu wystarczy bardzo delikat- 
nie ułożyć żel Emervel Lips, by 
uzyskać jednolitą powierzchnię. 
Efekty są bardzo naturalne. Plas- 
tyczna konsystencja bardzo uła- 
twia pracę zarówno doświad-
czonym, jak i początkującym le-
karzom. 
 Emervel doskonale nadaje się 
 do miękkiego liftingu przy użyciu 
kaniul, bardzo dobre efekty uzys- 
kałam stosując Emervel Deep  
u pacjentek z cienką, ,,pogniecioną” 
skórą w okolicy polików. U osób, 
u których widoczna jest utrata 
objętości, stosowałam Deep oraz 
Volume.    
 Moim zdaniem oba dobrze się 
sprawdzają. Tutaj, podobnie jak 
w przypadku ust, plastyczność 
preparatu pozwala na łatwe mo-
delowanie danej okolicy.

 

Przy wyborze preparatów kie-
ruję się jakością, skutecznością 
i bezpieczeństwem, zawsze z du- 
żą ostrożnością przyjmuję nowoś-
ci. W mojej praktyce dermatolo-
gicznej od lat stosuję liczne leki 
oraz preparaty pielęgnacyjne fir- 
my Galderma, więc z chęcią się-
gnęłam po Emervel i nie zawiod- 
łam się. Dobrym pomysłem tej 
firmy jest też kodowanie opako- 
wań za pomocą różnych kolorów, 
co ułatwia identyfikację produk-
tów. •

dr Kinga Nicer

kolejne rekomendacje w następnych mumerach eksperta.
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Dr Zarewicz jest lwowianką, ab-
solwentką Wydziału Lekarskiego 
Lwowskiej Akademii Medycznej. 
Specjalizację z zakresu dermato- 
logii i wenerologii zdobyła we Lwo- 
wie (1994-1996) oraz w Klinice 
Dermatologicznej Akademii Me-
dycznej w Warszawie w latach 
(1997-2003). Od 2001 r. prowa-
dzi prywatną praktykę lekarską, 
pracując w różnych klinikach pań- 
stwowych i gabinetach prywat-
nych dermatologii estetycznej. Od 
3 lat prowadzi własny gabinet Bell-
derma na warszawskim Wawrze.
 Jest członkiem Polskiego To- 
warzystwa Dermatologicznego 
od 1999, Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych (od 
2001) i European Society for Cos-
metic and Aesthetic Dermatology 
(od 2004). 
 Od 9 lat jest konsultantem 
firmy Procter&Gamble i eksper-
tem linii kosmetyków Olay. Przez 
4 lata prowadziła forum interne-

towe Piękne Włosy na stronach 
Gazety Wyborczej. Jest autorem 
wielu publikacji na temat lecze-
nia chorób skóry oraz diagnostyki 
dermoskopowej (postacie klinicz-
ne i leczenie trądziku zwykłego, 
różowatego, zakażenie wirusowe 
skóry, łysienie mężczyzn i kobiet, 
badanie dermoskopowe w dia-
gnostyce zmian skórnych). Pro-
wadzi wykłady dla lekarzy (der-
moskopia) i kosmetyczek. Ciągle 
podnosi swoje kwalifikacje zawo- 
dowe poprzez udział w licznych kon- 
ferencjach i zjazdach naukowych 
w kraju i za granicą, zdobywa- 
jąc nowe umiejętności praktyczne  
i stosując je w swojej praktyce. 
 Dr Zarewicz zajmuje się dia- 
gnostyką i leczeniem chorób skóry 
dorosłych i dzieci oraz dermato- 
logią estetyczną. Nie wyobraża so-
bie nowoczesnego leczenia pro- 
blemów skóry bez zastosowa- 
nia nowoczesnych technologii. 
W swojej praktyce wykorzystuje pe- 

elingi medyczne (chemiczne i me-
chaniczne – mikrodermabrazja), 
mezotarpię, fale radiowe (Pelleve), 
lasery  inne techniki zabiegowe. 
 Prywatnie, lubi podróżować, 
zwłaszcza ze swoją rodziną – mę- 
żem, dwójką dzieci i mamą. Uwiel- 
biają góry, narty oraz wspólną za-
bawę.

www.bellderma.pl

Dr Oksana Zarewicz-
-Skórka jest specjalistą 
dermatologiem-wene-
rologiem. Od 3 lat 
prowadzi własny gabi-
net dermatologii ogól-
nej i estetycznej Bell-
derma. Jej pasją jest 
leczenie i pielęgnacja 
skóry, gdyż uważa że 
tylko zdrowa skóra 
może być piękna.

dr oksana Zarewicz-Skórka 

Warto poznać: 

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



W nadchodzącym Nowym Roku
wszystkim pacjentom oraz sympatykom dermatologii i medycyny estetycznej 
składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i powodzenia. 
Oby rok 2012 obfitował w sukcesy, piękne chwile i inspirujące wydarzenia.
  
lek.med. Krystyna Pawełczyk-Pala, dermatolog, właściciel gabinetów Juwena
wraz z zespołem Juweny
 
Bielsko-Biała, Katowice, Gliwice, Racibórz, www.juwena.pl

W Nowycm 2012 Roku wszystkim 
Państwu składamy życzenia zdrowia, 
pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, 
zawodowej satysfakcji 
i wielu sukcesów

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska
z zespołem Viva Derm

Viva Derm Centrum Dermatologii estetycznej i Laserowej
ul. puławska 403, 02-801 Warszawa 
tel. 22 644 04 94, 816 61 74, tel. kom. 691 66 93 48 

www. viva-derm.pl 

20 lat Viva Derm

W nadchodz
ącym Nowym Roku  2012 

życzymy Państwu wielu powodów do radośc
i, 

więcej czasu
 dla siebie
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i w życiu zaw
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Kinga i Arkadiusz N

icer 
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m

Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa 

ul. Dekabrystów 33, paw. 42, Częstochowa




