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•  4 długości fali,
•  2 tryby pracy: superkrótkie impulsy  
 gigantyczne 5 ns i długie impulsy łagodnie  
 grzejące kolagen w głębokich warstwach  
 skóry,
•  bezbolesny peeling laserowy z kremem  
 węglowym.

Zastosowania: nieinwazyjne likwidowanie  
melazmy, usuwanie kolorowych tatuaży,  
niszczenie zmian barwnych. Głębokie oczysz- 
czanie skóry i jej odmładzanie w wyniku   
przebudowy kolagenu.  

Najbardziej wszechstronny laser Q-YAG 
na rynku, o najszerszym spektrum zastosowań. 
Nowa, bardzo ergonomiczna końcówka zabie- 
gowa typu zoom 3-8 mm wytwarza równoległą 
wiązkę laserową, dzięki czemu wielkość plamki 
nie zależy od odległości do skóry! 
Teraz zabiegi prowadzi się dużo łatwiej 
i szybciej (10Hz).

Zupełnie nowe możliwości 
usuwania zmian barwnikowych!

Laser SPECTRA LUTRONIC 
Q-switched Nd:YAG 
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Szanowni Państwo!

W tym wydaniu magazynu „Ekspert Anti-Aging” dużo miejsca 
poświęciliśmy zabiegom z użyciem nici liftingujących, które są 
prawdziwym przełomem w odmładzaniu: nie tylko wygładzają 
zmarszczki, podnoszą owal twarzy, lecz także ujędrniają 
wiotczejącą skórę w różnych miejscach ciała: na szyi, 
ramionach, biuście, udach. 
Ważnym z punktu widzenia i pacjenta, i lekarza tematem jest 
leczenie blizn, po pierwsze dlatego, że niełatwo poddają się 
terapii, choć nowoczesne technologie (zwłaszcza lasery nowej 
generacji) radzą sobie z nimi już coraz lepiej, po drugie dla-
tego, że widoczne blizny mogą być przyczyną kompleksów,  
a nawet życiowych niepowodzeń.
Innym dokuczliwym problemem dla mężczyzn, ale nie omija on 
również kobiet, jest wypadanie włosów. Dopóki tracimy ich ok. 
100 dziennie nie ma obaw, gdy jednak przerzedzenie zaczyna 
być zauważalne, warto zwrócić się o pomoc do dermatologa, 
który poleci najlepsze w naszym konkretnym przypadku techniki 
ich wzmocnienia. 
W jesiennym wydaniu „Eksperta” nie mogliśmy również 
zapomnieć o przebarwieniach, które lubią nawracać po 
letnich miesiącach. O ich specyfice i metodach likwidowania 
przeczytają Państwo w artykułach dr Moniki Lelonkiewicz  
i dr Doroty Prandeckiej. 
Zapraszamy do lektury i zachęcamy do odwiedzenia naszych 
gabinetów. Jesień to najlepszy czas na większość zabiegów, 
szczególnie tych z użyciem lasera. 

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

dr Kinga Nicer
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

Miejsce na pieczątkę Twojego gabinetu
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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: 
stowarzyszenie@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: 3 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: listopad/grudzień 2013.

wrzesień/październik 2013 (nr 37)
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Opinie profesjonalistów
„Moje pacjentki bardzo lubią »Eksperta Anti Aging«, wręcz 
pytają o niego. W naszym gabinecie praktycznie każda ilość 
schodzi jak ciepłe bułeczki. Pacjentki chętnie zabierają 
ten magazyn do domu. Wartość »Eksperta« polega przede 
wszystkim na tym, że w 100 procentach trafia on do osób 
zainteresowanych tematyką medycyny estetycznej. Ja sama 
czytam z zainteresowaniem każdy numer, równie chętnie czy- 
tają go pielęgniarki”.

Dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa
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Nici liftingujące to nowość, która w ostatnim czasie zrewolucjonizowała 
techniki małoinwazyjne. Dała nam lekarzom nowe możliwości odmła-
dzania, a pacjentom gwarancję bezpieczeństwa. 

DOSSIER: Nici liftingujące 

Przełom 
w odmładzaniu 

W przeciwieństwie do używanych 
kiedyś trwałych implantów (tzw. 
złotych nici), obecnie stosuje się 
nici biodegradowalne, które po pe- 
wnym czasie ulegają samoistne-
mu rozpuszczeniu. Lata pracy i do-
świadczeń naukowców oraz lekarzy 
pozwoliły na opracowanie zabiegu 
dającego spektakularny efekt, przy 
ograniczeniu do minimum stop- 
nia inwazyjności i zwiększeniu 
do maksimum jego skuteczności. 
 W zależności od wieku, stanu 
skóry używamy różnych rodzajów 
nici: nici PDO do zabiegu Hilo Lift 
są to syntetyczne, całkowicie bio-
wchłanialne nici zawierające poli- 
dioksanon stosowany w medycy- 
nie od wielu lat (m.in. we wchła-
nialnych szwach chirurgicznych). 
Natomiast do zabiegu techniką 
APTOS używane są nici kwasu po-
limlekowego (stosowanego m.in. 
w znanym preparacie Sculptra). 
Istnieje zasadnicza różnica w te-
chnice implantacji tych dwóch ro-
dzajów nici, osiąganych efektach 
oraz w rekonwalescencji pacjenta. 

Hilo Lift 
Idea zabiegu Hilo Lift polega na 
połączeniu dwóch mechanizmów 
działania nici PDO. Pierwszy to me- 
chaniczne napięcie skóry poprzez 
wprowadzenie w nią nici Hilo Lift, 
które tworzą rodzaj rusztowania, 
wygładzając tkanki i napinając je. 
Drugi mechanizm polega na stymu- 
lacji naturalnej produkcji kolagenu 
i elastyny, związanej z odpowiedzią 
organizmu na wprowadzoną pod-
skórnie nić PDO. Już bezpośrednio 

po zabiegu widoczny jest efekt wy- 
gładzenia skóry, redukcji zmarsz-
czek i podciągnięcia tkanek. Twarz 
i szyja odzyskują młody i wypoczę-
ty wygląd. Po upływie około mie-
siąca zaczyna być widoczna popra- 
wa jakości skóry związana ze zwię- 
kszeniem się ilości naturalnego ko- 
lagenu. Nici wchłaniają się całko-
wicie w okresie 6-9 miesięcy od 
przeprowadzenia zabiegu i przez 
ten czas regeneracja skóry ulega 
ciągłemu nasilaniu. Po wchłonię- 
ciu się nitki efekty estetyczne utrzy- 
mują się jeszcze około 2 lat. Zabieg 
Hilo Lift można stosować na twa-
rzy: zmarszczki na czole, kurze ła- 
pki, fałdy nosowo-wargowe, uno- 
szenie owalu, kącików ust, zmarsz- 
czki nad górną wargą; na szyi i de-
kolcie oraz tych obszarach ciała, 
na których skóra ulega zwiotcze-
niu, jak piersi, ramiona, nogi, po- 
śladki, brzuch, kolana, łokcie i grz-
biety rąk. 
 Zabieg jest stosunkowo krótki  
i praktycznie bezbolesny (przed nim 
stosuje się znieczulenie miejscowe 
w postaci kremu Emla). Wchłanialne 
nici są umieszczone na specjalnej, 
cieniutkiej igle, wprowadza się je 
poprzez pojedyncze nakłucia. Efekt 
zabiegu utrzymuje się około 1,5-2 
lat. Po zabiegu mogą być widocz- 
ne małe zasinienia i lekki obrzęk.

Technika Aptos
To zabieg dający spektakularny 
efekt odmładzający! Przeznaczony 
jest dla osób, które chcą uzyskać 
na dłużej efekt liftingu, bez konie- 
czności korzystania z zabiegu chi- 

rurgicznego i dyskomfortu związa-
nego z długotrwałą rehabilitacją 
po nim. Do zabiegu stosuje się nici 
bioabsorbowalne – od dawna sto- 
sowane w medycynie jako nici chi- 
rurgiczne – oraz nici kwasu poli-
mlekowego, które tworzą coś w ro- 
dzaju silnie podtrzymującego szkie- 
letu dla opadających tkanek. Kwas 
polimlekowy, stopniowo uwalnia-
jąc się, intensywnie biorewitalizuje 
skórę, pobudza produkcję natural-
nego kolagenu i spowalnia proce- 
sy starzenia na dłuższy czas. Za- 
bieg nie wymaga żadnych nacięć 
ani szycia chirurgicznego – pro-
dukt wprowadza się poprzez poje-
dyncze nakłucia. Nitki kwasu po- 
limlekowego są umieszczone w ka- 
niuli, specjalnej tępo zakończonej 
igle, której używa się np. do wpro-
wadzenia kwasu hialuronowego. 
Jest to jednak zdecydowanie po-
ważniejsza procedura medyczna. 
 Dla komfortu pacjenta stosuje 
się znieczulenie nasiękowe. Od ra- 
zu po zabiegu można praktycznie 
wrócić do swoich codziennych za- 
jęć. Jednak z uwagi na obrzęk i ewen- 
tualne zasinienia, które pojawiają 
się po zabiegu, warto zaplanować 
wcześniej ograniczenie intensyw- 
nego życia towarzyskiego i zawodo- 
wego, na czas ok. tygodnia. 
 Efekty odmładzające tego za-
biegu są rewelacyjne i długotrwałe: 
utrzymują się do 2-3 lat! Likwidu- 
je on tzw. chomiki, poprawia owal, 
unosi podbródek, liftinguje zwiot-
czałą skórę, powoduje przywróce-
nie naturalnej, młodzieńczej obję- 
tości w okolicach kości policzko-

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



wych. Stosuje się go też do pod-
niesienia łuków brwiowych, unie-
sienia opadających kącików ust 

oraz na okolicę oczu. Rysy twarzy 
pozostają przy tym niezmienione  
i naturalne. Zabieg stosuje się też 

z powodzeniem na szyję, ramiona, 
piersi, brzuch oraz wewnętrzną 
stronę ud.

Ekspert ANTI-AGING6

Dokumentacja medyczna: Hilo Lift i Aptos

po zabiegu Hilo Lift

Rozmowa z: dr Moniką Lelonkiewicz, specjalistą dermatologiem, uroda.in

Ostatnio dużo się mówi o nowej
metodzie w odmładzaniu twarzy 
– Happy Lift. Co to takiego?
Nici Happy Lift Revitalizing zostały 
stworzone z myślą o pacjentach, 
którzy z różnych powodów obawiają 
się zabiegów operacyjnych, ale też 
oczekują dobrego i dłużej trwają-
cego efektu. Ich podanie do skóry 
jest mało inwazyjne, a gojenie na- 
stępuje dość szybko. Nici te są wy-
konane z polikaprolaktonu, sub- 
stancji wchłanialnej, używanej do- 
tychczas przy zabiegach i opera- 
cjach chirurgicznych. Mają maleń-
kie haczyki, które delikatnie zacze-
piając się w skórze, są w stanie 
ją unieść, oraz stymulują ją do 
wytwarzania kolagenu, co zresztą  
jest potwierdzone badaniami hi- 
stologicznymi. Happy Lift utrzymu- 
ją się w skórze od 8 do 12 miesięcy 

Nici Happy Lift 
– w pytaniach i odpowiedziach

i ulegają stopniowemu wchłania-
niu, pozostawiając skórę w dużo 
lepszej kondycji.

Czym nici Happy Lift różnią się 
od klasycznego liftingu?
Inaczej niż w tradycyjnym liftin-
gu, nici Happy Lift nie wymaga-
ją zabiegów z użyciem skalpela  
i gwarantują natychmiastowy efekt. 
Żartujemy czasami, że rano mo-
żna przyjść na zabieg, a już wie-
czorem wybrać się na kolację.

Z jakim efektem?
Pacjent wygląda 10 lat młodziej,  
a czuje się jeszcze młodszy. W bada- 
niach histologicznych potwierdzono, 
że po zabiegu zwiększa się w skórze 
ilość fibroblastów i włókien kolage-
nowych. Poprawia się też ukrwienie 
skóry i ilość włókien elastynowych, 

kwasu hialuronowego. Po 4-5 mie-
siącach po zabiegu około 40-45% ni- 
ci ulega wchłonięciu, ale dookoła wi- 
doczne jest odmłodzenie skóry z no- 
wymi włóknami kolagenu i elastyny.

Jak przebiega zabieg?
Początek zabiegu to ustalenie wek-
tora przebiegu nici. Najczęściej le-
karz rysuje go na skórze pacjenta 
specjalnym markerem. Potem na- 
stępuje odkażanie i znieczulenie 
skóry w miejscu nakłucia. Wpro-
wadzana jest kaniula, przez którą 
lekarz umieszcza nić Happy Lift.  
Po czym kaniulę usuwa, pozosta- 
wiając nić. Po kilku dniach lekarz 
zleca kontrolę i trochę przycina  
końcówki nici. Nić nie jest wido- 
czna, ale w początkowych kilku 
dniach przy silniejszym ucisku mo-
że być nieco wyczuwalna.

Warto wiedzieć 
Zabiegi z zastosowaniem nici liftingujących powinny być wykonywane wyłącznie przez doświadczonego 
lekarza z zakresu estetyki lekarskiej: dermatologa, chirurga plastyka. Zabiegi wymagają bardzo dobrej 
znajomości anatomii twarzy.

DOSSIER: Nici liftingujące 

przed zabiegiem Aptos Dwa miesiące po zabiegu Aptos

przed zabiegiem Hilo Lift
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Jak długo trwa 
rekonwalescencja po zabiegu? 
Sam zabieg trwa od 15 do 60 minut. 
Nici wprowadzane są pod skórę 
za pomocą specjalnych igieł, bez 
konieczności zastosowania znie-
czulenia ogólnego – stosowane jest 
jedynie znieczulenie miejscowe. 
Po zabiegu wymagany jest krótki 
odpoczynek, po którym pacjenci 
mogą wrócić do swoich codzien-
nych czynności. Co ważne, ta me-
toda praktycznie niweluje proces 
sinienia, nie pozostawia ani blizn 
pooperacyjnych, ani obrzęków. 

O co zadbać po zabiegu?
Najważniejsza jest higiena oraz nie-
uciskanie twarzy. Zaleca się spanie 
na wznak przez 3-4 dni oraz mycie 
i dotykanie twarzy tylko czystymi 
rękami, w sposób bardzo delikatny. 
Po 14 dniach można wrócić do upra- 
wiania sportu, ale intensywny wy-
siłek zalecany jest nie wcześniej niż 
po miesiącu.

Jak długo jest widoczny efekt?
Efekt widoczny jest jeszcze przez 
dłuższy czas po wchłonięciu nici. 
Dzięki regeneracji skóry obserwo- 
wano utrzymywanie się doskona-
łego rezultatu od 3 do 5 lat. Jest 
to jednak zależne od tego, w jakim 
wieku wykonano pierwszy zabieg 
oraz od stylu życia pacjenta, jakości 
jego pożywienia, palenia papiero-
sów (lub nie), stresu i predyspozy-
cji genetycznych.

kto może skorzystać 
z nici Happy Lift?
Nici są przeznaczone dla pacjentów 
w wieku pomiędzy 35. a 60. ro-
kiem życia, ale też dla młodszych, 
u których występują np. asyme-
trie lub inne medyczne wskaza-
nia. Decyzja należy do lekarza wy- 
konującego zabieg. Także u star-
szych pacjentów, po 60. roku ży-
cia, można przeprowadzić zabieg 
nićmi Happy Lift, ale zależy to  
od stanu ich skóry. 

Czy ten zabieg jest 
dla pacjentów bezpieczny?
Nici Happy Lift posiadają certyfi- 
katy bezpieczeństwa w wielu kra- 
jach na wszystkich kontynentach, 
w tym amerykańskie FDA. W Pol- 
sce pojawiły się dopiero w tym roku, 
ale to zwiększa komfort pacjentów  
i lekarzy, ponieważ mamy pewność, 
że produkt jest już sprawdzony  
i  bezpieczny.

Czy można łączyć nici Happy 
Lift z innymi zabiegami 
dermatologii estetycznej?
Zabiegi laserowe, fale radiowe 
i inne oraz wstrzyknięcia wypeł-
niaczy zalecane są przed zabie- 
giem lub najwcześniej po roku od 
wykonania liftingu za pomocą nici 
Happy Lift. Lekarze przeprowa- 
dzający zabiegi zauważają, że pa- 
cjenci nie mają potrzeby poddawa- 
nia się innym korekcjom ze wzglę- 
du na dobry efekt, jaki osiągają po 
zabiegu Happy Lift. 

przed i po zabiegu Happy Lift

dr n. med. ewa kaniowska, 
specjalista dermatolog, 
Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej 
Derma puls

Wprowadzenie nici liftingujących 
do pakietu wykonywanych przeze 
mnie zabiegów poszerzyło możli- 

wości odmładzania. Nici stosuję  
z powodzeniem w tzw. trudnych 
obszarach: na okolicę czoła – do 
podniesienia brwi oraz w okoli-
cach podbródka, linii żuchwy i szyi. 
Jest to także znakomita alternaty-
wa dla leczenia zwiotczenia skóry 
u młodszych pacjentek, które nie 
mają jeszcze zaników objętości  

– zabieg daje dobry efekt popra- 
wy napięcia skóry, stymuluje rów- 
nież syntezę kolagenu. U pacjen- 
tów 40-50 lat stosuję nici połą- 
czone z wypełniaczem w terapii 
łączonej. W wieku 55+ przy wy- 
raźnych objawach fotoagingu za- 
stosowanie nici daje bardzo do- 
bry efekt liftingu.

DOSSIER komentarz: Moje doświadczenia z nićmi liftingującymi

przed i po zabiegu Happy Lift
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Dermatologia:

Autor: dr Kinga Nicer, nicer.pl

Powstają po urazach i chorobach skóry, np. trądziku, a także po zabiegach chi-
rurgicznych. Budzą komleksy u kobiet, ale i u mężczyzn, bo z bliznami czują się 
mniej atrakcyjni. Na szczęście istnieją nowoczesne metody leczenia tych zmian. 

Blizna jest wynikiem procesu na- 
prawczego będącego odpowiedzią 
organizmu na uszkodzenie skóry 
lub innych tkanek. 
Ze względu na mechanizm po-
wstawania można je podzielić na: 
• pooperacyjne (np. po cesar- 
 skim cięciu),
• pourazowe,
• pooparzeniowe,
• pozapalne (potrądzikowe, 
 po ospie wietrznej),
• po samouszkodzeniach.
Ale możemy też pogrupować bli-
zny z uwagi na ich wygląd: 
Zanikowe 
Mają postać wgłębień o różnym 

Blizny – trudny problem 

nasileniu: są duże i niezbyt wklę-
słe, z łagodnie zaznaczonym obry- 
sem, lub drobne i głębsze, z wy-
raźnie zarysowaną linią brzegów. 
Najczęściej pojawiają się po trą-
dziku, ospie wietrznej.
przerostowe 
Mogą powstawać w obrębie blizn 
pooperacyjnych, pourazowych, po- 
oparzeniowych oraz pozapalnych. 
Wystają ponad powierzchnię skóry, 
nie przekraczając wielkości jej pier- 
wotnego uszkodzenia. 
Bliznowce (keloidy)
Pozostają po urazach, zabiegach, 
szczepieniach oraz po oparzeniach. 
Bywa, że pojawiają się samoist- 

nie (u osób wykazujących tenden- 
cje do ich występowania). Okolice 
predysponowane to klatka pier- 
siowa: okolica mostka, ramiona, 
grzbiet, a także płatki uszu. Blizno- 
wcom często towarzyszy świąd i ból, 
a ich leczenie jest bardzo trudne 
i długotrwałe.

Blizny to problem, który ma rów- 
nież poważny aspekt psycholo- 
giczny, ich obecność często warun- 
kuje całe życie pacjenta. Ma wpływ 
na wybór szkoły, pracy, partnera. 
Niekiedy blizny są także ,,przypo- 
mnieniem traumatycznych przeżyć 
z przeszłości”.
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Terapia – od lasera do chirurgii
Choć blizna jest zmianą na całe życie, to jednak 
dzięki szerokim możliwościom medycyny może 
stać się praktycznie niewidoczna i ,,wtopi się w oto- 
czenie”. Obecnie istnieje kilka metod terapii: lasery 
frakcyjne, lasery CO2, peelingi, mikrodermabrazja, 
zabiegi za pomocą lamp LED, leczenie chirurgiczne, 
stosowanie preparatów do leczenia blizn.
 Najlepsze efekty w terapii blizn zanikowych dają 
zabiegi z użyciem laserów frakcyjnych oraz CO2, 
a także peelingi głębokie i mikrodermabrazja.
 Do leczenia blizn przerostowych stosuje się lasery 
CO2 (działają poprzez odparowanie małych obsza-
rów chorej skóry, bez naruszania jej okolicy), la-
sery frakcyjne („uszkadzają” w kontrolowany spo- 
sób wybrane okolice skóry, by uruchomić naturalne 
procesy naprawcze i pobudzić komórki skóry do re- 
generacji). Blizny te leczy się również poprzez po-
danie sterydów doogniskowo lub za pomocą lamp 
LED i zabiegu chirurgicznego wycięcia.
 Najtrudniejszy problem stanowią bliznowce. Meto- 
dą z wyboru jest podawanie sterydów doogniskowo 
oraz połączenie tej terapii z zabiegiem z użyciem la- 
sera frakcyjnego lub krioterapią, żelami silikonowymi 
oraz leczeniem uciskiem (presoterapia). W tej sytuacji 
niewskazane jest leczenie chirurgiczne, ponieważ 
w ok. 90% przypadków następuje odrost, najczęściej 
znacznie większy niż przed zabiegiem.
 Gdy blizny spowodowały znaczny ubytek, np. po 
wypadkach, operacjach, można zastosować wypeł- 
nienie kwasem hialuronowym, a następnie wygła-
dzić powierzchnię skóry laserem frakcyjnym.
UWAGA! Efekty zabiegów to indywidualna sprawa, 
u niektórych pacjentów po 2 zabiegach mogą być 
wręcz spektakularne, u innych terapia musi potrwać 
dłużej. Lekarz dostosuje metodę do potrzeb pacjen-
ta, przy założeniu, że z każdym zabiegiem poprawa 
będzie coraz bardziej widoczna.
 Co lekarz bierze pod uwagę przed leczeniem: wiek 
pacjenta, wiek, wielkość i rodzaj blizny (zanikowa, prze- 
rostowa, pooparzeniowa, po samouszkodzeniach), loka- 
lizację, predyspozycję do powstania keloidów, mecha- 
nizm powstania blizny i stan emocjonalny pacjenta.

Pielęgnacja uzupełniająca
Po zabiegach chirurgicznych trzeba dbać o higienę 
rany, by nie dopuścić do infekcji. Blizny goją się 
do 6 miesięcy, czasem nawet do 2 lat, ulegając 
przebudowie, warto wtedy stosować żele silikonowe 
lub z wyciągiem z cebuli, które poprawiają stan skóry, 
uelastyczniają ją i zmniejszają zaczerwienienie. 
 Posmarowanie maścią lub żelem z apteki blizny po 
urazie, zabiegu chirurgicznym czy laserowym złago- 
dzi świąd, pobudzi skórę do gojenia. Szukamy środków 
z allantoiną, heparyną czy wyciągiem z wąkroty azjatyc- 
kiej (o działaniu przeciwzapalnym i zmiękczającym).
 Obecnie na rynku jest wiele preparatów, których 
wskazaniem jest leczenie blizn. Do najpopularniej-
szych i najdłużej obecnych na rynku należą: Derma-
tix, Contractubex, Veraderm, czy plastry Silon sto-
sowane w chirurgii. Ich działanie jest udowodnione 
badaniami klinicznymi i wspiera zabiegi wykony-
wane w gabinetach medycyny estetycznej.
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Dermatologia:

Temat przebarwień jak co roku powraca jesienią na łamy kolorowych czasopism 
dla kobiet i do gabinetów dermatologów. Nic dziwnego, po lecie problem się nasi-
la, a to akurat najlepszy czas na zabiegi, które pozwolą się ich pozbyć lub przynaj-
mniej zmniejszyć ich widoczność. 

Przebarwienia

Ciemne plamki, które pojawiają 
się na skórze po lecie, postarzają  
i szpecą. Problem ten ma około 30% 
kobiet po 30. roku życia, a w star- 
szym wieku nawet 90% osób. Jakie 
są przyczyny powstawania prze- 
barwień i jak zapobiegać pow- 
stawaniu kolejnych? Kiedy najle- 
piej rozpocząć kurację likwidującą 
przebarwienia? Na pytania często 
zadawane przez pacjentów gabi-
netów odpowiadają specjaliści.

Jak dzielimy  
przebarwienia?
Naskórkowe: 
Piegi (łac. ephelides) to liczne dro- 
bne (wielkości 1-5 mm), nieregu-
larne, jasno- lub ciemnobrązowe 
plamki powstające pod wpływem 
światła słonecznego, dlatego wy-
stępują głównie na skórze twarzy 
i kończynach górnych. Powstawa- 
nie piegów jest uwarunkowane 
genetycznie. 
Melasma jest jednym z najczęs- 
tszych przebarwień występujących 
przede wszystkim u kobiet. Poja- 
wia się zazwyczaj po 30. roku ży- 
cia. Są to przebarwienia niere-

gularne, w postaci ostro ograni- 
czonych brązowych plam umiej- 
scowionych na twarzy (czoło, 
policzki, wargi górne). Najczęściej 
pojawiają się w czasie ciąży, pod-
czas stosowania hormonalnych 
środków antykoncepcyjnych oraz 
u osób z zaburzeniami endokryno-
logicznymi (nadczynność tarczycy, 
choroby jajników).
plamy soczewicowate są to okrą-
głe lub owalne, nieco wypukłe i wy- 
raźnie oddzielone od zdrowej skóry, 
niewielkie plamki. Tworzą się w miej- 
scach nieosłoniętych przed słoń- 
cem i solarium. Najczęściej pojawia- 
ją się między 30. a 50. rokiem życia.
przebarwienia pozapalne mogą 
wystąpić w miejscach, gdzie wcze- 
śniej występowały zmiany trądziko-
we, niektóre wysypki skórne, opa- 
rzenia słoneczne, uczulenia, urazy. 
skórne: melanina zlokalizowana 
w makrofagach okołonaczynio-
wych w warstwie brodawkowej. 
Mieszane: mają cechy przebar-
wień naskórkowych i skórnych. 
Rodzaj przebarwienia można okre- 
ślić, oglądając skórę oświetloną 
lampą Wooda.

Jakie są przyczyny 
ich powstawania? 
Pod wpływem promieniowania sło- 
necznego dochodzi do pojawiania 
się przebarwień o podłożu hormo- 
nalnym. Choroby wątroby, niedo- 
czynność nadnerczy, nadczynność 
tarczycy, działanie substancji fito- 
toksycznych lub fotoalergizujących, 
znajdujących się w lekach, kosme- 
tykach, mydłach, także mogą powo- 
dować powstawanie przebarwień.

Co to oznacza 
w praktyce?
Niezbędna jest ochrona przed słoń- 
cem w trakcie ciąży, stosowanie 
doustnej antykoncepcji, zastęp-

czej terapii hormonalnej w okre- 
sie menopauzy i kuracji hormo- 
nalnych. W miesiącach nasłone- 
cznionych warto upewnić się, czy 
nasze kosmetyki nie są fotou-
czulające.

Jak zapobiegać 
tworzeniu się 
przebarwień?
Podstawą leczenia przebarwień 
jest skuteczna ochrona przeciw- 
słoneczna. Obejmuje ona ograni- 
czenie ekspozycji na promienio- 
wanie słoneczne w godzinach 
południowych, stosowanie zewnę- 
trznych preparatów chroniących 
przed UVB i UVA, noszenie odzie-
ży osłaniającej ciało.
 Preparaty przeciwsłoneczne po- 
winny zawierać filtry fizyczne bądź 
mieszaninę filtrów chemicznych  
i fizycznych. Skuteczna ochrona 
przeciwsłoneczna musi być stoso- 
wana w Polsce od kwietnia do koń- 
ca września. Osoby pracujące przy 
oświetleniu jarzeniowym powinny 
stosować kremy z filtrami przez 
cały rok, niezależnie od pory roku.

Jak je leczyć?
Leczenie miejscowe: Hydroksykwa- 
sy, Hydrochinon – w stężeniu 2% sto- 
sowany do usuwania i rozjaśniania 
plam soczewicowatych, piegów, os- 
tudy, przebarwień pozapalnych, po- 
chodne witaminy A o sile działania 
zbliżonej do hydrochinonu, ale mu- 
szą być stosowane dłużej. Kwas ko- 
jowy i kwas azelainowy mają śre-
dnią moc działania. 
Zabiegi laserowe: Światło lasera 
wybiórczo pochłaniane jest przez 
melaninę, podgrzewa komórki za- 
wierające barwnik, powodując ich 
zniszczenie. Najlepsze efekty uzys- 
kuje się stosując lasery Nd:Yag, 
rubinowe oraz źródła światła (IPL) 
w leczeniu: piegów, plam soczewi- 

Autor: dr Monika Lelonkiewicz, specjalista dermatolog, uroda.in
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cowatych, przebarwionych broda- 
wek łojotokowych, a także prze-
barwień polekowych.
Dermamelan, Cosmelan: Prepara- 
ty składające się z maski i kremu 
do stosowania w domu. 
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Wykonując codzienny makijaż, sku-
piamy się głównie na podkreśle-
niu oka i ust. Nie pamiętamy o tym, 
że to wyrównanie kolorytu cery 
jest podstawą dobrego make-upu. 
Zatuszowanie siniaków pod ocza- 
mi, rozświetlenie cery, likwidacja 
przebarwień i rozszerzonych na- 
czyń spowoduje, że nasza skóra 
będzie wyglądała świeżo, zdrowo, 
młodo i promiennie. Istnieje wiele 
produktów godnych polecenia, np. 

korektory pod oczy, o bardzo lek- 
kiej konsystencji, nie obciążają- 
ce skóry, które niwelują nierów- 
ności w kolorze skóry. Kamufla- 
że, dzięki którym pozbędziemy 
się czerwonych naczynek krwio- 
nośnych, oraz bazy pod pod- 
kład, które wyrównują koloryt 
skóry, ale także korygują rozsze- 
rzone pory i inne niedoskona- 
łości. Należy pamiętać, że wszys- 
tkie preparaty kamuflujące powin- 

ny być dopasowane kolorystycz- 
nie do cery i podkładu, który sto- 
sujemy po repigmentacji. Nakła- 
damy je cienką warstwą i do- 
kładnie wklepujemy. Ważne jest 
również utrwalenie wszystkich 
warstw pudrem sypkim. Należy 
pamiętać, że tego produktu uży- 
wamy oszczędnie. Dopiero na tak 
przygotowanej skórze dalszy ma- 
kijaż ma sens i wygląda efek-
townie.

Autor: Lidia Woźnica-Sokołowska, Akademia Wizerunku 
e-mail: kontakt@akademiawizerunku.com 

Korekcja przebarwień i niedoskonałości skóry

Mikrodermabrazja: To raczej ma- 
ło efektywny sposób usuwania 
samych przebarwień, ale jest czę- 
sto stosowana jako przygotowa- 
nie do innych zabiegów. 
krioterapia: Leczenie zimnem daje 

dobre wyniki w przypadku rogo- 
wacenia starczego, plam soczewi- 
cowatych i brodawek łojotokowych. 
Metody chirurgiczne: Stosowane 
są w celu usunięcia np. znamion 
barwnikowych.
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Dermatologia:

Lasery są obecnie jedną z częściej stosowanych metod leczenia przebarwień. 
Możemy za ich pomocą bardzo skutecznie i bezpiecznie usunąć wiele rodzajów 
zmian. Zdarzają się jednak takie przypadki przebarwień, które niezależnie od zas-
tosowanej techniki zabiegowej, stanowią problem terapeutyczny.

Rola laserów 
w terapii przebarwień 

Do likwidacji przebarwień używa się 
różnych systemów laserowych. Bio- 
rąc pod uwagę mechanizm ich dzia- 
łania, można wyróżnić trzy grupy:
1. Lasery emitujące światło absor- 
bowane przez melaninę. W prakty- 
ce z tej grupy stosuje się lasery ty-
pu Q-switch, wytwarzające bardzo 
krótkie impulsy nanosekundowe, 
oraz IPL – Intense Pulse Light – sil- 
ny impuls światła.
2. Lasery ablacyjne, które odpa-
rowują powierzchowną warstwę 
skóry. Do tej grupy należą lasery 
CO2 i Er:Yag.
3. Lasery frakcyjne nieablacyjne, 
powodujące tzw. mikroskopijne 
kolumny uszkodzenia cieplnego, 
np. laser Er:glass.

Rodzaj przebarwienia 
a metody jego 
usuwania
Skuteczność leczenia przebarwień 
laserami zależy przede wszystkim 
od rodzaju przebarwień.

sposób na plamy soczewicowa- 
te (plamy słoneczne, starcze, wą- 
trobowe)
Te brunatne plamy o nieregular-
nym kształcie, pojedyncze lub licz- 
ne, mają wielkość od kilku mili- 
metrów do kilku centymetrów i wy- 
stępują głównie na grzbietach 
rąk, na twarzy, dekolcie i na ple-
cach. Są wynikiem przewlekłej, 
wieloletniej ekspozycji na światło. 
W lecie zwykle ich przybywa i cie-

mnieją. Duże płaskie przebarwio- 
ne zmiany zlokalizowane na twarzy 
wymagają różnicowania ze złośli-
wymi plamami soczewicowymi.
 W codziennej praktyce najwię-
kszą grupę osób z przebarwienia-
mi, bo ok. 70-80%, stanowią wła- 
śnie pacjenci z lentigo solaris. 
Ten typ przebarwień można bardzo 
dobrze usunąć właściwie za po-
mocą wszystkich wymienionych 
systemów laserowych, a efekty są 
długotrwałe (pod warunkiem że pa- 
cjent po zabiegu stosuje skutecz- 
ną fotoprotekcję). Im plamy są cie- 
mniejsze, tym łatwiej je usunąć. 
Już kilka minut po zabiegu prze- 
barwienia ciemnieją, a po 10-14 
dniach złuszczają się. Po pierw-
szym zabiegu osiąga się zwykle 
poprawę o 50-70%, dlatego wyko- 
nuje się 1 zabieg lub 2, w odstę-
pach co najmniej 6 tygodni.

Jak się pozbyć piegów? 
Piegi, czyli brązowe plamki różnej 
wielkości i różnych kształtów, w od- 
cieniu od jasnobrązowego do cie- 
mnobrązowego, pojawiają się w dzie- 
ciństwie, w miejscach najbardziej 
eksponowanych na światło (twarz, 
ramiona, plecy). Latem nasilają się. 
Podobnie jak lentigo solaris, mo-
żna je bardzo dobrze usuwać la-
serami. Najczęściej stosuje się la- 
sery Q-switch i IPL.
UWAGA! U pacjentów z jasnobrą- 
zowymi piegami zabieg IPL jest 
nieskuteczny.

Café au lait (plamy koloru kawy 
z mlekiem) – trudniejszy problem 
To jasnobrązowe plamy różnej wiel- 
kości, zwykle kilku- kilkunastu cen- 
tymetrów, równomiernie zabarwio- 
ne, dość wyraźnie odgraniczone 
od otoczenia. Nie ulegają transfor- 
macji złośliwej. Występują u osób 
zdrowych lub towarzyszą innym 
zmianom skórnym w wielu zespo- 
łach chorobowych.
 Są przykładem przebarwień tru- 
dnych do leczenia – niełatwo 
przewidzieć liczbę zabiegów i ich 
efektywność. W trakcie terapii 
obserwuje się różne reakcje: za- 
równo poprawę, jak i brak odpo- 
wiedzi na leczenie, czasem ście-
mnienie zmiany. Nawet jeśli uda 
się uzyskać dobry efekt w pier-
wszych tygodniach po zabiegu, 
często dochodzi do nawrotu prze-
barwienia po kilku miesiącach.

Melasma (ostuda) 
– laser jako metoda dodatkowa 
Na jej powstanie mają wpływ hor-
mony żeńskie, predyspozycja ge-
netyczna i światło słoneczne. Fi- 
zjologicznie występuje w ciąży, ale 
po porodzie zwykle ustępuje. Do- 
tyczy 10-20% kobiet stosujących 
doustną antykoncepcję. Pod wpły- 
wem ekspozycji na światło liczba 
zmian rośnie, ulegają powiększe-
niu i ciemnieją.
 Podobnie jak café au lait, lecze- 
nie melasmy to spory problem 
terapeutyczny, bo trudno przewi- 

Autor: dr Dorota Prandecka, lasermed.pl 
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dzieć efekty i ich trwałość. Istnie- 
je obszerne piśmiennictwo doty-
czące skuteczności usuwania me- 
lasmy laserami, a wyniki w przed- 
stawionych pracach często róż-
nią się między sobą. Może to być 
związane z położeniem geograficz- 
nym (nasłonecznieniem) miejsca, 
w którym mieszkają pacjenci. 
Uważa się, że użycie laserów i IPL 
w leczeniu melasmy nie powinno 
być metodą z wyboru, a raczej me- 
todą dodatkową, gdy terapia pre- 
paratami miejscowymi nie przy-
niosła oczekiwanych efektów.

Inne przebarwienia: 
pozapalne, pourazowe, 
po skleroterapii
Te typy przebarwień kwalifikują 
się do leczenia laserami, ale rezul- 
taty niełatwo przewidzieć, dlate-
go ostateczna kwalifikacja do za- 
biegu powinna być poprzedzona 
testem i obserwowaniem jego wy- 
ników przez kilka tygodni (cza-
sem musi to potrwać nawet parę 
miesięcy).

Znamiona barwnikowe
Leczeniem z wyboru jest wycięcie 
chirurgiczne z następowym bada- 
niem histopatologicznym. W przy- 
padku znamion barwnikowych la- 
seroterapii się nie poleca, bo nie 
ma możliwości wykonania bada-
nia histopatologicznego. Laser nie 
gwarantuje całkowitego usunię-
cia znamienia, a jeśli barwnik po-
zostanie, daje bardzo niecharakte- 
rystyczny, trudny do oceny, a czę-
sto niepokojący obraz zarówno pod- 
czas badania dermatoskopowego, 
jak i histopatologicznego.

Przebieg zabiegów 
i postępowanie 
zabiegowe
Podstawowym przeciwwskazaniem 
do usuwania przebarwień jest opa- 
lona skóra. Zabieg jest odczuwal- 
ny jak ukłucie igłą. W ciągu 10-
30 min przebarwienie ciemnieje,  
a w ciągu 2 tygodni złuszcza 
się. Zwykle po zabiegu pacjent 
odczuwa ciepło w miejscu na- 
świetlanym, dlatego warto stoso- 

wać zimne okłady. Dolegliwości te 
stopniowo ustępują w ciągu 2 go- 
dzin po zabiegu. Przez ok. 2 ty-
godni po zabiegu skórę trzeba 
nawilżać kilka razy dziennie i nie 
można nadmiernie jej moczyć.  
Po zabiegu nie wolno zapominać 
o fotoprotekcji.

Podsumowanie
Lasery i IPL są obecnie świe-
tnym narzędziem w leczeniu prze- 
barwień, ale pacjent powinien 
znać także ograniczenia takiej te-
rapii. Właściwa kwalifikacja do 
zabiegów, dokładna informacja 
o jego zasadach i spodziewanych 
efektach gwarantuje zadowolenie 
zarówno lekarza, jak i pacjenta. 
Przy leczeniu przebarwień lasera- 
mi (oraz innymi metodami) nie mo- 
żna obiecywać, że zmiana ustąpi 
całkowicie, albo że nie nawróci  
w przyszłości. 
 Lekarz powinien również zale- 
cić konieczność skutecznej foto- 
protekcji bezpośrednio po zabie-
gu i w przyszłości.

plamy soczewicowate na grzbietach rąk. 
stan po jednym zabiegu urządzeniem IpL – Vasculight.

plamy soczewicowate na grzbietach rąk. 
stan po dwóch zabiegach urządzeniem IpL – Vasculight.

foto: dokum
entacja m

edyczna Laserm
ed 

w trAkCIe LeCZeNIA prZeBArwIeń NALeży sZCZegóLNIe CHrONIć skórę prZeD słOńCeM, 
NIe wOLNO też kOrZystAć Z sOLArIuM.



niosła efekty, zabiegi trzeba prze-
prowadzać kilkakrotnie przez okres 
kilku miesięcy i połączyć je z terapią 
doustną. Po mezoterapii następuje 
regeneracja tkanek i poprawa ich 
ukrwienia, a włosy słabe, łamliwe, 
mają mniejszą tendecję do wypada-
nia. Podobne rezulaty uzyskuje się, 
stosując osocze bogatopłytkowe 
– pobiera się próbkę krwi pacjen-
ta i odwirowuje w separatorze. 
Zagęszczony preparat podaje się 
metodą mezoterapii w skórę głowy. 
By pobudzić mieszki włosowe do 
pracy i zagęścić włosy, trzeba wyko- 
nać serię 6-8 sesji zabiegowych.

Suplementacja i dieta 
Wsparciem dla zdrowia włosów są 
preparaty doustne zawierające m.in. 
witaminę A, która dobrze wpływa  
na najważniejszy budulec włosa – ke- 
ratynę, oraz witaminę E – silny an-
tyoksydant chroniący włosy przed 
uszkodzeniem. Ważne są także wi-
taminy z grupy B, bo warunkują pra- 
widłową budowę włosów, zapobie- 
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Dermatologia:

to duży dyskomfort zarówno dla mężczyzn, jak i coraz większej liczby  
kobiet. Do gabinetów dermatologów trafiają osoby, które traktują wypadanie 
włosów nie tylko jako problem zdrowotny i estetyczny, ale i emocjonalny. 
Co mogą im zaproponować lekarze? 

Gdy włosy 
nadmiernie wypadają

Za normę uważa się wypadanie ok. 
100 włosów dziennie, co jest zwią-
zane z naturalnym cyklem życia wło- 
sa. O zwiększonym wypadaniu mo- 
żemy mówić w przypadku zaburze-
nia równowagi pomiędzy utratą 
włosów a odrastaniem, kiedy wy-
raźnie widać, że jest ich mniej. W ta- 
kim przypadku trzeba poprosić der- 
matologa o zdiagnozowanie pro-
blemu i skorzystać z zaleconych 
zabiegów i suplementów, bo nie-
leczone wypadanie włosów może 
doprowadzić do łysienia. 

Zabiegi poprawiające 
kondycję włosów
Na osłabione włosy dobrze wpływa 
mezoterapia, polegająca na wstrzy-
kiwaniu w skórę głowy odpowie-
dnio przygotowanej mieszanki skła-
dników odżywczych (m.in. witamin 
z grupy B, krzemionki organicznej, 
pierwiastków śladowych, np. cynku). 
Za pomocą cienkiej igły wykonuje 
się pojedyncze lub seryjne precyzyj- 
ne ukłucia. Żeby ta technika przy- 

Autor: dr Dorota Prandecka, lasermed.pl

gają łojotokowi, który również przy- 
czynia się do ich osłabienia. Właści- 
wy wzrost zapewni im np. witamina 
B5 – kwas pantotenowy – warto pa-
miętać o niej w codziennej diecie 
(znajdziemy ją m.in. w żółtku jajka, 
wątrobie, drożdżach). Wpływ na kon- 
dycję włosów mają też mikroele- 
menty: żelazo, cynk i miedź (ich 
źródłem jest np. czerwone mięso, 
podroby), z kolei produkty zbożo-
we, rośliny strączkowe i ryby dostar-
czają im cennych aminokwasów: 
cystyny i metioniny. 

Kosmetyki pobudzające 
wzrost włosów
W aptekach warto poszukać pre-
paratów, które wcierane regular-
nie w skórę głowy stymulują ce-
bulki włosowe do wzrostu. A jak 
dowodzą badania, wzrost włosa jest 
mocniejszy, gdy komórki macie- 
rzyste w mieszku znajdują się w sta- 
nie tzw.  hipoksji (czyli niskiej za-
wartości tlenu). W preparacie Vichy 
Dercos Neogenic użyto tzw. cząste- 
czki Stemoxydine o 5-procentowym 
stężeniu, która imtuje hipoksję  
w mieszkach. Zamknięta w specjal-
nym nośniku – liposomie, uwalnia 
się z niego w skórę głowy, pobu-
dzając cebulki włosowe.  

Łysienie – przykry skutek 
wypadania włosów 
Gdy proces wypadania włosów się 
nasila, a różne metody zapobiegania 
zawodzą, dochodzi niestety do ich 
wyraźnego przerzedzenia, a w kon- 
sekwencji łysienia, które ma różne 
przyczyny. 

Dercos Neogenic. kuracja stymulująca wzrost nowych włosów.
Dostępna wyłącznie w aptekach.



wzrastając liniowo, w 90. roku życia 
osiągnąć stan ok. 90%. Można uznać, 
że tego typu łysienie nie jest choro-
bą, lecz procesem fizjologicznym.

O przyczynach 
dokładniej 
Bezpośrednio destrukcyjnie na mie- 
szki włosowe działa hormon andro- 
genowy – dihydrotestosteron (DHT) 
– wysoce aktywna forma testoste-
ronu, która wpływa na wiele aspe- 
któw męskiego zachowania. Prze-
miana testosteronu w DHT odbywa 
się za pomocą enzymu 5-alfa-reduk-
tazy (5ar). Działanie DHT na mieszek 
włosowy polega na jego minimaliza- 
cji i stopniowej degradacji prowadzą- 
cej z czasem do całkowitego zaniku.
 Łysienie androgenowe wśród 
mężczyzn przebiega w sposób typo- 
wy, a jego zasięg jest określany we-
dług VII-stopniowej skali Hamiltona 
i Norwooda. Zwykle zaczyna się od ką- 
tów czołowo-skroniowych, następnie 
atakuje czubek głowy. Strefy łysienia 

STREFA MĘŻCZYZN
U mężczyzn najczęstszym typem ły- 
sienia jest tzw. łysienie typu męskie- 
go – androgenowe, tj. zależne od mę- 
skich hormonów (androgenów). Oprócz 
androgenów w tym typie wypadania 
włosów znaczenie mają także predy- 
spozycje genetyczne i wiek pacjenta. 
Warto podkreślić, że te same androge- 
ny nie spowodują łysienia bez predy-
spozycji genetycznych, a ta sama daw- 
ka androgenów wywołuje szybszą 
utratę włosów u 60-latka niż u mło- 
dego mężczyzny. Proces łysienia typu  
męskiego nie zależy od ilości hormo- 
nów męskich, a od wrażliwości na 
nie cebulek włosowych, co z kolei 
jest zależne od czynników genetycz- 
nych. Prawdopodobieństwo łysienia 
typu męskiego ma związek z liczbą 
łysych krewnych I i II stopnia, doty-
czy to zarówno osób ze strony ojca,  
jak i matki. Częstość jego występo- 
wania wzrasta z wiekiem, w 20. roku 
życia ma je ok. 20% męskiej popu-
lacji, w 30. roku życia ok. 30%, by, 

z czasem stopniowo powiększają się 
i mogą spowodować rozlaną utratę 
włosów, pozostawiając jedynie wąski 
pasek z włosami podkowiasto opa- 
sujący głowę z boków i z tyłu głowy.

Jak to się leczy? 
Terapia łysienia męskiego jest bar-
dzo trudna, ponieważ nie można 
wywrzeć wpływu na 3 główne czyn- 
niki etiologiczne. Skuteczną meto-
dą leczenia ogólnego jest stoso-
wanie leków antyandrogenowych. 
Należy do nich Finasteryd, który 
jest blokerem 5 ar, przez co hamuje 
przemianę testosteronu w DHT. Pre- 
parat ten wymaga codziennego przyj- 
mowania doustnego w dawce 1 mg 
na dobę. Przynosi rezultaty przede 
wszystkim w łysieniu szczytowym  
– spowalnia wypadanie włosów.
 Do leczenia miejscowego stosu- 
je się 5% Minoxidil, który silnie roz- 
kurcza naczynia i poprawia ukrwie- 
nie mieszków włosowych, przyczy-
niając się do wzrostu włosów.
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Ratunek w przeszczepie 
Jedyną skuteczną metodą przywrócenia włosów na gło- 
wie jest przeszczep. Włosy pobiera się z tzw. obszarów 
stabilnych, znajdujących się w pobliżu potylicy i w rejo-
nach skroniowych. Na te obszary nie działa DHT, więc 
mieszki włosowe do końca życia produkują włosy.  
W przeciwieństwie do innych przeszczepów, przy tran-
splantacji włosów „dawca” jest jednocześnie „biorcą”. Bez 
leków immunosupresyjnych organizm odrzuciłby mieszki 
włosowe pobrane od innej osoby. Przy autotransplantacji 
ten problem nie istnieje. Mieszki włosowe pobrane z miej- 
sca „dawca”, po odpowiednim spreparowaniu na tzw. 
mikrografty, tj. milimetrowej średnicy kawałki skóry, za- 
wierające 1-3 mieszki, umieszcza się w specjalnie przygo- 
towanych mikrokanalikach w skórze głowy. Włosy można 
wszczepiać w miejsca puste lub między przerzedzone włosy.  
 Obecnie istnieje wiele różnych technik przeszczepiania 
włosów, ale zasada pozostaje taka sama. Różne metody 
dotyczą zarówno pobierania materiału do przeszczepu, jak 
i implantacji. Co warto podkreślić, współczesne techniki 
odbiegają od tych stosowanych przed laty, zatem doświad- 
czony chirurg jest w stanie osiągnąć znakomite efekty.

STREFA KOBIET
U większości kobiet, które zgłaszają się do lekarza z powo- 
du nadmiernego wypadania włosów, bardzo trudno obie- 
ktywnie ocenić problem. Często nie widać ewidentnej utra- 
ty włosów. Dopiero przy ok. 30-procentowej utracie osoba 
postronna jest w stanie to zauważyć. Badając kobietę 
z nadmiernym wypadaniem włosów, lekarz musi zebrać 
dokładny wywiad i wykonać dodatkowe badania, by zna-
leźć przyczynę problemu. 

Powody wypadania włosów
W przypadku kobiet jest ich kilka: 
• zaburzenia hormonalne związane z hormonami płcio-
wymi, m.in. androgenami i estrogenami oraz innymi hor-
monami, np. tarczycowymi;
• niedokrwistość, niski poziom żelaza w surowicy;
• przyjmowanie niektórych leków, np. przeciwzakrze- 
powych, betablokerów, hormonalnych, psychotropo- 
wych, cytostatyków;
• wysoka gorączka, wstrząs emocjonalny i pourazowy;
• choroby skóry głowy.
 Łysieniem zależnym od zaburzeń hormonalnych jest 
m.in. tzw. łysienie androgenowe kobiet. Androgeny – męskie 
hormony – u kobiet są wytwarzane w jajnikach i nad- 
nerczach. Ich nadmierna lub zbyt duża ilość w stosunku 
do hormonów kobiecych mogą powodować m.in. wła- 
śnie wypadanie włosów. Czasem poziomy tych hormo- 
nów nie wykazują odchyleń, a przyczyną nadmiernego 
wypadania włosów może być genetycznie uwarunkowa- 
na wzmożona wrażliwość mieszków włosowych na an- 
drogeny. W obrazie klinicznym dochodzi do ogólnego 
przerzedzenia włosów, głównie w okolicy czołowej, 
pojawia się tzw. szeroki przedziałek.
Inne przyczyny: utrata włosów może towarzyszyć za- 
równo niedoczynności, jak i nadczynności tarczycy. Ist-
nieje także wiele chorób skóry głowy, które ten stan wy- 
wołują, najczęściej jest to łojotokowe zapalenie skóry. 
Nadmierne wypadanie włosów u kobiet jest zagadnie- 
niem z wielu dziedzin medycyny. Diagnostyką i lecze- 
niem tego problemu zajmują się lekarze różnych spe- 
cjalności: dermatolodzy, endokrynolodzy, ginekolodzy.

SecondHair Systems®

- Siła tkwi w pięknych 
włosach

Co to jest?
Klinika Włosa – SecondHair Clinic posiada w ofercie niechirurgiczną, 
innowacyjną metodę uzupełnienia włosów – SecondHair Systems®. Jest ona 
skuteczna, bezpieczna i bezbolesna. Nie ma żadnych ograniczeń zdrowotnych 
i wiekowych. 

Dla kogo?
Metoda SecondHair Systems® polecana jest wszystkim, którzy nie są zadowoleni 
z wyglądu, gęstości czy kondycji włosów. Zarówno osobom, które straciły włosy  
w wyniku typowego łysienia czy na skutek choroby, urazów, oparzeń, chemioter-
apii, naświetlań, jak i osobom z rzadkimi czy zbyt cienkimi włosami. 

Jak to działa ?
Specjaliści z Kliniki Włosa przeprowadzą indywidualne konsultacje z każdym 
Klientem w celu poznania jego problemu oraz oczekiwań. Szczegółowo 
omawiane są parametry, według których uzupełnienie włosów będzie 
przygotowane. Są to: rodzaj włosów (słowiańskie, europejskie, azjatyckie), 
ich długość, gęstość, struktura i kolor. Wybierany jest rodzaj materiału, 
z jakiego będzie wykonana osnowa, jak i również sposób jej mocowania.  
Osnowa (mikroskóra) jest wykonana z materiałów najnowszych generacji,  
jest ultracienka, przepuszczalna i idealnie dopasowuje się do kształtu głowy.
 Czas realizacji indywidualnego zamówienia uzupełnienia włosów to okres 
do 3,5 miesiąca. Po tym czasie gotowy system mocowany jest na głowie 
Klienta. Po umocowaniu ultracienkiej osnowy nikt nie dojrzy różnicy między 
mikroskórą systemu a skórą głowy, ani nie zauważy linii u nasady włosów. 
 Nieuzasadnione są również obawy, że włosy się przesuną lub spadną. 
Ich mocowanie jest bardzo mocne i precyzyjne, a jednocześnie bardzo proste 
w użyciu. SecondHair Systems® to wspaniała alternatywa dla przeszczepu 
włosów. Bez bólu i skalpela, można cieszyć się na nowo pięknymi włosami.

przed po

Klinika Włosa – SecondHair Clinic
Warszawa ul. Zamoyskiego 43, tel. 022 619 52 42

www.secondhairclinic.pl
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Dermatologia estetyczna:  

Prezentujemy zestawienie (niereprezentatywne) zabiegów estetycznych na 
twarz i ciało wykonywanych najczęściej w gabinetach dermatologii estetycznej. 
Dane za styczeń-czerwiec 2013 pochodzą z wybranych gabinetów z całej Polski.

Ranking najczęściej wykonywanych zabiegów 
estetycznych w I. półroczu 2013 roku

 NAZwA gABINetu NAJCZęśCIeJ wykONywANe ZABIegI

       Twarz  Ciało

Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej 
Viva-Derm, warszawa
viva-derm.pl

Dermis gabinet Dermatologii 
Ogólnej, Laserowej 
i estetycznej gdańsk
dermis.pl

Dermatochirurgia estetyczna 
i Laserowa kinga i Arkadiusz 
Nicer, Częstochowa
nicer.pl

Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej
Derma puls, wrocław
derma-puls.com.pl

Juwena gabinety Dermatologii 
estetycznej, katowice, gliwice, 
Bielsko-Biała, racibórz
juwena.pl

1.  Zabiegi związane z zaburzeniami  
 owalu twarzy (tzw. chomiki), 
 nici liftingujące
2.  Nawilżanie ust 
 (Restylane Refresh)
3.  Zabiegi na okolice powieki   
 dolnej (zacienienia, dolina łez,  
 wiotkość, czyli zmarszczki)

1. Zabiegi z zastosowaniem   
 wypełniaczy objętościowych
2. Mezoterapia usieciowanym  
 kwasem hialuronowym 
3. Botoks

1. Modelowanie twarzy za pomocą  
 wypełniaczy oraz Botoks
2.  Zabiegi przy użyciu lasera
 frakcyjnego 
3.  Peelingi

1.  Wypełnienia
2.  Toksyna botulinowa
3.  Zabieg Ulthera
 

1. Toksyna botulinowa
2.  Zabiegi laserem frakcyjnym
3.  Lifting przy użyciu nici   
 wchłanialnych 

1.  Poprawianie jędrności ciała,  
 modelowanie sylwetki
 (Maximus)
2.  Vectus – usuwanie owłosienia 
3.  Drenaż limfatyczny

1.  Depilacja laserowa
2.  Mezoterapia
3.  Laser Mosaic na szyję i dekolt 

1. Endermologia
2. Odtłuszczanie sylwetki   
 (ultradźwięki, fale akustyczne) 
3.  Depilacja 

1.  Endermologie LPG
2.  Vectus – laserowe 
 usuwanie owłosienia
3.  I lipo – usuwanie tkanki   
 tłuszczowej

1. Terapia rozstępów laserem   
 frakcyjnym 
2.  Hydrolift grzbietów rąk 
3.  Mezoterapia cellulitu 
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Ekspert News:  

POZNAJ MOC WŁOSóW, 
CZYLI KONFERENCJA INNēOV
 
Podczas spotkania prasowego w Studio Bar w Pałacu 
Kultury, które odbyło się 14 lipca 2013 roku, zapre-
zentowano nowość w marce Innēov-DENSILOGY. 
Suplement diety Innēov DENSILOGY działa od we- 
wnątrz na cebulkę włosa, aby utrzymać jej wzrost  
i wspomagać zwiększenie objętości włosów. O wła- 
ściwościach oraz skuteczności działania suple-
mentu opowiedzieli dr Yann Mahe oraz Diane 
Baras z laboratoriów Innēov. W spotkaniu wzięli 
również udział wybitni polscy dermatolodzy. 

VODA COLLAGEN DOCENIONA PRZEZ EKSPERTóW 

Voda Collagen, która zadebiutowała na polskim rynku w marcu 2013 roku, została uhonorowana godłem 
IX edycji Ogólnopolskiego programu promocyjnego „Doceń polskie”. Inicjatywa ma na celu po- 
pularyzowanie wysokiej jakości produktów dostępnych na krajowym rynku i posiadających „polski 
akcent”. Voda Collagen to pierwsza w polsce woda źródlana z dodatkiem kolagenu, wzbogacona 
witaminą C i subtelnym smakiem granatu.

Ocenie ekspertów podlegały trzy aspekty: smak i wygląd oraz sto- 
sunek jakości artykułu do jego ceny. „Receptura Vody Collagen 
została opracowana tak, by zapewniała właściwości odmładzają- 
ce, w postaci dziennej dawki kolagenu i witaminy C, a jednocześ-
nie posiadała wyjątkowy, orzeźwiający smak. – Cieszymy się,  
że nasz produkt został wyróżniony przez ekspertów  – powiedział 

Michał Niemczycki, prezes zarządu i właściciel firmy 
Voda Naturalna, twórca marki Voda Collagen. To świe-
tna rekomendacja dla Vody Collagen zarówno na krajo-
wym rynku, gdzie produkt już dziś cieszy się zaintere-
sowaniem konsumentów, jak i za granicą. – Wkrótce 
pojawi się w wybranych państwach Europy i krajach 
arabskich” – dodaje prezes.

Voda Collagen dostępna jest w delikatesach Alma, restau- 
racjach, hotelach, SPA oraz najlepszych klinikach i salo- 
nach urody w Polsce. Można ją także kupić za pośre- 
dnictwem sklepu internetowego online www.frisco.pl, 
który jest liderem polskiego rynku e-commerce artyku- 
łów spożywczych. Niebawem trafi także do sieci aptek.
www.vodacollagen.pl, 
www.facebook.com/VodaCollagen

DR MARCIN AMBROZIAK W PROGRAMIE 
TVN STYLE „ŻYCIE BEZ WSTYDu”!

Mateusz, Dominika, Krystyna i Maciek to tylko część bohaterów, którzy dzięki nowemu pro- 
gramowi TVN Style zdecydowali się wyjść z ukrycia i opowiedzieć swoje historie. Ludzie 
z bliznami, znamionami, deformacjami. Jak żyją? Co czują? Jaka jest ich historia? Jedno 
na pewno ich łączy. Wszyscy marzą o normalności. W walce o zdrowie pomogą im lekarze  
z Kliniki Ambroziak Estederm. Specjaliści użyją najnowocześniejszych metod, zabiegów,  
urządzeń i preparatów. Dla wielu bohaterów programu to niepowtarzalna szansa na „Ży- 
cie bez wstydu”. Dr Marcin Ambroziak zajmujący się medycyną estetyczną jest kolejnym 
lekarzem, po chirurgu plastyku – Marku Szczycie – prezentującym  zabiegi poprawiające 
wygląd, jako współproducent programu TVN Style.

     Michał Niemczycki i Anna Czartoryska-   
     -Niemczycka promują wodę Collagen.

dr Marcin Ambroziak

Od lewej: Marta kazior (product Manager), dr yann Mahe (Laboratoires Innēov r&D), dr Barbara walkiewicz-Cyrańska 
(prezes sLDe ), Diane Baras (Communication scientifique Innēov), Oleksandr khoruzyn (Brand Director Lrp, Innēov, 
skinceuticals).
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Nowości

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl

prezentujemy nowe preparaty, zabiegi i urządzenia wykorzystywane 
w gabinetach dermatologii estetycznej oraz dermokosmetyki.

EKSKLuZYWNY ZESTAW – PODWóJNA PRZYJEMNOść  

Podwójna przyjemność intensywnej kuracji w stylowym opakowaniu:
•                      ADVANCeD  intensywna kuracja do rzęs 1ml
• reVItABrOw ADVANCeD intensywna  kuracja do brwi 1,5 ml oraz
•                      Volumizing primer 3 ml – jedwabista, niebieska   
 baza  pod tusz  z najnowszej  generacji pentapeptydami
•                      Volumizing Mascara raven 3 ml – królewska   
czarna maskara  z odżywczą  biotyną i wyciągami roślinnymi
Dodatkowo: Ekskluzywna apaszka sygnowana logiem 
z limitowanej edycji jesień – zima
  
Zalety zestawu:
• dwumiesięczna kuracja światowych laureatów nagród: kuracji do rzęs 
                      ADVANCeD i do brwi reVItABrOw ADVANCeD  
• doskonałe podwójne opakowanie idealne w podróży
• doskonała kuracja na noc i kontynuacja kuracji na dzień

produkty                     są dostępne wyłącznie w klinikach medycyny 
estetycznej, gabinetach kosmetycznych i spa oraz na 
www.revitalasch.com.pl
Marka                      jest stale wyróżniana międzynarodowymi 
nagrodami ze względu na wysoką skuteczność i bezpieczeństwo.

Ekspert poleca:

OILLAN BALANCE OCEANIC – POMOC PO ZABIEGACH    

Oillan Balance to linia specjalistycznych dermokosmetyków przywracających równowagę fizjologiczną skóry, 
która została utracona na skutek schorzeń dermatologicznych (np. AZS, łuszczyca, trądzik, trądzik różowaty). 
Służą też do stosowania po zabiegach medycyny estetycznej (m.in. peelingach chemicznych, laserach IPL, me-
zoterapii igłowej). 
Seria składa się z preparatów przeznaczonych do trzech typów skóry:
• Dermatologiczny żel micelarny do mycia twarzy, Hydroaktywny krem do twarzy, Hydroaktywny żel pod oczy  

– do cery suchej, odwodnionej i wrażliwej (m.in. z kwasem hialuronowym, 
masłem shea, olejem z ogórecznika i jojoby);
• Kremowa emulsja do mycia twarzy, Nawilżający krem łagodzący reaktywność  
i Ochronny krem wzmacniający naczynka – do cery nadwrażliwej i skłonnej  
do zaczerwienień (m.in. z ekstraktem z kasztanowca i liści aloesu);
• Regenerujący krem dermatologiczny i Multilipidowy krem do twarzy – do 
cery bardzo suchej wymagającej regeneracji (m.in. z olejem arganowym  
i witaminą E).
Kosmetyki są testowane dermatologicznie pod nadzorem lekarzy klinicznych 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a ich skuteczność potwierdzona testami 
samooceny wykonanymi w niezależnym laboratorium badawczym. Preparaty  
do oczyszczania twarzy nie zawierają mydła, SLES/SLS, a cała seria alergenów  
– parabenów, barwników i kompozycji zapachowej.

Cena: 15-27 zł
Dostępne w aptekach    

Cena detaliczna: 280 zł



Ekspert ANTI-AGING 21

NOWOść – PHARMACERIS N DO OCZYSZCZANIA SKóRY NACZYNKOWEJ

DELIKATNA PIANKA WZMACNIAJąCA NACZYNKA 
DO MYCIA TWARZY I OCZu PuRI-CAPILIQMuSSE
  
Działanie: Delikatna i przyjemna w użyciu pianka skutecznie oczyszcza i usuwa zanieczysz-
czenia oraz makijaż. Kompleks składników aktywnych (witamina B3, wyciąg z ostropestu 
i aceroli) wzmacnia naczynia krwionośne, redukując zaczerwienienia oraz uczucie piecze-
nia skóry. Naturalna betaina oraz glucam® intensywnie nawilżają skórę, zapewniając jej 
długotrwałą hydro-równowagę, D-pantenol i alantoina koją podrażnienia. Preparat zmniejsza 
nadreaktywność skóry na czynniki zewnętrzne. Wykazuje wysoki stopień tolerancji oraz nie po- 
woduje uczucia ściągnięcia skóry. 
sposób użycia: Do codziennego mycia twarzy. Wymaga spłukania wodą. 

Cena: 28,90 zł/150 ml, dostępna wyłącznie w aptekach
więcej na pharmaceris.com 

IWOSTIN RE-STORIN 40+  

W zestawie znajdują się preparaty Iwostin Re-Liftin, przywracające 
elastyczność skórze wrażliwej po 40. roku życia. Ujędrniający krem 
na dzień SPF15 (50 ml) stymuluje syntezę kolagenu i przywraca 
jego optymalną strukturę, dodatkowo chroni skórę przed promie-
niowaniem UV.
Jako gratis, w cenie zestawu jest Liftingujący krem pod oczy (15 ml), 
który zapobiega utrwalaniu się zmarszczek na delikatnej skórze 
wokół oka, w widoczny sposób zmniejsza cienie pod oczami, 
głęboko nawilża.

Zestawy są dostępne w sieci super pharm.
Cena zestawu: ok. 67 zł

IWOSTIN RE-STORIN 50+  

W zestawie znajdują się preparaty Iwostin Re-Storin, poprawiające 
gęstość i napięcie skóry wrażliwej po 50. roku życia. Odbudowujący 
krem na dzień SPF15 (50 ml) wzmacnia i odbudowuje strukturę 
skóry, a także odżywia i nawilża, poprawia gęstość, uelastycznia 
skórę twarzy.
Jako gratis, w cenie zestawu jest Odbudowujący krem pod oczy 
(15 ml), który normalizuje cyrkulację płynów w tkance podskórnej, 
zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych. Redukuje cienie 
pod oczami, zmniejsza obrzęki, wspomaga usuwanie ciemnego 
pigmentu spod oczu.

Zestawy są dostępne w sieci super pharm.
Cena zestawu: ok. 73 zł

ZESTAWY śWIąTECZNE IWOSTIN 
Laboratorium Iwostin przygotowało na sezon świąteczny 2013 dwa zestawy prezentowe, przygotowane z myślą 
o potrzebach pielęgnacyjnych skóry twarzy dla kobiet powyżej 40. roku życia. W zestawach znajdują się kos-
metyki ujędrniające i przywracające elastyczność skórze wrażliwej po 40. roku życia oraz poprawiające gęstość  
i napięcie skóry wrażliwej po 50. roku życia. Oferta promocyjna jest dostępna wyłącznie w aptece. 
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PREZENTY
dla czytelników Eksperta Anti-Aging!

7-dniowa kuracja kolagenowa

Twój codzienny rytuał piękna

Voda Collagen to unikalny duet czystej wody źród-
lanej i cennych cząsteczek kolagenu, wzbogacony  
o witaminę C oraz subtelny smak granatu.

1 butelka Vody Collagen zawiera rekomendowaną 
dzienną dawkę kolagenu i witaminy C. Znaczna popra- 
wa kondycji skóry jest widoczna już po 4 tygodniach 
regularnej kuracji.

Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych:
•  spowolnienie procesu powstawania zmarszczek 
 i obniżenie ich głębokości o 35%
•  wzrost stężenia prokolagenu w skórze o 60%
•  poprawa elastyczności skóry o 15%
•  zwiększenie nawilżenia i zmniejszenie podrażnień  skóry 
•  redukcja cellulitu
•  przyspieszenie procesów regeneracyjnych skóry

Aby otrzymać nagrodę, wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania ankietowe i wysłać czytelnie wypełniony kupon (ksero) na adres redakcji: 
Ekspert Anti-Aging, ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa lub skan kuponu na adres e-mailowy:  stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl 
7 pierwszych osób, które prześlą do nas wypełnione kupony, nagrodzimy 7-dniową kuracją kolagenową Voda Collagen.
Zestawy produktów ufundowała firma Voda Naturalna Sp. z o.o., producent Vody Collagen. www.vodacollagen.pl

 KUPON KONKURSOWY

 ANKIETA KONKURSOWA:

1.  Które suplementy diety lub preparaty poprawiające kondycję skóry stosujesz przynajmniej od czasu do czasu? (zakreśl wybrane)

  ¨	preparaty ze skrzypu polnego ¨	preparaty z kolagenem ¨	preparaty zawierające witaminę E
  ¨	preparaty zawierające witaminę C   ¨	preparaty zawierające Beta-karoten  ¨	preparaty zawierające L-cysteinę

 ¨	preparaty multiwitaminowe ¨	inne niż wymienione ¨	wcale nie stosuję takich preparatów

2. Kolagen stanowi 70% białka skóry. Ilość kolagenu w skórze dorosłego człowieka... (wybierz jedną odpowiedź z poniższych)  

 ¨	zwiększa się wraz z wiekiem   ¨	pozostaje mniej więcej taka sama, niezależnie od wieku
  ¨	zmniejsza się wraz z wiekiem   ¨	trudno powiedzieć

IMIĘ i NAZWISKO: ...................................................................................................................................................................................

ADRES: ul. ..............................................................................................................................................................................................

kod pocztowy: ¨¨ - ¨¨¨     miasto: ...................................................................................................................................................

e-mail:  ..................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji o nowościach kosmetycznych i estetycznych drogą elektroniczną: 
¨ TAK     ¨ NIE  (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)





POPRAW WYGLĄD 
RZADKICH I SŁABYCH 

WŁOSÓW 
W KILKA TYGODNI

Produkt jest przebadany dermatologicznie, 
testowany klinicznie, hypoalergiczny, nie podrażniający. 

Produkt nie był testowany na zwierzętach.

Opakowanie 46 ml wystarcza na około 1,5-3 miesiące 
codziennego stosowania.

Cena detaliczna 
Hair ADVANCED by RevitaLash ® 46 ml – 450 zł

Produkty marki RevitaLash® są dostępne wyłącznie 
w gabinetach medycyny estetycznej, kosmetycznych

i spa oraz na 

www.revitalash.com.pl

Hair ADVANCED by RevitaLash® to wyjątkowa odżywka 
do włosów, która wzmacnia i pogrubia, sprawiając,  
że włosy stają się pełniejsze i zdrowsze. Produkt poprawia 
wygląd rzadkich i kruchych włosów. Wystarczy nałożyć 
dwie porcje pianki na czyste,wilgotne włosy i wmasować 
w skórę głowy, tam gdzie mają pojawić się grubsze, 
pełniejsze i zdrowsze włosy. Nie spłukujemy i układamy  
włosy jak zwykle.

Bogaty skład udoskonalonej formuły unikalnej odżywki 
do włosów stanowią jeszcze bardziej aktywne molekuły 
pochodnych nienasyconych kwasów karboksylowych  
oraz kompozycja wysokiej jakości wyciągów roślinnych 
miłorzębu japońskiego, żeń-szenia, pigwowca japońskiego 
i białek pszennych oraz opatentowany Kompleks Bio- 
-Peptydów™.
 

Opracowanie przez zespół doktora Michela Brinkenhoffa odżywki stymulującej wzrost 
rzęs i brwi RevitaLash® zainspirowały dalsze poszukiwania zespołu naukowców produktu, 
który wzmacniałby włosy skóry głowy. 


