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Szanowni Państwo! 

W tym numerze „Eksperta Anti-Aging” głównym tematem jest 
odmładzanie. Nasze dossier zatytułowaliśmy „Odmładzanie 
na miarę”. Prawidłowo poprowadzona i podjęta we właściwym 
czasie terapia sprawi, że możemy zatrzymać młody wygląd 
na dłużej, musi być jednak spełniony ważny warunek: pacjent 
powinien być pod opieką dermatologa, który ułoży mu indy-
widualny program terapeutyczny dostosowany do jego wieku 
i typu urody. Dobrze, kiedy jest to cały czas ten sam lekarz, 
który prowadzi dokumentację medyczną zabiegów.  

O tym, jakie zabiegi są najbardziej skuteczne, można 
przeczytać w przewodniku dr B. Walkiewicz-Cyrańskiej 
„5 kroków do piękna”.

Na koniec „odrobina luksusu na co dzień”, czyli prezentacja 
kosmetyków, które oprócz tego, że zawierają wyrafinowane 
składniki aktywne, to relaksują i sprawiają przyjemność swoim 
zapachem. Temat – jak sądzę – odpowiedni na szare, zimne 
dni za oknem.

W imieniu całej Redakcji „Eksperta Anti-Aging” i Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych mam przyjemność 
złożyć Państwu życzenia: Magicznych Świąt Bożego 
Narodzenia i wspaniałego Nowego Roku!

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

Miejsce na pieczątkę Twojego gabinetu



Prezenty dla prenumeratorów

7 gabinetów, które jako pierwsze zamówią prenumeratę 
„Eksperta Anti-Aging" na 2014 rok, otrzyma 7-dniową 
kurację kolagenową  Voda Collagen. 

Zestawy produktów ufundowała firma Voda Naturalna 
Sp. z o.o., producent Vody Collagen. 

www.vodacollagen.pl

7-dniowa kuracja kolagenowa

Twój codzienny rytuał piękna

W NUMERZE:
DOSSIER: Odmładzanie na miarę 
5 5 kroków do piękna 
 – przewodnik po zabiegach odmładzających
 dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska

8 Piękno tkwi w różnorodności
      dr n. med.  Ewa Kaniowska

9 Thermage – skuteczny sposób 
 na odmłodzenie skóry 
      dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska

10 Peptydy biomimetyczne w mezoterapii 
 dr Monika Nunberg-Sawicka  

14 Program 40+    
 dr Urszula Brumer

16 Luksusowa pielęgnacja    
 Brygida Rekowska

18 Ekspert poleca: Nowości

20 Strefa spa & wellness

W NASTĘPNYM NUMERZE m.in.:
styczeń/luty (nr 39)

DOSSIER: Ciało – przygotowania do wiosny      
• Skóra sucha, atopowa – leczenie i pielęgnacja 

• Przegląd zabiegów antystresowych 

• Trądzik – najskuteczniejsze sposoby terapii 

• Przewodnik po najlepszych preparatach 

 do zabiegów i kosmetykach     

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: 6,10 zł (w tym koszty wysyłki). 
 
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 2014.

listopad/grudzień 2013 (nr 38)
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DOSSIER: Odmładzanie na miarę

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

Krok I: Przywracamy skórze blask 
– zabiegi odświeżające
1. Odpowiednio dobrane do potrzeb i rodzaju skóry pee-
lingi medyczne znakomicie odświeżają i wygładzają 
skórę, poprawiają jej strukturę i zmniejszają pory. 
2. Mikrodermabrazja to mechaniczne ścieranie naskór-
ka za pomocą urządzenia wyposażonego w specjalną 
głowicę. Pomimo powierzchownego działania zabiegu, 
w jego efekcie zachodzą pozytywne zmiany nie tylko  
w naskórku – wygładzenie i rozjaśnienie, ale i w skórze 
właściwej – poprawa struktury i elastyczności.
3. Spektakularny, długotrwały efekt poprawy jakości 
skóry można osiągnąć, stosując zabiegi laserowe. Efek- 
tem zabiegu laserowego jest – ujędrnienie i pogru-
bienie skóry, zamknięcie rozszerzonych porów, wzrost 
napięcia skóry i spłycenie zmarszczek oraz wyraźne 
odmłodzenie skóry. 
 
Krok II: Błyskawiczny efekt nawilżania 
1. Najbardziej skuteczny, dający natychmiastowy efekt 
nawilżenia zabieg to mezoterapia (igłowa lub bezigłowa) 
z użyciem kwasu hialuronowego. 
2. Hydrobalans – to zabieg bardzo podobny do mezo-
terapii, z tym że wykorzystywany w nim kwas hialu-
ronowy wstrzykiwany jest w głębsze warstwy skóry, 
dzięki czemu uzyskiwany efekt jest dłuższy i bardziej 
spektakularny.
 
Krok III: Akcja reaktywacja 
– odżywianie i regeneracja skóry 
1. Technika mikronakłuwania skóry jest jedną z naj-
częściej stosowanych w dermatologii estetycznej. Na- 
kłuwając skórę, powodujemy jej mikrouraz, który sty- 
muluje ją do samoleczenia i uruchamia intensywne 
procesy regeneracyjne. Mikronakłuwanie pozwala też 
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Nowy wymiar piękna
INFINI Termolifting z RF 
Aparat RF INFINI zapewnia szerokie spektrum zastosowań oraz 
niezwykłą skuteczność zabiegów, m.in. ujędrniania i odmładzania skóry, 
likwidacji zmian wywołanych fotostarzeniem skóry, usuwania zmarszczek 
i blizn, leczenia nadpotliwości.

Unikalna technologia deponowania fal RF w tkance - dwie różne 
głowice zabiegowe działające na dwóch poziomach:

•	 Głowica SFR powoduje szybkie, powierzchniowe przegrzanie skóry  
 połączone z płytką ablacją naskórka.

•	 Głowica MFR z matrycą igieł to głębokie, przestrzenne (3D) przegrzanie  
 skóry prowadzące do intensywnego remodelingu kolagenu

Al. KEN 18, 02-797 Warszawa
tel. 22 853 86 48
office@laserprojekt2000.eu

www.laserprojekt2000.eu

Gabinety:

•  AGKLINIK, Warszawa 
 ul. Kazimierzowska 43, tel. 22 844 82 36

•  BEAUTYMED, Warszawa
 Al. KEN 54, tel. 22 400 90 26 

•  DERMEST, Bydgoszcz
 ul. Chodkiewicza 71, tel. 604 12 16 12 

•  MELITUS, Warszawa 
 ul. Słowackiego 12, tel. 22 833 74 38

Copyright Lutronic Corp.

5 kroków 
do piękna 
– przewodnik po zabiegach 
odmładzających  

Nie ma jednego cudownego zabiegu 
przywracającego młodość skóry. piękna 
skóra powinna być zdrowa, jędrna, op- 
tymalnie nawilżona i odżywiona. Aby 
to osiągnąć, warto skorzystać z indy-
widualnie dobranego przez dermatolo-
ga programu kondycjonowania skóry, 
łączącego różne techniki zabiegowe.  
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DOSSIER: Odmładzanie na miarę

na wprowadzanie substancji czyn- 
nych w głąb skóry, dzięki czemu 
zabieg jest jeszcze bardziej sku- 
teczny. W tym celu stosuje się kok-
tajle mezoterapeutyczne, osocze 
bogatopłytkowe, preparaty na ba-
zie kwasu hialuronowego, krzemion- 
ki, aminokwasy – składniki prepa- 
ratu dobierane są przez lekarza 
w zależności od indywidualnego 
wskazania i leczonego obszaru 
skóry. Lekarze często wykorzystują 
do zabiegu mikronakłuwania tzw. 
rollery – specjalne wałki z dużą 
ilością mikroigieł o różnej gru-
bości oraz długości. Zabieg wy- 
konuje się, przesuwając wałek po 
skórze pacjenta, co powoduje mi-
krouszkodzenia skóry i stymuluje 
ją do regeneracji. 
 Ostatnio popularne jest urzą- 
dzenie medyczne do mikronakłu- 
wania Dermapen – które pozwala 
na tzw. frakcyjne nakłuwanie skóry. 
Pulsujące igły wykonują do 990 na- 
kłuć na sekundę. Wpływa to na 
znaczne ograniczenie czasu wyko- 
nywanego zabiegu, urządzenie po- 
zwala również na wykonanie nakłuć 
od 0,5 do 2,5 mm w głąb skóry, dzię-
ki czemu możliwa jest stymula- 
cja głębszej warstwy skóry, gdzie 
znajduje się najwięcej fibroblas-
tów. Po 40. roku życia zabiegi mi- 
kronakłuwania powinno się wy- 
konywać nie tylko na twarz, ale 
również na szyję i dekolt. Dodat-
kowo zalecana jest mezoterapia 
owłosionej skóry głowy – specjal- 
nie opracowane koktajle, zawiera- 
jące m.in. peptydy, poprawiają kon- 

dycję matowych, suchych i osła-
bionych włosów i zapobiegają ich 
wypadaniu.
2. Doskonały rezultat daje wstrzyki- 
wanie osocza bogatopłytkowego. 
Osocze bogatopłytkowe pozyski- 
wane z krwi pacjenta i wstrzykiwa-
ne w celu biostymulacji komórek 
skóry przynosi bardzo dobre efekty 
regeneracyjne. Może być stosowa-
ne nawet na tak trudną i wrażliwą 
okolicę, jaką jest skóra powiek, a do- 
datkowo także na dekolt i szyję.

Krok IV: Walka z grawitacją 
1. Aby skóra stała się bardziej na- 
pięta i wygładzona, często stosu-
je się zabiegi z użyciem fal radio-
wych. Energia fal radiowych de- 
likatnie ogrzewa i modyfikuje tkan- 
ki znajdujące się pod skórą. Pro-
wadzi to do kurczenia się i napi-
nania włókien kolagenowych. Za- 
bieg jest krótki, nie pozostawia 
śladów. Efekty ujędrnienia i odmło- 
dzenia skóry są widoczne już po 
jednym zabiegu, pełen rezultat 
kształtuje się na przestrzeni kilku 
tygodni i utrzymuje do kilku lat. 
2. Bardzo popularną ostatnio no-
wością są nici liftingujące, które 
tworzą silnie podtrzymujący szkie- 
let (coś w rodzaju rusztowania) 
dla opadających tkanek. To jeden 
z najnowocześniejszych zabiegów 
stosowanych obecnie na świecie, 
który nie wymaga żadnych nacięć 
ani szycia chirurgicznego – bioab- 
sorbowalne nici wprowadza się po- 
przez pojedyncze nakłucia. Efek- 
ty są rewelacyjne i długotrwałe: 

utrzymują się do 2-3 lat! Zabieg 
likwiduje tzw. chomiki, napina 
zwiotczałą skórę, powoduje przy- 
wrócenie naturalnej, młodzieńczej 
objętości w okolicach kości policz- 
kowych, podnosi łuki brwiowe. 
Nici stosuje się zarówno na twarz, 
jak i na szyję. 

Krok V: Cofamy czas 
– redukcja zmarszczek 
1. Wygładzanie zmarszczek mimicz- 
nych z wykorzystaniem toksyny 
botulinowej to najbardziej popu-
larny zabieg stosowany w gabi-
netach dermatologicznych. Jest 
szybki, bezbolesny i daje prawie 
natychmiastowy efekt – pełen re- 
zultat uzyskuje się po upływie ty- 
godnia i utrzymuje się on parę 
miesięcy. Toksyna rozkłada się  
w sposób naturalny w organizmie. 
2. U dojrzałych pacjentek rewela-
cyjne efekty można osiągnąć dzię- 
ki technice miękkiego liftingu. Za-
bieg z użyciem kaniuli (specjalnej 
igły) i wypełniacza (kwasu hialu- 
rowego) podawanego w miejsce 
zmarszczek oraz zagłębień szyb-
ko i w widoczny sposób przywra-
ca prawidłowe proporcje twarzy  
i naturalne, młodzieńcze rysy.

Warto pamiętać:
Pacjenci często gubią się w szero- 
kiej ofercie zabiegów. Bardzo wa-
żne jest nie tylko to, co się robi, ale 
także gdzie i kto zajmuje się naszą 
urodą. Sama technika wykony- 
wania zabiegów wygląda czasem 
różnie w różnych gabinetach. 
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Odmładzanie to kompleksowy i długotrwały medyczny program 
terapeutyczny – a nie usługa zamawiana przez pacjenta.

DOSSIER: Odmładzanie na miarę

Piękno tkwi 
w różnorodności 

Naturalne odmładzanie 
Prawidłowo poprowadzona i pod- 
jęta we właściwym czasie terapia 
może spowodować, że czas się 
dla nas zatrzyma. Pacjentka ko-
rzystająca z odmładzającego pro- 
gramu na ogół wygląda ok. 10-15 
lat młodziej, niż wskazywałby na to 
jej wiek metrykalny, ale oczeki-
wania, żeby np. w wieku 60 lat 
wyglądać jak 30-latka, są niere- 
alne. Podobnie jest wtedy, kiedy 
dojrzała kobieta stara się utrzy- 
mać taką samą wagę jak w wie- 
ku 18 lat. Jej figura jest szczupła 
i zgrabna, ale nigdy nie będzie 
taka sama jak figura nastolat- 
ki, bo zmienia się układ kości, 
rozmieszczenie tkanki tłuszczo-
wej itd. 
 Profesjonalny lekarz zajmują- 
cy się medycyną estetyczną nie 
powinien godzić się na prośby ko- 
biet np. o powiększenie i odmło- 
dzenie okolicy ust – zanim nie 
przeanalizuje jej rysów i zmian 
 na całej twarzy. Nie każda ma rysy 
Angeliny Jolie i nie każda będzie 
wyglądała równie powabnie z us-
tami w jej „rozmiarze”. Terapia 
musi być zawsze dopasowana do 
indywidualnych potrzeb pacjenta, 
do jego wieku i kondycji skóry. 
Prostota i naturalność to naj-
modniejszy światowy trend me-
dycyny estetycznej. Zdarza nam 
się czasem widzieć tzw. celebryt-
ki, którym nagle w spektakularny 
sposób zmieniła się twarz, a to 
niestety daje efekt odwrotny do 
zamierzonego.

Jak powinna wyglądać 
wizyta w gabinecie?
Przed przystąpieniem do układa- 
nia programu leczenia zmian zwią- 
zanych ze starzeniem się skóry 
trzeba dokonać prawidłowej ana-
lizy rysów całej twarzy. Trzeba też 
przeprowadzić wywiad, jakie zabie- 
gi i jakie preparaty były w prze-
szłości u pacjentki stosowane. 
Doświadczony dermatolog nie zaj- 
muje się tylko jedną, wybraną oko- 
licą, wie też jakich zabiegów nie 
powinno się ze sobą łączyć. 
 Zabiegi odmładzające skórę po- 
winny być częścią kompleksowo 
opracowanego programu profila- 
ktyki i odmładzania skóry. Im wcze- 
śniej będziemy korzystać z takiego 
programu, tym dłużej zachowamy 
młody wygląd. W zależności od  
wieku i jakości skóry, różne partie 
twarzy można w różny sposób re- 
generować. Obecnie lekarze ma- 
ją do dyspozycji szerokie portfo-
lio zabiegów dostosowanych do 
możliwości pacjenta, powinni je- 
dnak mieć praktyczne doświad-
czenie w wykonywaniu tych za-
biegów. Dlatego zanim pacjent 
zdecyduje się na zabieg, dobrze, 
aby sprawdził rekomendację ga- 
binetu i doświadczenie lekarza. Za- 
wsze warto też pytać o to, jaki pre-
parat został zastosowany w trak- 
cie zabiegu i żądać pisemnego 
opisu przebiegu zastosowanej te- 
rapii. Nie wolno się godzić, aby 
zabiegi, które są kwalifikowane 
jako zabiegi medyczne, były wy-
konywane przez osobę, która nie 

jest lekarzem. W swoim gabine-
cie przykładam dużą wagę do do- 
kumentacji medycznej. Jeżeli pa-
cjent jest po raz pierwszy, zwykle 
proszę o jego zdjęcie sprzed lat, 
a potem skrupulatnie dokumen-
tujemy efekt „przed i po”.Tylko 
wtedy możemy stopniowo i wielo-
etapowo poprowadzić pacjenta, 
uchwycić moment, kiedy coś się 
zmienia i zastosować odpowiedni 
zabieg. 

Terapia odmładzająca nie ma zmie- 
niać naszego wyglądu, lecz zatrzy-
mać czas w optymalnym dla da- 
nej osoby momencie. Pacjent, który 
przez długi czas jest pod opieką 
jednego lekarza, ma pewność nie 
tylko efektu, ale i bezpieczeństwa. 

Optymalny efekt
Nowoczesne odmładzanie to prze-
de wszystkim takie, którego nie 
widać. Umiejętnie „dawkowane” 
zabiegi powstrzymują zmiany zwią- 
zane z procesami starzenia się. 
Dobry lekarz potrafi niwelować pe- 
wne niedoskonałości twarzy, wy-
eksponować jej atuty, zachowując 
przy tym to, co jest najważniejsze  
– naturalny wygląd pacjenta. Ża- 
den profesjonalista nie ostrzykuje 
twarzy toksyną botulinową tak, że 
przypomina ona nieruchomą ma-
skę, lecz nadaje jej zrelaksowany, 
odmłodzony wygląd. Skóra po za-
biegach ma być gładka, napięta, 
odpowiednio nawilżona, o odpo- 
wiednim kolorycie i z odpowiednią 
ilością tkanki podskórnej. 

Autor: dr n. med. Ewa Kaniowska, derma-puls.pl
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Wystarczy jeden zabieg, aby osiągnąć naturalne 
efekty odmłodzenia!  Skóra staje się jędrniejsza, 
poprawia się jej grubość, napięcie i elastyczność.  
Co ważne, efekt ten osiąga się w sposób natural- 
ny, bez naddania objętości, czy ograniczenia 
mimiki twarzy. Poprawa stanu skóry staje się   
z czasem coraz wyraźniejsza, aż do osiągnięcia 
pełnych rezultatów po upływie około 6 miesięcy.  
Odmłodzenie i poprawa jakości skóry utrzymu-
ją się do kilku lat. 

Jak działa Thermage? 
Technika ujędrniania i odmładzania skóry twarzy 
polega na zastosowaniu fal radiowych, które pod- 
grzewają w bezpieczny sposób wszystkie war- 
stwy skóry. Prowadzi to do kurczenia się i napi-
nania włókien kolagenowych i stymuluje produ- 
kcję nowego kolagenu. Skóra staje się gładsza 
i poprawia się jej struktura (grubość i jędrność). 
Szczególnie spektakularne są efekty odmłodzenia oko- 
licy oczu: uniesienie opadających powiek górnych 
i wygładzenie zmarszczek powiek dolnych oraz po- 
prawa owalu twarzy i linii podbródka.
 Zabieg jest krótki, nie pozostawia śladów, może 
być wykonany bez znieczulenia i może być łączony 
z innymi metodami odmładzania. 
 
Zastosowanie fal radiowych
Zabiegi Thermage mogą być stosowane zarówno 
na twarz, jak i na ciało – zwłaszcza w takich miej- 
scach jak brzuch, uda, pośladki, ramiona. Efektem 
zabiegu jest widoczne wygładzenie i ujędrnienie 
pomarszczonej i wiotczejącej z czasem skóry na ciele.

Thermage 
– skuteczny sposób 
na odmłodzenie skóry    
Autor: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska
viva-derm.pl 

przed zabiegiem i 2 miesiące po zabiegu thermage
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Dermatologia:

Mezoterapia jako technika podawania leków jest znana i stosowana od pół 
wieku. Dokładnie został też opisany sposób jej wykonania. to, co się przez 
te lata zmieniło, to stale rozwijający się rynek preparatów do mezoterapii, 
dzięki którym skuteczność tych zabiegów w różnych wskazaniach znamien- 
nie wzrasta.

Peptydy biomimetyczne 
w mezoterapii

Autor: dr Monika Nunberg-Sawicka, Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej

W światowej produkcji peptydów 
biomimetycznych dla kosmeto- 
logii i medycyny wiodącą rolę od- 
grywa koreańskie laboratorium 
biotechnologiczne Caregen. Pep- 
tydy tej firmy znajdziemy w pro-
duktach takich marek jak L'Oréal, 
La Prairie, Merck, Sanofi-Aventis 
czy P&G, a także w preparatach 
do mezoterapii Dermaheal. 
 Linia preparatów Dermaheal 
nie jest już nowością, bowiem jest 
obecna na naszym rynku od ponad 
3 lat. Dla nas, lekarzy praktyków, 
to niewątpliwa zaleta, ponieważ 
im dłuższy okres obserwacji od 
wprowadzenia danego leku, tym 
możemy czuć się pewniej pod 
względem rozpoznania działań po- 
żądanych i niepożądanych oraz, 
ogólnie rzecz ujmując, bezpieczeń- 
stwa danego preparatu.

Dla kogo 
mezoterapia?
Najczęstszym wskazaniem do me- 
zoterapii jest szeroko pojęte „sta- 
rzenie się skóry”. Proces ten za- 
czyna się od około 25. roku życia, 
co zostało potwierdzone różnymi 
badaniami. Starzenie się skóry 
to nie tylko to, co widoczne na ze-
wnątrz: zmarszczki, bruzdy, prze-
barwienia albo szary, nierówny 
odcień, z prześwitującymi przez 
cienki naskórek poszerzonymi na-
czyniami, ale przede wszystkim 
to, co wewnątrz. „Słabnące” fibro-
blasty, produkujące coraz mniej  
i coraz gorszej jakości składni- 
ków macierzy zewnątrzkomórko- 

Zastosowanie witamin, aminokwa- 
sów, kwasów nukleinowych, mikro- 
i makroelementów, kwasu hialuro- 
nowego stało się niemal złotym 
standardem w medycynie este- 
tycznej. Nowa substancja czynna, 
czy też specjalnie skomponowa-
ny skład stają się wyróżnikami, na 
które zwracamy uwagę, wybiera- 
jąc do naszych zabiegów konkre- 
tne preparaty. Takim wyróżnikiem 
stały się peptydy biomimetyczne, 
syntetyczne związki chemiczne wier- 
nie odwzorowujące budowę i dzia- 
łanie naturalnych, aktywnych bio- 
logicznie i metabolicznie cząste- 
czek zbudowanych z aminokwa- 
sów, takich jak insulina, oksytocy- 
na czy endorfiny. Są one swoistymi 
modulatorami różnych procesów 
zachodzących w komórkach do-
celowych i tkankach. Niestety ich 
ilość maleje z wiekiem, a ich de-
likatna struktura może ulegać za- 
burzeniom, przez co stają się nie- 
aktywne. Peptydy biomimetyczne 
wykazują powinowactwo do kon- 
kretnych receptorów komórek do- 
celowych, wpływając na prolife- 
rację i metabolizm tych komórek, 
a w efekcie końcowym na popra- 
wę ich funkcji, co obserwujemy 
pod postacią pozytywnych efek-
tów naszych zabiegów w różnych 
wskazaniach terapeutycznych. Pe- 
ptydy biomimetyczne znalazły za- 
stosowanie w terapiach anti-aging, 
w leczeniu nadmiernego wypada-
nia włosów, przebarwień, cellulitu, 
redukcji miejscowych nadmiarów 
tkanki tłuszczowej.

wej, nieprawidłowa budowa kola- 
genu i elastyny, spowolnienie pro- 
cesów regeneracyjnych, utrata wo- 
dy, nierównomierny rozkład me- 
laniny itd. to zmiany, które dopro- 
wadzają do widocznych objawów 
na zewnątrz. Jeśli chcemy popra- 
wić wygląd, przywrócić skórze 
napięcie i elastyczność, rozjaśnić, 
dodać blasku i wygładzić zmarsz-
czki, to musimy skupić się na le- 
czeniu przyczyny i na regenera- 
cji skóry właściwej oraz naskór-
ka. W tym celu możemy zastoso- 
wać różne zabiegi – skojarzone, 
uzupełniające się w działaniu. 
Obok peelingów, zabiegów z wy- 
korzystaniem fali radiowej, świa- 
tła (lasery, IPL, lampy LED, lase- 
ry frakcyjne), mikronakłuwania, 
istotną rolę odgrywa mezotera-
pia. Poprzez dobór odpowiednie- 
go preparatu możemy uzyskać bar- 
dzo dobre efekty nawilżenia, re- 
generacji i ostatecznie odmłodze- 
nia. Dermaheal sr zawiera bazę 
– 52 aktywne składniki (witaminy, 
aminokwasy, minerały, koenzymy, 
kwasy nukleinowe i antyoksydanty) 
oraz 5 peptydów biomimetycznych. 
  Działanie bazy znamy dobrze, 
ponieważ jest ona szeroko sto- 
sowana w różnych produktach. 
Nas interesują peptydy. Mają one 
za zadanie promocję proliferacji 
komórek, syntezy składników ma- 
cierzy zewnątrzkomórkowej, w tym 
kolagenu i elastyny, poprawę na- 
wilżenia. Mezoterapię tym prepa-
ratem polecamy osobom z proble- 
mem starzenia, ale również przy 
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picie dużej ilości wody, zwłaszcza 
jeśli podane zostały preparaty z kwa- 
sem hialuronowym. 

Przebarwienia 
Długie godziny spędzone przed 
komputerem w pomieszczeniach 
oświetlanych światłem jarzenio- 
wym, powszechne stosowanie te- 
rapii hormonalnych, różnych leków 
i suplementów, a w końcu opala-
nie w solariach lub na słońcu 
bez filtrów przeciw UV to najlep- 
szy sposób, aby nabawić się prze-
barwień. To bardzo powszechny 
problem estetyczny kobiet (doty-
czy głównie ich), często trudny do 
opanowania, bo nasilany przez nor- 
malne schematy zachowań i brak 
samodyscypliny. Kolor skóry zale- 
ży głównie od obecności natural-
nego barwnika – melaniny, a obe- 
cność przebarwień wynika z nad-
miernej produkcji melaniny, bądź 
zwiększonej liczby melanocytów. 
 W tym aspekcie leczenie prze- 
barwień musi się odbywać wie-
lopłaszczyznowo, z położeniem 
ogromnego nacisku na restrykcyj- 
ną fotoprotekcję. Terapie skojarzo- 
ne służą „pozbyciu” się istnieją- 
cych nagromadzeń barwnika za po- 
mocą np. peelingu, w połączeniu 
z procedurami hamującymi pro- 
cesy syntezy i magazynowania me- 
laniny, a więc odtwarzania złusz-
czonych poprzednio przebarwień. 
Bardzo istotne jest również dodat- 
kowe działanie rewitalizujące na 
skórę, w celu przywrócenia jej 
prawidłowego kolorytu i rozświe-
tlenia. W takich terapiach skutecz- 
ne są koktajle odżywcze ze skła- 
dnikami wpływającymi na złożo-
ny proces melanogenezy. 
 Arbutyna jest naturalnym inhi- 
bitorem tyrozynazy, wiążąc się z nią, 

tłustej skórze z rozszerzonymi po- 
rami. Jeśli mamy do czynienia z wię- 
kszą wiotkością, suchością, licz-
niejszymi zmarszczkami lub roz-
stępami możemy zastosować taki 
sam produkt, jednak wzbogacony 
kwasem hialuronowym (10 mg/1ml) 
– Dermaheal Hsr.

Oba preparaty podaje się metodą 
nappage, mikrogrudki lub tunelo- 
wo (pod zmarszczką albo rozstę- 
pem) w skórę właściwą, pamię-
tając o tym, że dodatek kwasu 
hialuronowego wydłuży czas po-
zostawania grudki w skórze. Po za- 
biegu może utrzymywać się przej- 
ściowe zaczerwienienie. W zale-
żności od wieku i problemu mo-
żna układać program rewitalizacji 
w oparciu tylko o jeden preparat 
lub stosować je zamiennie bądź 
łącznie na różne okolice, np. Derma- 
heal HSR pod oczy, na owal i w li- 
nie zwiększonej wiotkości, a na po- 
zostałe obszary Dermaheal SR. 
Możemy również zaproponować 
zabieg mikronakłuwania z wybra-
nym preparatem, połączony z me- 
zoterapią igłową „słabych” miejsc. 
Zabiegi wykonujemy w seriach co 
7-14 dni. Lekarz zaleca pacjentom 

powoduje zablokowanie utlenienia 
tyrozyny do dihydroksyfenyloala- 
niny (DOPA), przerywając łańcuch 
syntezy melaniny. Lukrecja (korzeń) 
ma działanie przeciwzapalne, anty- 
oksydacyjne, immunostymulują- 
ce. Razem z kwasem askorbino- 
wym wzmacniają działanie rozjaś- 
niające arbutyny. Jednak podsta- 
wą są peptydy biomimetyczne: 
Oligopeptyd -34 i Pentapeptyd -13 
blokujące etap nieenzymatyczny 
melanogenezy, a więc transfer i ma- 
gazynowanie melaniny w melano- 
somach. Te substancje są składni- 
kami preparatu Dermaheal sB.

 

Mezoterapię wykonujemy metodą 
mikrogrudki, preparat powinien 
być podany płytko, na granicy 
skórno-naskórkowej. Duże i gęsto 
podane depozyty mają tendencję 
do zlewania się, co nie wpływa 
na efekt zabiegu. Protokół prze-
widuje 4-6 sesji co 7-14 dni. Przed 
wyborem metody oraz zakwali-
fikowaniem do zabiegów celowa 
jest ocena przebarwień w lampie 
Wooda, aby wraz z pacjentką rea- 
listycznie określić możliwości uzy- 
skania pożądanych efektów. Ab-
solutnie konieczna jest fotopro-
tekcja. Jak zawsze duży nacisk 
kładziemy na leczenie zachowaw-
cze, odpowiednimi preparatami  
o właściwościach przeciwprzebar- 
wieniowych. 
 W przypadku ograniczonych prze- 
barwień (np. melasma na czole) 
połączonych z problemem starze- 
nia się skóry bardzo dobre efek- 
ty daje podanie preparatu Der-
maheal sB na daną okolicę  
oraz Dermaheal sr/Hsr na 
pozostałe.

Dermaheal sB

Dermaheal Hsr

Dermaheal sr

przed i po zabiegu 
Dermaheal Hsr
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Dermaheal HL wstrzykujemy w skórę 
głowy metodą mikrodepozytów lub 
za pomocą nappage. Jest to za- 
bieg dość bolesny, dlatego w celu 
zwiększenia komfortu pacjenta mo- 
żna dodać znieczulenie w propor-
cji 0,5 ml (np. 2% lidokainy) na 
ampułkę 5 ml preparatu. U osób, 
które nie są w stanie wytrzymać 
bólu, można wprowadzić preparat 
za pomocą medycznego rollera 
lub automatycznego urządzenia 
do mikronakłuwania. Doskonale 
wiemy, że o skuteczności leczenia 
decyduje dyscyplina pacjenta za- 
równo w terapiach gabinetowych, 
jak i domowej pielęgnacji. Przy sto- 
sowaniu mezoterapii w protokole  
4 zabiegi co tydzień, następnie 4  
zabiegi co 2 tygodnie, plus zabie- 
gi podtrzymujące, zalecam stoso- 
wanie serum z peptydami biomi- 
metycznymi do codziennego wcie- 
rania w skórę głowy. Badania do- 
tyczące efektu działania minoksi- 
dilu wprowadzanego bezpośrednio 
na skórę, bez lub przy użyciu rolle- 
ra, wskazują na przewagę tej os- 
tatniej metody. Warto więc zalecić 
pacjentom wcieranie serum Derma- 
heal z towarzyszącym mikronakłu- 
waniem na głębokość 0,25-0,5 mm. 

Leczenie cellulitu 
i lokalnych depozytów 
tkanki tłuszczowej

 

Otyłość jest zaliczana do chorób cy-
wilizacyjnych o bardzo dynamicz- 
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Dermatologia estetyczna:  

Leczenie nadmiernego 
wypadania włosów 
i łysienia
W dzisiejszych czasach wydaje się, 
że funkcja włosów, zarówno u ko- 
biet jak i u mężczyzn, sprowadza 
się tylko do roli estetycznej (oz-
doby). Jednocześnie tryb życia, 
odżywiania, stan zdrowia mają co- 
raz bardziej negatywny wpływ na 
wygląd i obfitość włosów. Coraz 
więcej osób zgłasza się z tym pro-
blemem do lekarzy i dobrze wiemy, 
że często trudno im pomóc. Jeśli 
na podstawie wywiadu i badań 
uda nam się postawić konkretne 
rozpoznanie, a co za tym idzie wdro- 
żyć odpowiednie leczenie, bardzo 
chętnie posiłkujemy się metodą 
mezoterapii skóry głowy. Przynosi 
ona nieocenione korzyści popra-
wy jakości włosów, skóry, zaha- 
mowania wypadania, a nawet od- 
rostu nowych włosów. Wśród ga- 
my preparatów przeznaczonych 
do likwidacji tych problemów Der- 
maheal HL wyróżnia się obecnoś- 
cią 4 peptydów biomimetycznych, 
które działają hamująco na wypa- 
danie i stymulująco na odrost wło- 
sów. Oligopeptyd-24 (Keramin1) 
– blokuje ekspresję 5-α-reduktazy, 
stymuluje proliferację i migrację 
komórek macierzy. Pozostałe pe- 
ptydy: Decapeptyd-4 (CG-IDP2), 
Acetyl Decapeptyd-3 (Rejuline), 
Copper Tripeptide-1 (CG-Peptyd 
miedzi) działają stymulująco i rewi- 
talizująco na cebulki, wspomagają 
mikrokrążenie w skórze głowy. Pep- 
tydy te zawieszone są we wspom-
nianej poprzednio bazie, której skła- 
dniki wpływają na zdrowie włosów 
poprzez wydłużenie cyklu ich wzro- 
stu, poprawę mikrokrążenia, dzia- 
łanie antyoksydacyjne, odżywienie, 
promocję tworzenia prawidłowych 
elementów potrzebnych do budowy 
odrastających włosów. 

 

 

nym wzroście. Jest czynnikiem ry- 
zyka w rozwoju wielu schorzeń. 
Leczenie otyłości bywa trudne  
i wymaga współpracy różnych spe- 
cjalistów. Na tym tle problem lo- 
kalnych depozytów tłuszczowych 
wydaje się łatwy do rozwiązania, 
nie wymagający bardzo skomp-
likowanych i kosztownych metod 
oraz urządzeń. Przy zmniejszaniu 
lokalnego otłuszczenia (np. pod- 
bródek, brzuch) pacjenci obawia-
ją się nadmiaru zwisającej skóry. 
Ideałem byłoby zastosowanie pre- 
paratu, który poza funkcją lipoli- 
tyczną miałby działanie rewitali- 
zujące na skórę. Tę możliwość da- 
je Dermaheal LL. Zawiera on w swo- 
im składzie karnitynę, uwodornio- 
ną lecytynę oraz Dekapeptyd-4. 
Uwodorniona lecytyna uszkadza 
błonę komórkową adipocytów, 
wpływa na rozpad i uwalnianie się 
z komórki trójglicerydów. Działa 
ona podobnie do fosfatydylocho-
liny, nie dając jednak takich jak 
PC efektów ubocznych. L-Karnity-
na wspomaga transport kwasów 
tłuszczowych do mitochondriów, 
gdzie ulegają one „spaleniu”. Je- 
dnak o wyjątkowości tego prepa- 
ratu stanowi dodatek Dekapepty-
du-4, który ma zdolność stymu-
lowania wytwarzania insulinopo-
dobnego czynnika wzrostu – IGF 
1. Czynnik ten zwiększa lipolizę 
tkanki tłuszczowej i zmniejsza li-
pogenezę, czyli tworzenie nowych 
komórek, poprzez zablokowanie 
aktywności komórek progenitoro-
wych białej tkanki tłuszczowej. 
Dla uzyskanego efektu zabiegu 
nie mniej ważny jest stymulujący 
wpływ IGF-1 na fibroblasty, pobu-
dzający je do produkcji kolagenu 
i elastyny. Dzięki synergicznemu 
działaniu tych składników i obe- 
cności aminokwasów, multiwita-
min i minerałów uzyskujemy po- 
dwójny efekt tkankowy: zmniejsze- 
nie otłuszczenia ze wzmocnieniem 
(przylepieniem) skóry. Preparat ten 
spełnia swoje zadanie również w le- 
czeniu cellulitu miękkiego. 
 Zabiegi wykonujemy, dostoso- 
wując odpowiednią technikę do 
rodzaju problemu. Przy lokalnych 
depozytach tłuszczowych lekarz 
posługuje się metodą długich po-
dań tunelowych z jednego wkłucia Dermaheal HL

przed i po kuracji 
Dermaheal HL

Dermaheal LL
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ale najlepszą i najszybszą popra- 
wę obserwujemy w przypadku lecze- 
nia podbródków i tzw. chomików.

Pewną nowością może być zasto- 
sowanie preparatów Dermaheal 
w zabiegach frakcyjnego mikrona- 
kłuwania. 
 Peptydy zamknięte w mikroka- 
psułach zawieszone w mieszan- 
ce wartościowych składników bar- 
dzo dobrze przenikają przez kana- 
liki wytworzone w skórze, wspo-
magając efekt naturalnej, fizjo- 
logicznej regeneracji skóry po za- 
biegu kontrolowanego uszkodzenia, 
hamują melanogenezę, rozjaśnia- 
ją i poprawiają wygląd rozstępów 
czy zmarszczek. 
 Mezoterapia to doskonała nie-
inwazyjna metoda anti-aging!

– jak w intralipoterapii prof. dr Pas-
quale Motolese, metodą krótkich 
wachlarzy bądź pojedynczych de- 
pozytów, wkłuwając igły w tkankę 
tłuszczową. W leczeniu cellulitu 
można posłużyć się metodą me- 
zoterapii, zostawiając depozyty płyt- 
ko podskórnie. Zabiegi powtarza- 
my co 7-10 dni, zalecając masowa- 
nie leczonych okolic w okresie 
pomiędzy kolejnymi procedurami. 
Liczba zabiegów zależy od nasile-
nia problemu, a efekty postępują 
nawet do miesiąca od zabiegu.
 Rezultaty zabiegów są zadowa- 
lające właściwie w każdej okolicy 
(brzuch, pośladki, biodra, kolana), 

przed i po zabiegu 
Dermaheal LL
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Dermatologia estetyczna:

Znane jest powiedzenie, że dodatki czynią ubiór. Nawet najlepsza sukienka 
połączona z kiepskiej jakości szpilkami straci swój urok, a źle dobrana torebka nie-
potrzebnie odciągnie uwagę od nowego płaszcza. Podobnie jest z… naszą urodą. 
Dobre zabiegi lub kremy stosowane na twarz sprawią, że skóra będzie piękna  
i gładka, ale przecież nie tylko twarz świadczy o naszej metryce. Spójrzmy na za-
graniczne gwiazdy – Sophię Loren lub Goldie Hawn – ich wiek zdradza przede 
wszystkim zwiotczała skóra szyi.

Program 40+

Załóżmy, że spotykają się dwie czter- 
dziestoletnie kobiety. Obie są atra- 
kcyjne, ale jedna ma brzydkie, 
poziome bruzdy na szyi. Dlacze-
go? Pomijając względy genetycz-
ne, które sprawiają, że skóra u je- 
dnych starzeje się szybciej, u in-
nych wolniej, są jeszcze inne przy- 
czyny takiego stanu rzeczy.

Szyja 40+ pod lupą
Już od wczesnej młodości nie-
świadomie „pracujemy” na swoje 
zmarszczki na szyi. Tendencja do 
garbienia się lub częstego czyta- 
nia w łóżku z opuszczoną głową 
powoduje powstawanie i pogłębia-
nie się poziomych bruzd. Nie słu- 
ży nam również spanie na wyso-
kiej poduszce (wtedy na szyi two-
rzy się drobna sieć zmarszczek)  
i na boku (pionowe bruzdy na de-
kolcie) oraz praca przy biurku, kie- 
dy podpieramy się rękami o brodę 
lub szyję.
 Niechciane zmiany na tym de- 
likatnym fragmencie skóry potę- 
gowane są także przez następu-
jące czynniki: promieniowanie sło- 
neczne, klimatyzację, papierosy, 
picie niewystarczającej ilości wo- 
dy lub gwałtowne odchudzanie się. 
Zdaniem dr Urszuli Brumer z war-
szawskiej kliniki Dr Urszula Bru-
mer Medycyna Urody, największy 
wpływ ma tu jednak genetyka.  
– Podobnie jak różnimy się budo-
wą ciała, tak inaczej wyglądają 
również nasze szyje. Jedna kobie-
ta może mieć naturalnie gładką 
skórę, inna natomiast będzie bo-
rykać się z tendencją do wiotcze-
nia. Nie oznacza to, że musimy 
biernie poddawać się szybszemu 

procesowi starzenia. Skórze szyi 
służą kremy z aktywnym tlenem, 
które mają działanie nawilżająco-
-ochronne, ale uwaga – należy na-
kładać je w sposób przeciwny do 
działania sił grawitacji, czyli od de- 
koltu do brody. Jeśli używamy ma- 
seczek, nigdy nie pomijajmy okolic 
szyi, dbając o nią tak jak o twarz  
– mówi dr Brumer. – Do diety włą- 
czmy soki warzywne przyrządzane 
w domowej sokowirówce lub tzw. 
„soki jednodniowe”. Unikajmy so-
ków w kartonach, gdyż zawierają 
dużo chemii, przy znikomej ilości 
składników odżywczych – dodaje.
 W przypadku kobiet czterdzie- 
stoletnich sama codzienna pielę- 
gnacja może jednak nie wystarczać. 
Warto więc sięgnąć po mocniej- 
sze i skuteczniejsze metody po- 
wstrzymywania procesów starze-
nia, jakie oferuje medycyna este-
tyczna. Zabiegów nawilżających, 
odświeżających i regenerujących 
skórę szyi jest bardzo dużo, po-
czynając od peelingów i terapii 
ultradźwiękowej, poprzez mezote- 
rapię, wypełniacze i toksynę botu-
linową, na nieablacyjnym laserze 
frakcyjnym skończywszy. Wybór 
metody zależy od problemu, jaki 
chcemy zniwelować. 

Problem 1: 
„Naszyjnik Wenus”
Poziome bruzdy na szyi zwane po- 
wszechnie „naszyjnikiem Wenus” 
to typowy rezultat utrzymywania 
nieprawidłowej postawy ciała lub 
czytania w łóżku. Zwykle zauwa-
żamy je dopiero wtedy, kiedy wy- 
raźnie odcinają się na szyi, a kremy 
niewiele mogą już wtedy zdziałać. 

W jaki sposób przywrócić szyi mło- 
dość? Jak dotąd, najbardziej efek- 
tywnym zabiegiem odmładzającym 
jest nieablacyjny laser frakcyjny. 
W największym skrócie można po- 
wiedzieć, że laser ten działa ciepłem, 
„zmiatając” zniszczone komórki z po- 
wierzchni naszej skóry. W miejscach 
naświetlania dochodzi do odparo- 
wania włókien kolagenowych, czyli 
usunięcia ich starych konstrukcji. 
Stare wiązania kolagenowe rozpa- 
dają się, a w ich miejsce tworzą się 
nowe komórki. W efekcie skóra od- 
budowuje się na nowo, staje się 
gładsza, zregenerowana i jędrniej- 
sza. Bruzdy są niemal niewidoczne.
 Rezultaty terapii laserem mogą 
być wyraźniejsze i trwalsze, jeśli 
jest ona wspomagana mezote-
rapią z użyciem osocza bogato-
płytkowego, pozyskiwanego z krwi 
pacjenta. Zabieg ten wpisuje się 
w najnowszy trend medycyny es- 
tetycznej, jakim są zabiegi auto- 
logiczne (czyli takie, które wyko-
rzystują własne komórki i tkanki 
pacjenta). Osocze podawane jest 
pod skórę w niewielkich odstę- 
pach za pomocą iniekcji. Często 
nazywa się je „eliksirem młodości” 
lub „bombą odżywczą”, ponieważ 
jak nic innego stymuluje komórki 
do wytwarzania nowej elastyny  
i kolagenu. Połączenie nieablacyj-
nego lasera z mezoterapią daje 
nie tylko naturalny efekt i przy-
wraca naszej skórze świeżość, ale 
powoduje, że ogólnie wyglądamy 
o kilka lat młodziej. 
 W jakim wieku najlepiej roz-
począć terapię? Wyraźne zmiany 
na szyi mogą pojawić się już u ko-
biet 35+, jednak nie ma dokładnej 

Konsultacja: dr Urszula Brumer, drbrumer.pl
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granicy, kiedy powinnyśmy się de- 
cydować na pierwszy zabieg. War- 
to wcześniej skonsultować to ze 
swoim zaufanym lekarzem. Według 
dr Urszuli Brumer dobrze działa 
terapia skojarzona, czyli połącze- 
nie kilku zabiegów: seria trzech za- 
biegów laserowych, a po miesiącu 
uzupełniający zabieg mezoterapii 
z użyciem osocza. Na ostateczny 
rezultat trzeba niekiedy poczekać 
nawet do ośmiu miesięcy, jednak 
u 80 proc. pacjentów wyraźne spły- 
cenie zmarszczek i bruzd widocz-
ne jest już po pierwszym zabiegu.

Problem 2: 
„Skóra indyka”
Szyja u wielu pań po czterdziest- 
ce zaczyna samoistnie tyć. Z kolei 
kiedy w szybkim tempie chudnie- 
my, pozostały nadmiar ciała opa- 
da, tworząc tzw. „skórę indyka”. 
Bolączką wielu kobiet jest zatem 
albo miejscowy nadmiar tkanki 
tłuszczowej, charakterystyczny dla 
okolic podbróbka, albo też zwiot-
czenie skóry w okolicach szyi spo- 
wodowane nagłym spadkiem wagi.  
 Na szczęście możliwy jest tak- 
że proces odwotny, czyli usunię-
cie nadmiaru tłuszczu przy jedno- 
czesnym wymodelowaniu tej oko- 
licy ciała. Dzięki zabiegowi Cavi 
Lipo możemy doprowadzić do roz- 
puszczenia komórek tłuszczowych, 
tj. zmiany struktury znajdującego 
się w nich tłuszczu i jego uwolnienia. 
Po kuracji nadmiar skóry „wchła-
nia się” powoli (co zajmuje kilka ty- 
godni), ale dzięki temu skutecznie 
likwidujemy niechciany efekt po- 
dwójnego podbródka. 
 Po każdym zabiegu Cavi Lipo 
zalecany jest masaż limfatyczny 
okolicy poddanej zabiegowi. Przy- 
spiesza to „ewakuację” uwolnio-
nego tłuszczu. Optymalna liczba 
zabiegów wynosi od trzech do 
sześciu. Warto zaznaczyć, że osią- 
gnięte wówczas efekty są trwałe. 
Okres rekonwalescencji nie jest wy- 
magany, ponieważ inwazyjność za- 
biegu jest minimalna.
 Właściwa pielęgnacja kosme- 
tyczna skóry jest w stanie opóźnić 
procesy starzenia, ale tylko zabie- 
gi medycyny estetycznej są w sta- 
nie je wyraźnie cofnąć. Pamiętaj- 
my, że szyja jest nie tylko do-
skonałą wizytówką, ale i metryką 
każdej kobiety. Tym bardziej war-
to zadbać o jej młody wygląd już 
dzisiaj.
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kawior, perły, diamenty, a także złoto czy srebro… Luksusowe składniki 
aktywne coraz częściej trafiają do zaawansowanych formuł kosmetycz-
nych, stają się również doskonałym uzupełnieniem i wsparciem kuracji 
oraz zabiegów stosowanych w gabinetach.

Kosmetologia: 

Luksusowa pielęgnacja 
Autor: Brygida Rekowska

Metale, takie jak złoto czy srebro, 
użyte w kosmetykach to najszla-
chetniejsza pielęgnacja skóry. Ich 
bogate właściwości zapewniają re- 
generację, odżywienie i ochronę dla 
zmęczonej czy poszarzałej cery. 
Często działają też antyseptycznie, 
co zapewnia naturalną ochronę 
skóry. Prezentujemy wybrane ko-
smetyki, które pozwalają na poda-
rowanie naszej skórze prawdziwe-
go luksusu.

Kawior i perły
Kawior to wyrafinowany składnik 
aktywny, który trafił do nowego 
produktu Caviar Face Peeling Cla- 
reny. Jego właściwości pozwala- 
ją oczyścić, odżywić, nawilżyć i sty- 
mulować skórę do naturalnej re-
generacji. Peeling został opraco- 
wany z myślą o skórze wyma-
gającej i wrażliwej, czyli zarówno 
dojrzałej, która utraciła elastycz- 
ność, jak i młodej, borykającej 
się z łuszczeniem oraz odwod-
nieniem, zmęczonej i pozba-
wionej witalności. Doskonale 
przygotowuje do zabiegów 
profesjonalnych i sprawdza 
się w pielęgnacji domo- 
wej. Działa po dwóch mi- 
nutach od nałożenia, 
a poprzez sposób maso- 
wania i ilość dodanej 
wody możemy sami re- 
gulować jego inten- 
sywność. Ciekawą pro- 
pozycją są też prepa- 
raty z perłą, np. Ca- 

viar & Dna Serum czy Caviar Silk 
Pearls. Dostarczą one zmęczonej 
skórze aminokwasów i minera- 
łów, przywrócą świeżość i blask.

Diamenty
Jeśli marzysz o liftingu bez skal-
pela w 5 minut, to koniecznie wy- 

próbuj Diamond Filler – Diamen- 
towy korektor zmarszczek Clare-
ny, stosowany zarówno w zabie- 
gach profesjonalnych, jak i w co- 
dziennej pielęgnacji w domu. Jego 
unikatowa formuła wykorzystuje 
luksusowy diamentowy pył. Utrwa- 
la on kompleksowe działanie pre-
paratu i zapewnia skórze blask. 
Diamentowy pył doskonale roz-
prasza światło, pięknie rozświetla 
i wygładza skórę, nadając jej mło- 
dy i wypoczęty wygląd. Formułę pre- 
paratu wspiera także przełomowy 
Liftonin®-Xpress, który gwaran-
tuje natychmiastowy efekt liftin-
gu – już 5 minut od aplikacji. Na-

pina on i wygładza skórę nawet 
do 6 godzin. Działa długofalowo, 
poprawia jej jędrność i spoistość. 

Metale szlachetne
W kosmetykach Clareny znajdzie- 
my także inne luksusowe substan- 
cje. Z pewnością należy do nich 
kompleks złota, który zawarty wraz 

z jedwabiem w kremie Golden C 
Cream, stymuluje regenerację, wy- 
gładza i rozświetla skórę. Dzięki 
zawartości witaminy C preparat 
doskonale nawilża, ujędrnia, wzma- 
cnia naczynia włosowate i roz- 
jaśnia przebarwienia. Unikatowy  
składnik w kosmetyku do pielę-
gnacji stóp – srebro – wspiera ca- 
łą linię Podo Line Clareny. Łago-
dzi podrażnienia i hamuje rozwój 
drobnoustrojów. 

Drogocenne balsamy 
Marka Lirene wprowadziła na ry- 
nek nowe balsamy Lirene Charms. 
Ich zmysłowe zapachy uwodzą ni- 
czym afrodyzjak, a unikalne for-
muły pielęgnują skórę i dodają 
jej blasku. 
 Nowe balsamy pobudzają zmy- 
sły wyrafinowanymi zapachami 



perfum, podczas gdy wyjątkowe re-
ceptury, zawierające składniki od- 
żywcze takie jak złota alga, wyciąg 
z klonu srebrzystego, olej z jojoby 
czy witamina PP, skutecznie pie- 
lęgnują skórę, dbając o odpowie- 
dni poziom nawilżenia i przywraca- 
jąc jej jędrność. Mieniące się, de- 
likatne drobinki zawarte w formu- 
łach dodają skórze blasku.

Lirene Golden Charm 
Kosmetyk pozwala poczuć praw- 
dziwą magię złotych drobinek na 
skórze, która rozbłyśnie szlachet-
nym blaskiem. Zmysłowy zapach 
balsamu, z wyczuwalnymi nutami 
słonecznej mandarynki, delikat- 
nej róży i patulki wonnej, podkreś-
la naturalne kobiece piękno. Za- 
warta w balsamie złota alga głę- 
boko nawilża skórę oraz pobudza 
produkcję kolagenu. Hialuronian 
przywraca jędrność, a olej z jojoby 
odżywia skórę. 

Lirene Silver Charm
Balsam otula skórę księżycową 
poświatą i rozświetla srebrnym 
pyłem. Piękny zapach balsamu  
– w nucie głowy pomarańcza i po-
rzeczka, w nucie serca srebrny 
jaśmin, a w nucie bazy – ziarno 
tonki – pobudza zmysły. Zawarty 
w balsamie wyciąg z klonu sre-
brzystego doskonale odświeża 
skórę i podkreśla jej naturalne 
piękno, hialuronian przywraca jej 
jędrność, a czynnik nawilżający 
NMF i gliceryna głęboko ją na-
wilżają. 

Lirene Rubin Charm 
Podkreśla piękno skóry kuszący-
mi rubinami, dodając jej blasku 
i otulając zmysłowym zapachem 
czarnej porzeczki i gruszki w nucie 
głowy, irysa i kwiatu pomarańczy 
w nucie serca oraz wanilii, paczul- 
ki wonnej i ziarna tonki w nucie 
bazy. Zawarte w balsamie rubino- 
we pigmenty rozświetlają skórę, 
olej z jojoby głęboko ją nawilża. 
Zawarty w formule wyciąg z żu- 
rawiny działa antyoksydacyjnie, 
witamina PP chroni skórę przed 
niekorzystnym wpływem czynni- 
ków środowiskowych, a hialuro- 
nian ujędrnia. 

Odrobina magii 
na co dzień 
Magic make-up – z serii Lirene  
Dermoprogram to nawilżający 
krem zmieniający się w rozświe-
tlający fluid!
 Nawilżający krem na bazie wy- 
gładzającego ekstraktu z błękit- 
nej algi i poprawiającej elastycz-
ność skóry witaminy E skrywa set- 
ki mikrokapsułek, w których zam- 
knięte są koloryzujące pigmenty. 
Podczas aplikacji kremu kapsułki 
uwalniają pigmenty, magicznie 
zmieniając go we fluid dopaso- 
wujący się do naturalnego odcie- 
nia skóry. Fluid wykazuje właści- 

wości matujące i rozświetlające, 
a dodatkowy opalizujący efekt do- 
skonale poprawia koloryt skóry  
w każdym świetle.
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Nowości

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl

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

Ekspert poleca:

PHARMACERIS T

SEBO-ALMOND-CLARIS. Bakteriostatyczny płyn 
do twarzy, dekoltu i pleców – 2% kwasu migdałowego
  
Preparat przeznaczony jest do przemywania skóry trądzikowej z umiarkowanymi  
i intensywnymi zmianami zapalnymi z tendencją do błyszczenia, powstawania blizn  
i przebarwień potrądzikowych. Dedykowany do obszarów skóry najczęściej narażonych 
na występowanie trądziku, również profilaktycznie. Specjalistyczny płyn odznacza 
się silnym działaniem bakteriostatycznym, hamując całkowicie rozwój bakterii i pro-
ces powstawania zmian trądzikowych. Głęboko oczyszcza skórę i działa regulująco 
na wydzielanie sebum, zapobiegając namnażaniu się bakterii i powstawaniu nowych 
niedoskonałości. Kwas migdałowy złuszcza martwe komórki naskórka, umożliwiając  
fizjologiczne odblokowanie porów. Usuwa nadmierne zgrubienia, wygładzając skórę.  
Preparat nie powoduje przesuszenia skóry. 

Średnia cena detaliczna: 28,90 zł
Dostępny w aptekach

PRODERMA BREATHABLE FOuNDATION 
– PIERWSZy ODDyCHAJąCy PRODuKT 
DO MAKijAżu

Proderma Breathable Foundation to kosmetyk przeznaczony do ma-
kijażu po zabiegach medycznych. Oparty na opatentowanej formule 
produkt umożliwia dostarczanie tlenu do komórek skóry dzięki czemu 
stymuluje i przyspiesza proces jej gojenia. Można go stosować w przy-
padku suchości, zaczerwienienia i urazów skóry. Znakomicie pokry-
wa wszelkie niedoskonałości, nawilża ją i chroni przed szkodliwym 
działaniem czynników środowiskowych. Proderma Breathable Founda-
tion zawiera witaminy A, C i E oraz dotleniający kompleks peptydowy, 
który zwiększa produkcję elastyny i kolagenu, poprawiając kondycję 
skóry. Kosmetyk został również wzbogacony o emolienty i substancje 
nawilżające, które zapewniają jej piękny i zdrowy wygląd. Dostępny  
w 4 odcieniach kolorystycznych.

Cena: 250 zł/30 ml
Dostępny w gabinetach medycyny estetycznej w całej polsce 
wyłączny dystrybutor reVIsAGe, revisage.pl
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CuTERA ExCEL V 
– NOWy LASER NACZyNIOWy

Piękna skóra to zdrowa skóra! Cutera Excel V jest nowoczesnym la-
serem naczyniowym, wyposażonym w system podwójnej długości 
fali, który umożliwia terapię szerokiej gamy schorzeń – zaczynając od 
powierzchownych uszkodzeń naczyń, aż po głębokie blizny. Parametry 
zabiegowe można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta, 
co pozwala na niezwykle skuteczne i precyzyjne leczenie wszystkich 
zmian naczyniowych i przebarwień skóry. Cutera Excel V wykorzystuje 
nowoczesną technologię chłodzenia, co daje pacjentowi komfort pod-
czas zabiegu. 

wyłączny dystrybutor Bogdani sp. z o.o. 
bogdanidermatologia.pl 

ONCODERMA OCEANICA Z TyTułEM 
„DOSKONAłOść ROKu 2013” 

Linia dermokosmetyków Oncoderma firmy OCEANIC otrzymała 
tytuł „Doskonałość Roku 2013” w prestiżowym konkursie orga-
nizowanym już po raz dziewiętnasty przez magazyn „Twój Styl”. 
Serii Oncoderma, przeznaczonej do pielęgnacji skóry pacjentów 
po chemio- i radioterapii, przyznano Nagrodę Specjalną w kate-
gorii: „Kosmetyki apteczne”. Jury doceniło fakt, iż polska firma 
dba o pacjentów onkologicznych w tak szczególny sposób.

Dorota soszyńska, współwłaścicielka firmy 
OCeANIC z nagrodą „Doskonałość roku 
2013”. 

VAGINAL NARROWER 
– ESTETyCZNA ODNOWA OKOLIC INTyMNyCH 
  
Upływ czasu dotyka nie tylko twarz, ale i całe ciało. Wychodząc naprze- 
ciw potrzebom kobiet, firma CROMA wprowadza nowy zabieg do od-
młodzenia okolic intymnych. Vaginal Narrower to produkt z gamy Happy 
Lift, czyli nici z haczykami, których używa się do rewitalizacji pochwy. 
Metoda jest zalecana kobietom w wieku od 40 do 60 lat, po porodzie,  
w razie zmniejszenia satysfakcji seksualnej i nadmiernych infekcji 
okolic krocza. Na skutek działania zabiegu następuje poprawa estetyki  
organów kobiecych, zwiększenie napięcia mięśni, a tym samym po-
prawa samopoczucia. Zabieg jest w pełni bezpieczny, wykonuje się go  
w znieczuleniu miejscowym, a efekt jest długotrwały.

więcej informacji na croma.pl 
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Strefa spa i wellness

EKSKLuZyWNy 
PROGRAM ODMłADZAJąCy
w Hotelu SPA Dr Irena Eris 
Wzgórza Dylewskie

Pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr 
Irena Eris Wzgórza Dylewskie stwo- 
rzył nową, wyjątkową propozycję 
– ekskluzywny program odmła-
dzający – unikatowy i niezwykle 
skuteczny 3-dniowy program kom- 
pleksowej pielęgnacji twarzy, adre- 
sowany do aktywnych kobiet i męż- 
czyzn, oczekujących szybkich i wi- 
docznych rezultatów kosmetycz-
nych w postaci – likwidacji lub 
istotnego spłycenia zmarszczek,  
wyraźnej poprawy owalu twarzy 
oraz ogólnej kondycji cery. 

Koncepcja programu opiera się na 
konsultacji z zespołem ekspertów, 
zdiagnozowaniu stanu skóry twa- 
rzy za pomocą aparatu do badania 
skóry oraz opracowaniu indywi- 
dualnego programu serii zabiegów 

odmładzających, dostosowanych 
do wieku biologicznego skóry, jej 
potrzeb i oczekiwanych spekta- 
kularnych efektów. 

W programie wykorzystywane są 
zabiegi kosmetologiczne z użyciem 
najnowocześniejszych, profesjonal- 
nych technologii Face Lab – pee-
lingu wodnego, podczerwieni, fal 
radiowych i ultradźwięków oraz 
kombinacja sprawdzonych terapii 
z zakresu medycyny estetycznej  
z użyciem preparatów o wysokim 
stężeniu składników aktywnych 
(np. korekta i wypełnianie zmar-
szczek, mezolifting). 

Przez cały czas trwania programu 
rezultaty działań wszystkich za- 
biegów nadzoruje lekarz medy-

cyny estetycznej, a osobisty con-
cierge będzie dokumentował pro- 
ces zachodzących zmian odmła-
dzania skóry.

Po 1-2 tygodniach od wykonania 
zabiegów odmładzających zale-
cana jest wizyta kontrolna u le-
karza dermatologa w hotelu lub 
dowolnym Kosmetycznym Insty-
tucie Dr Irena Eris najbliższym 
miejscu zamieszkania.

Więcej informacji uzyskają Pań-
stwo w recepcji Kosmetycznego 
Instytutu w Hotelu spA Dr Irena 
eris wzgórza Dylewskie pod tel. 
89 644 52 00.

www.DrIrenaerisspa.com



Ekspert ANTI-AGING 21

Ekskluzywny relaks w prEzEnciE
Jest wiele uroczystości, podczas których pragniemy najbliższych obdarować niezwykłym prezentem. Może tym 
razem chcesz podarować chwile relaksu i radości w SPA?

zaskocz swoich najbliższych wspaniałym pomysłem na prezent w relaksujących klimatach! Hotele SPA Dr Irena 
Eris (Wzgórza Dylewskie i Krynica Zdrój) proponują voucher pobytowy na wybrany program lub ustaloną  
z góry kwotę. 

W obu hotelach czekają na gości komfortowe, przestronne pokoje, nowoczesne Centrum SPA i Kosmetyczny 
Instytut z bogatą propozycją ekskluzywnych, firmowych zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało, masaży 
oraz kuracji spa. Na niezapomniane doznania kulinarne zapraszają najlepsi w swoim fachu szefowie kuchni. 
O serwis na najwyższym poziomie dba profesjonalnie przygotowany personel.

www.DrIrenaErisSpa.com

PREZENTy DLA CZyTELNICZEK  EKSPERTA  ANTI-AGING
5  EKSKLuZyWNyCH ZESTAWÓW REVITALASH – PODWÓJNA PRZyJEMNOść  

5 pierwszych osób, które przyślą e-maila na adres: alterego@alterego.pl, otrzyma w prezencie ekskluzywny  
zestaw revitaLash®. W temacie maila proszę napisać słowo: REVITALASH, w e-mailu podać imię, nazwisko  
i adres do wysyłki.

Podwójna przyjemność intensywnej kuracji w stylowym opakowaniu:
• revitaLash®  ADVANCeD  intensywna kuracja do rzęs 1ml
• reVItABrOw ADVANCeD intensywna  kuracja do brwi 1,5 ml oraz
• revitaLash® Volumizing primer 3 ml – jedwabista, niebieska baza  
 pod tusz  z najnowszej generacji pentapeptydami
• revitaLash® 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
 revitaLash® 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 revitaLash® jest stale wyróżniana międzynarodowymi nagrodami 
ze względu na wysoką skuteczność i bezpieczeństwo.
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Cena detaliczna: 280 zł

Royal Baltic Luxury Boutique
Hotel Spa w ustce 
„Gwarancja niezapomnianych doznań”

Unikalna lokalizacja
Otaczające lasy, sprzyjający mikro- 
klimat i bliskość morza sprawiają, 
że royal Baltic Luxury Boutique 
jest doskonałym miejscem nie tylko 
dla amatorów sportów wodnych. 
Skuteczne połączenie trzech świa- 
tów: relaksu, zdrowia i witalności 
oraz rodzinna atmosfera, przyjazne 
wnętrza i przestrzeń czyni to miej-
sce idealnym do regeneracji i ca-
łorocznego wypoczynku.
 Zapraszamy zarówno na rodzin- 
ne wakacje z dziećmi, jak i na ro- 
mantyczny wypad we dwoje, czy 
weekend w Spa nad morzem  
– krótki, ale naprawdę luksuso-
wy odpoczynek po ciężkim tygod- 
niu pracy. Organizujemy uroczys- 
tości prywatne oraz spotkania  
biznesowe i konferencje. 

Zapraszamy na egzotyczną 
przygodę do Orientalnego 
Day Spa w Strefie 
„Abu Dabi – Spa” 
Pełna magii strefa spa & wellness 
Hotelu royal Baltic Luxury Bou-
tique, przygotowana z myślą o tych, 
którzy poszukują niezwykle wy- 
jątkowych doznań. Możesz w niej 
do woli korzystać z basenu z prze-
ciwprądem, masażem karku i chro- 
moterapią. Czekają Was też liczne 

seanse w saunach oraz seans w ja-
cuzzi pod gwiaździstym niebem. 
Dla aktywnych proponujemy zaję-
cia na Sali Fitness oraz codzienny 
Aquafitness w basenie pod okiem 
naszych fizjoterapeutów, znających 
doskonale upodobania naszych Gości. 
 Bogata oferta zabiegów na ba- 
zie ekskluzywnych marek kosme- 
tyków: KLAPP COSMETICS, PEVO- 
NIA BOTANICA i DERMAQUEST 
oraz STENDERS gwarantuje dba- 
łość o dobrą kondycję i piękno 
ciała. Niezwykłe rytuały piękna: 
twarzy, dłoni i stóp oraz całego 
ciała, cudowne kąpiele, zabiegi 
na ciepłym, kamiennym łóżku  
w połączeniu z aromatami świata, 
koloroterapią i nastrojową muzy- 
ką to prawdziwa uczta dla zmy-
słów. Masaże z Krainy Relaksu, 
Piękności oraz Lecznicze wprowa- 
dzą Was w stan ukojenia, głębo- 
kiego odprężenia i poczucia nie-
zwykłego zadowolenia. 

Wyrafinowane menu 
naszej hotelowej restauracji 
Dopełnieniem luksusowego wy- 
poczynku w Hotelu Royal Baltic 
Luxury Boutique jest wyjątkowa 
kuchnia i potrawy przygotowane  
z niezwykłą starannością przez na- 
szych kucharzy. Szef Kuchni wraz 

ze swoim zespołem wiedzą  jak za- 
spokoić zmysł smaku Gości przy-
jeżdżających z całego świata, sta- 
wiając na najwyższą jakość pro- 
duktu, proste, a czasami zaska-
kujące połączenie odczuć sma- 
kowych. Oferujemy niepowtarzal- 
ne menu oparte na tradycji kuchni 
śródziemnomorskiej, polskiej, a także 
regionalnej. 
 Bliskość morza powoduje,  
że w menu pojawiają się oprócz 
wielu doskonałych potraw również 
świeże bałtyckie ryby. Wykwintne 
alkohole, doskonałe drinki, wina 
z najlepszych winnic świata oraz 
aromatyczne kawy i herbaty po-
dawane we wspaniałej atmosfe-
rze klimatycznych wnętrz, są do- 
pełnieniem każdego posiłku, spot- 
kania biznesowego lub uroczys- 
tości rodzinnej. 

Wakacje i wypoczynek  
w Spa & Wellness nad pol-
skim morzem przez cały rok 

Informacje: www.royal-baltic.pl 
Recepcja hotelu: +48 59 81 477 35 
wew. 100 lub +48 59 81 552 85
Recepcja Spa: +48 59 81 477 35 
wew. 600, +48 59 81 552 86
e-mail: recepcja@royal-baltic.pl, 
marketing@royal-baltic.pl

są nad Bałtykiem miejsca magiczne i niezwykłe. Jednym z nich jest  
stworzony specjalnie dla państwa Hotel royal Baltic Luxury Boutique.  
Do przepięknego sosnowego lasu, czystych usteckich plaż i szumu odda-
lonego o 150 m morza dodaliśmy komfort, luksus i harmonię. tak powstało 
nasze miejsce spA, gdzie w niepowtarzalnej i wyjątkowej atmosferze 
oraz gustownych wnętrzach ciało i umysł poddają się całkowitemu odprężeniu.

I nagroda w kategorii  NAJLEPSZE SPA 2012                   
w konkursie Best Hotel Award 2012






