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Szanowni Państwo!

Jeżeli chcemy powitać lato w dobrej formie, to pora już 
obudzić się ze snu zimowego i zacząć stosować dietę 
oraz korzystać z zabiegów modelujących sylwetkę i leczących 
cellulit. Nasi eksperci przygotowali dla Was przegląd nowych, 
skutecznych zabiegów.
Piękna skóra to zdrowa skóra, w tym numerze poprosiliśmy 
dermatologów o zajęcie się problemami skóry suchej  
oraz trądzikowej.
Urodę poprawia się dyskretnie, twierdzi doktor Kaniowska  
w swoim tekście pt. „Naturalne piękno”, pisząc, że gwiazdy, 
które nagle prezentują mocno zmienione rysy twarzy zdecy-
dowanie nie powinny być wzorem do naśladowania dla 
pacjentek naszych gabinetów. 
Na koniec coś dla ducha. Zgodnie z ideą anti-aging  
– zachowanie młodego wyglądu to nie tylko dbanie o urodę 
i ciało, ale i o rozwój wewnętrzny oraz dobre samopoczucie.
Doskonałe efekty przyniesie np. podróż w ciekawe miejsce.  
W naszym nowym cyklu: „Podróże: warto poznać” autorka 
z Norwegii zaprasza na Lofoty. Zwłaszcza w okresie  
tzw. białych nocy (od maja do sierpnia) jest to miejsce 
przyciągające turystów z całego świata, a przy tym 
zachowujące dziewiczy urok dalekiej Północy.

Zapraszam do lektury! 

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

dr Kinga Nicer
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych
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• Wiosenna regeneracja: 
 jak zadbać o ciało, twarz i włosy 

• Problem skóry atopowej u dzieci i dorosłych 
 – nowoczesne formy terapii 
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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: marzec/kwiecień 2014.
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Opinie profesjonalistów
„Ekspert Anti-Aging” to bardzo ważna pozycja w naszym 
gabinecie. Pacjentki czytają i uczą się o zabiegach. Z rozmów 
z nimi wiem, że bardzo wysoko oceniają kompetentne in-
formacje przekazywane przez lekarzy, którzy są autorami 
tekstów. Ciągle mamy prośby od pacjentek, które chcą 
zabierać „Eksperta” do domu i pokazywać koleżankom. Tak 
naprawdę każda ilość magazynu, jaką wykładamy w pocze-
kalni – znika w krótkim czasie”.

Dr Ewa Kaniowska, Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Derma Puls, Wrocław 



DOSSIER: 
Perły Dermatologii Estetycznej 
Autor: Monika Radkowska
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Dermatologia estetyczna:

Oprócz prawidłowej diety i aktyw-
ności fizycznej dobrą formę ciału 
zapewni starannie ułożony zestaw 
zabiegów estetycznych. 
 Lekarz pomoże nam zdefinio- 
wać problem i ustalić jego przy- 
czyny, a następnie przygotuje kom- 

pleksowy program, który uwzglę- 
dni nasz tryb życia, preferencje 
żywieniowe, możliwości aktywno- 
ści fizycznej. Zaproponuje też od- 
powiednie preparaty wspomaga- 
jące proces utraty masy ciała. Indy- 
widualnie dobierze zabiegi medy- 

czne i dermokosmetyczne, które 
pomogą poprawić kondycję naszej 
skóry oraz utrzymać zgrabną 
sylwetkę i zmniejszyć (lub zlikwi- 
dować całkowicie) problemy zwią- 
zane z dokuczliwym cellulitem i roz- 
stępami.

Czas na zabiegi w gabinecie
Jeżeli chcemy powitać kolejne wakacje bez kompleksów, to czas obudzić się 
ze „snu zimowego”. Już teraz powinniśmy przygotowywać ciało do wio-
sennej odsłony: rozpocząć przygotowania do programu odchudzającego, 
modelującego sylwetkę, leczącego cellulit i rozstępy. Nasi specjaliści 
polecają najlepsze metody.

EndErmologiE i zabiEg 
maximus – sposoby 
na cEllulit i dobrą 
kondycję ciała
Często polecanym przeze mnie za- 
biegiem jest masaż podciśnienio- 
wo-mechaniczny – Endermologie. 
Jest to zabieg wyraźnie poprawia- 
jący elastyczność skóry, wspoma- 
ga też likwidację depozytów tłusz- 
czowych, cellulitu i rozstępów.
 Dzięki wielokrotnemu oddzia-
ływaniu na tkankę łączną skóra 
staje się bardziej jędrna i sprę-
żysta, następuje wyraźne zmniej- 
szenie cellulitu. To także sposób 
na poprawę wyglądu skóry z roz-
stępami. 
 Dodatkowym plusem zabie- 
gów jest stopniowe zmniejszanie 
się masy ciała. Dzięki możliwości 
miejscowego stosowania zabiegu 
utrata tkanki tłuszczowej nastę- 
puje tylko tam, gdzie jest ona pożą- 
dana. W miejscach, w których chce- 
my zachować dawne kształty, zo-
stają one zachowane. Poza tym En- 

dermologie wspomaga także eli- 
minację toksyn z organizmu i za- 
pobiega procesowi starzenia się 
skóry. To również doskonały ma-
saż. Zabieg ten usprawnia układ 
krwionośny, dzięki czemu tlen i sub- 
stancje odżywcze zostają szybciej 
rozprowadzone po całym organiz-
mie, co zapewnia zdecydowanie 
lepsze samopoczucie. Dla współ-
czesnych, zapracowanych kobiet 
dużym atutem tego zabiegu jest 
jego relaksujące i odprężające 
działanie. Endermologie wpływa 
uspokajająco i wyciszająco na or- 
ganizm, co pomaga zwalczyć na-
gromadzony stres. Efekty uzysku-
je się dopiero po całej serii za-
biegów, jednak już po pierwszym 
masażu skóra jest bardziej ukr-
wiona i gładka.
 Niedawno pojawiło się nowe, 
kompleksowe urządzenie – Maxi-
mus, które pozwala na nieinwa-
zyjne, efektywne modelowanie syl- 
wetki, redukcję cellulitu i popra-
wę kondycji skóry. To jedyne na ryn- 

ku urządzenie, które działa jedno- 
cześnie na skórę, komórki tłuszczo- 
we i mięśnie, co jest możliwe dzię- 
ki synergicznemu działaniu dwóch 
technologii – trójpolarnej fali radio-
wej (TriLipo RF) oraz dynamicznej 
aktywacji mięśni (TriLipo DMA). 
Efektem tego jest szybka, wido- 
czna i długotrwała poprawa na-
pięcia skóry, redukcja tkanki tłusz- 
czowej i cellulitu oraz modelowa-
nie sylwetki (urządzenie wykorzys- 
tywane jest też do modelowania 
owalu twarzy). By efekty były bar- 
dziej spektakularne i utrzymywały 
się dłużej, rekomenduje się wy-
konanie ok. 6-8 zabiegów w serii,  
w odstępach jednego tygodnia.
 
 Zabiegi są krótkie i nie za-
kłócają codziennego rytmu dnia. 
W przypadku ciała trwają od 30 
do 45 minut.

dr Barbara walkiewicz- 
-Cyrańska, dermatolog, 
viva-derm.pl
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Dermatologia estetyczna:

liposukcja 
– modElowaniE 
sylwEtki mEtodą 
slimlipo
SlimLipo to nowoczesna metoda 
modelowania sylwetki, polegają- 
ca na laserowej redukcji tkanki 
tłuszczowej. Jest to zabieg mniej 
inwazyjny w stosunku do trady-
cyjnej liposukcji, a przy tym cał-
kowicie skuteczny. Dodatkowym, 
trudnym do przecenienia atutem, 
jest obkurczanie się skóry, co da-
je efekt nie tylko odchudzenia, 
ale i przywraca skórze jędrność. 
Zastosowanie dwóch długości fal  
oddziaływujących selektywnie na 
tkankę tłuszczową i skórną po-
zwala na uzyskanie równomierne- 
go i pożądanego efektu. Po znie- 
czuleniu lekarz wykonuje nacię-
cie ok. 2 mm, przez które wprowa- 
dzana jest sonda nakierowująca 
strumień fal na tkankę tłuszczo- 
wą. Strumień lasera o długości 
924 nm równomiernie rozgrzewa, 
a następnie rozpuszcza tłuszcz. 
Zostaje on delikatnie usunięty za 
pomocą odessania. 
 W tym samym czasie fala la-
serowa o długości 975 nm działa 

bezpośrednio na tkankę skórną, 
obkurczając włókna kolagenowe. 
To rewolucyjne połączenie techno- 
logiczne wyróżnia SlimLipo na tle 
pozostałych metod, a mniejsza in- 
wazyjność pozwala na szybszą re- 
konwalescencję. Dodatkowymi za- 
letami jest brak widocznych sinia- 
ków, krwawienia, opuchlizny oraz 
zmniejszenie bólu pozabiegowe-
go. Oprócz korzyści, jakie płyną  
z wymodelowania sylwetki, meto- 
da ta pozwala dodatkowo ujędr- 
nić i odmłodzić skórę. To bez wąt- 
pienia idealne rozwiązanie dla 
osób, które chcą szybko i perfek-
cyjnie wyrzeźbić swoje ciało. Slim- 
Lipo jest również znakomitym spo- 
sobem na korektę widocznych i wy- 
czuwalnych zniekształceń kontu- 
rów sylwetki, powstałych w wyni-
ku przeprowadzenia innych me-
tod liposukcji.
 Warto również wspomnieć, że 
SlimLipo stosowane np. przy otłusz- 
czonym, wiszącym podbródku mo- 
że dać podobnie dobry wynik jak 
lifting szyi i tkanek dolnej części 
twarzy.
 Metoda ta pozwala na bardzo 
szybki powrót do codziennych czyn- 

ności, już nawet kilkanaście go-
dzin po zabiegu.

Zalety:
Ujędrniona skóra 
– dzięki lipolizie laserowej;
Gładsza skóra 
– mniejsze zniekształcenie 
konturów sylwetki, poprawa 
napięcia skóry;
szybsze gojenie 
– mniejsza ilość siniaków 
i opuchnięć;
krótszy czas rekonwalescencji 
– szybki powrót do codziennych 
aktywności;
Oszczędność czasu 
– metoda znacznie szybsza 
niż inne zabiegi liposukcji;
Dostępność 
– możliwość przeprowadzenia 
zabiegu w każdym miejscu ciała, 
gdzie pojawiła się zwiotczała 
skóra (np. szyja, podbródek, 
brzuch, plecy, pośladki, inne 
obszary z nadmiarem tkanki 
tłuszczowej).

dr n. med. tadeusz witwicki 
chirurg plastyk
drwitwicki.pl
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Cellulit mają niemal wszystkie kobiety. Z tą różnicą, że u jednych jest bardziej,  
a u innych mniej widoczny. Niestety, „pomarańczowa skórka” może pojawić się 
niemal w każdym wieku, nie oszczędzając nawet szczupłych kobiet. Czy można 
się raz na zawsze jej pozbyć?

Bąbelki CO2 
walczą z cellulitem

Cellulit 
– skąd to się bierze?
Powstawaniu cellulitu sprzyjają hor- 
mony żeńskie, czyli estrogeny. To dla- 
tego kobiety, a nie mężczyźni, mają 
kompleksy spowodowane podziur- 
kowaną skórą na udach i poślad- 
kach. Kolejną przyczyną jest niepra-
widłowe mikrokrążenie krwi, a co za 
tym idzie pojawianie się zastojów  
i obrzęków. W rezultacie pogar-
sza się metabolizm, a w tkance 
tłuszczowej gromadzą się toksyny. 
 Niemały wpływ na rozwój cellu- 
litu mają też nasze niezdrowe na-
wyki, takie jak np.: częste jedzenie 
słodyczy i przetworzonego jedzenia, 
zażywanie tabletek hormonalnych, 
stres, brak regularnego uprawiania 
sportów, praca biurowa wymaga- 
jąca wielogodzinnego siedzenia 
przed komputerem oraz… nosze- 
nie szpilek i obcisłych ubrań za-
burzających krążenie.

Domowe sposoby 
na cellulit
Zdaniem dr Urszuli Brumer, wła- 
ścicielki warszawskiej kliniki Dr  
Urszula Brumer Medycyna Mło-
dości, najważniejsza jest profilak-
tyka. Zatem na dobry początek, 
ograniczając słodycze, sól i tłusz-
cze zwierzęce, wprowadźmy do co- 
dziennej diety więcej ciemnego 
pieczywa, świeżych ziół, warzyw, 
owoców, kiełków, kasz oraz chu-
dych ryb. Zamiast chodzić w szpil- 
kach, częściej wybierajmy baleri-
ny lub tenisówki. Warto też zadbać 

o formę, wprowadzając do swoje-
go życia regularne ćwiczenia fizy-
czne. Może to być jogging w ulu-
bionym parku, spacery zamiast 
codziennego jeżdżenia do pracy 
samochodem lub autobusem, wy- 
kupienie karnetu na siłownię lub 
wyjście dwa razy w tygodniu na 
basen. Możliwości jest wiele, wy-
starczą chęci. 
 W początkowej fazie cellulitu 
możemy przywrócić skórze jędr-
ność kilkoma prostymi trikami, 
takimi jak: prysznic naprzemien-
ny (raz ciepłą, raz zimną wodą) 
połączony z masowaniem skóry 
szorstką rękawicą, regularne sto-
sowanie własnoręcznie zrobione-
go peelingu kawowego czy picie 
dużej ilości wody.

Karboksyterapia 
– co to jest? 
Najogólniej mówiąc, cellulit dzie- 
li się na 3 fazy: początkową (która 
jest niemal niezauważalna), wido-
czną (kiedy ma postać delikat-
nych wgłębień w skórze, widocz-
nych przeważnie po ściśnięciu 
fałdu skóry) oraz zaawansowaną 
(efekt „pomarańczowej skórki”, 
głębokie wgłębienia, guzki i stwar- 
dnienia). W tej ostatniej fazie le-
czenie jest najtrudniejsze, ale nie 
niemożliwe. Próbuje się różnych 
zabiegów medycyny estetycznej, 
takich jak: masaże, endermolo-
gia, mezoterapia, ale żadna z nich 
nie jest równie skuteczna jak kar- 
boksyterapia (zwana także ina- 

czej terapią „cudownym gazem”). 
Zabieg polega na śródskórnym lub 
podskórnym precyzyjnym wstrzy- 
kiwaniu dwutlenku węgla (CO2). 
Podawany w ten sposób gaz roz- 
chodzi się równomiernie pod skórą, 
rozszerzając naczynka, zwiększa- 
jąc natlenienie tkanek i przywra- 
cając prawidłowy metabolizm ko- 
mórkom. Jest to terapia bodź-
cowa, co oznacza, że pod wpły-
wem dwutlenku węgla stymulu- 
jemy procesy regeneracyjne i na- 
prawcze w tkance. Dochodzi do 
szybkiej eliminacji zalegających 
w skórze toksyn. Zabieg ma do- 
datkowo działanie przeciwobrzę-
kowe i przeciwzapalne. Dzięki nie- 
mu poprawia się napięcie i elas-
tyczność skóry, nie tylko ud i po-
śladków, ale też np. ramion czy 
brzucha po porodzie. Skóra staje 
się wyraźnie odżywiona, zregene-
rowana i „wyprasowana”. Zanika 
efekt „pomarańczowej skórki”. 
Jakiś czas po wizycie u lekarza 
może utrzymywać się lekkie za-
czerwienienie, które znika już po 
kilku godzinach. 

Nowy, przyjemniejszy 
sposób podania CO2
– Karboksyterapia nie jest zabie-
giem nowym – tłumaczy dok-
tor Urszula Brumer – ale dzięki 
nowemu urządzeniu podającemu 
podgrzany dwutlenek węgla stała 
się od niedawna zabiegiem przy- 
jemnym. Dotąd zimne CO2 spra- 
wiało, że podczas nakłuć pacjen- 

Konsultacja: dr Urszula Brumer, drbrumer.pl

Dermatologia estetyczna:
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Dermatologia estetyczna:

tka czuła ból. Teraz nowe urządze- 
nie, podpięte do butli z medycz-
nym dwutlenkiem węgla, pod- 
grzewa go. Wytworzone w ten spo-
sób ciepło sprawia, że nakłucia 
przypominają bardziej delikatną 
akupunkturę niż boleśniejszą me- 
zoterapię. Mogę powiedzieć, że 
jest to teraz zabieg przyjemny,  
a efekty są natychmiastowe, wi-
doczne już po 15 minutach. Wiem 
o tym, ponieważ sama mam duże 
problemy z cellulitem, mimo że 
jestem osobą szczupłą. Pewnie 
nie zakupiłabym wspomnianego 
urządzenia z ciepłym podawa-
niem CO2, gdybym wcześniej nie 
sprawdziła jego skuteczności na 
sobie.
 Aby rezultaty były trwałe, do- 
brze jest skorzystać z serii zabie-
gów, najlepiej dziesięciu (opty-
malnie po 2 zabiegi w ciągu ty- 
godnia). Karboksyterapia jest za- 
biegiem dla każdego, kto prag-
nie przywrócić jędrność swojej 
skórze. Oprócz zwalczania cellu- 
litu, ma także szereg innych za-
stosowań. Może być stosowana 
na okolice twarzy, szyi, brzucha,  
a nawet na okolice intymne. 
 – Karboksyterapia to metoda 
całkowicie bezpieczna, mało in-
wazyjna i klinicznie sprawdzona. 
„Wyprasowuje” zmarszczki pod 
oczami, likwidując jednocześnie 
obrzęki i sińce. Jako jedyny za-
bieg pomaga w spłaszczeniu pio- 
nowych zmarszczek na szyi i po-
prawy owalu twarzy – wylicza dr 
Brumer. – Działa nawet na sty-
mulację porostu włosów, gojenie 
się ran lub… odmłodzenie warg 
sromowych mniejszych.
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Dermatologia estetyczna:  

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

Ranking najczęściej wykonywanych zabiegów 
estetycznych w II. półroczu 2013 roku

 NAZwA GABiNetU NAJCZęśCieJ wykONywANe ZABieGi

       twarz  ciało

Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii plastycznej Lasermed 
warszawa
lasermed.pl

Artismed
Medycyna estetyczna 
i kosmetologia
warszawa
artismed.net

Lasermedic 
Dermatologia i kosmetologia 
Lublin
lasermedic.com.pl

Clinica estetica
toruń 
pcme.pl 

Dermart Medical spa
kraków
derm-art.pl 

estederm 
klinika Ambroziak
warszawa
klinikaambroziak.pl

1.  Depilacja laserowa
2.  Zamykanie naczynek 
3.  Zabiegi z użyciem toksyny 
 botulinowej 

1. Dermapen – mezoterapia w po-
łączeniu z peelingiem lekarskim 
2. Modelowanie twarzy 
3. Zabiegi z użyciem toksyny botu-
linowej i nici Silhouette 

1.  Nici PDO
2.  Laser Fraxel
3.  Zabiegi z użyciem kwasu 
 hialuronowego i toksyny 
 botulinowej

1. Nici PDO/ Hilo Lift
2. Radiesse
3. Botox
 

1.  Zabieg Ulthera
2.  Kwas hialuronowy 
3.  Toksyna botulinowa 

1.  Toksyna botulinowa
2.  Kwas hialuronowy 
3.  Lasery frakcyjne 

1.  Depilacja laserowa
2.  Implanty piersi 
3.  Usuwanie tatuaży 

1.  Mezoterapia
2. Fale radiowe 
3.  Masaż manualny 

1.  Nici PDO na szyję i dekolt 
2.  Kriolipoliza
3.  Endermologie

1.  Lipoliza iniekcyjna 
2.  Mesotherm 
3.  LPG Endermologie

1.  Zabieg SlimLipo
2.  Laser na naczynia Varilite 
3.  Endermologie

1.  Zeltiq 
2.  Endermolab (LPG) 
3.  Med Contour
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Dermatologia estetyczna to połączenie 
wiedzy medycznej i wrażliwości na 
piękno. Dlatego wygląd pacjentów jest 
najlepszą wizytówką pracy lekarza. 

Naturalne piękno 

Urodę poprawia się dyskretnie
Z przykrością patrzę czasem na to, jak młode piękne 
gwiazdy prezentują nagle wyraźnie zmienioną twarz. 
Profesjonalny lekarz zajmuje się pacjentką w taki spo-
sób, że efektem jest wydobycie jej naturalnej urody. 
Pacjentka może marzyć o wydatnych ustach Angeliny 
Jolie, ale profesjonalista nie wykonuje zamówienia,  
tylko doradza zabieg dobrany do proporcji i rysów twa-
rzy. Naturalność to najmodniejszy światowy trend.

Zdrowie skóry 
To pierwszy etap, od którego zaczyna badanie derma- 
tolog. Wizyta u dermatologa estetycznego tym się 
różni od wizyty w zwykłym gabinecie, że lekarz za-
czyna od diagnozy stanu skóry i w przypadku jakich- 
kolwiek problemów najpierw przystępuje do ich lecze-
nia, a dopiero potem zajmuje się terapią odmładzającą.

Terapia łączona
Media czasem lansują teorię szybkich, lunchowych, cu- 
downych zabiegów odmładzających. Dermatologia es- 
tetyczna już dawno od tego odeszła. Pojedynczy zabieg 
może co prawda błyskawicznie poprawić stan skóry, 
np. przed ważnym wyjazdem, ale to droga na skróty. 
Obiecywanie cudownych efektów pojedynczych zabie- 
gów wprowadza pacjentów w błąd i wywołuje u nich 
często rozczarowanie – wydałam pieniądze i po krót- 
kim czasie wyglądam tak samo jak przedtem. Jeżeli 
chcemy zachować młody wygląd i np. po pięćdzie-
siątce wyglądać jak czterdziestolatka (to są realne 
możliwości), to potrzebujemy profesjonalnie dobranej 
terapii odmładzającej, w skład której wchodzą różne, 
umiejętnie dobrane do indywidualnych potrzeb pacjen- 
ta zabiegi wzajemnie wzmacniające i uzupełniające 
swoje działanie: peelingi, mezoterapia, karboksyterapia, 
toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, ultradźwięki, 
lasery, wypełniacze, nici liftingujące itd. Długofalowa 
terapia łączona zapewnia głęboką regenerację skóry 
związaną z całkowitą jej przebudową, co daje długo-
trwały, naturalny (a nie gwałtowny) efekt odmłodzenia.
Tak pracują najlepsi światowi profesjonaliści! 

Estetyka to wyczucie piękna 
Dla każdego definicja piękna może być nieco inna. 
Wybierając lekarza, zobacz, jak prezentuje się on sam 
i rozejrzyj się wśród jego pacjentów. Jeżeli nie jesteś 
amatorką nadmiernie wydętych ust i wystających 
policzków, to nie korzystaj z usług gabinetu, w którym 
np. pracuje tak „poprawiona” recepcjonistka.

Autor: dr n. med. Ewa Kaniowska, 
derma-puls.com.pl 

Dermatologia estetyczna:
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przed i efekt 5 tygodni po zabiegu

NeOGeN plasma to nowa technologia na miarę XXii wieku. techno-
logia, która likwiduje zmarszczki, napina skórę i poprawia jej jędrność  
i elastyczność. spłyca blizenki potrądzikowe. wyrównuje koloryt skóry 
oraz usuwa rogowacenia starcze i brodawki łojotokowe. 

Dermatologia estetyczna:

Więcej niż laser

NEOGEN Plasma to coś więcej 
niż laser. Jest to energia, która po- 
wstaje w wyniku działania fal ra-
diowych o dużej częstotliwości na 
gaz azot. Na skutek reakcji fizycz-
nych wyzwala się energia, która  
w postaci impulsów energetycznych 
dociera do skóry i rozpoczyna cykl 
procesów regeneracyjnych.
 Zmianie ulega cała architek-
tura skóry, nie tylko chromofory, 
jak ma to miejsce w przypadku la-
serów czy źródeł światła. Klinicz- 
nie stwierdzona poprawa kolory-
tu, tekstury i napięcia skóry jest 
widoczna 7 dni po wykonanym za- 
biegu, jednak całkowity proces od- 
nowy skóry trwa około roku. Już 
trzy miesiące po zabiegu nastę-
puje zwiększenie elastyczności  
o 30%, w miarę jak powstają nowe 
warstwy kolagenu. 

Energia PLAZMOWA, działając na 
skórę, powoduje strefę uszkodzeń 
termicznych na powierzchni i stre- 
fę modyfikacji termicznych głę-
biej. Na granicy tych stref do- 
chodzi do tworzenia nowego na-
skórka i do oddzielenia starej 
skóry od nowej. Im większą ener-
gię stosujemy, tym granica ta prze- 
biega głębiej, dochodząc nawet 
do warstwy siateczkowatej skóry 
właściwej. 
 W wyniku naturalnego peelin- 
gu zostaje odsłonięta nowo uformo- 
wana warstwa skórna, pozbawio- 
na plam pigmentacyjnych, fotousz- 
kodzeń, ze znacznie spłyconymi 
zmarszczkami i blizenkami. Ponad- 
to ciepło emitowane wraz z energią 
PLAZMOWĄ pobudza produkcję no- 
wego kolagenu i elastyny, co wpły- 
wa na poprawę jędrności.

Zabieg świetnie sprawdza się w oko- 
licy oczu i ust. Jego efektywność jest 
bardzo dobra, przy niewielkim pra- 
wdopodobieństwie objawów ubo- 
cznych.
 Jedynym minusem tego zabie- 
gu jest dość długi czas rekon-
walescencji – ok. 7 dni, ale biorąc 
pod uwagę efektywność, którą po- 
równuje się do zabiegów z feno- 
lem czy do zabiegów z laserem 
CO2 ablacyjnym, to i tak krótki 
czas. Ponadto zabieg ten wykonu-
je się jednorazowo, a więc wyklu- 
czenie się na 7 dni z życia raz na 
kilka lat raczej nie jest niewyko- 
nalne. Pacjenci, widząc efekty u swo- 
ich znajomych, z wielką ochotą 
poddają się temu zabiegowi. Mimo 
że wiedzą, oczywiście, ile trwa re-
konwalescencja i jak się wygląda 
w tym czasie.

Autor: dr Magdalena Łopuszyńska, bella-derm.pl

przed i efekt 4 miesiące po zabiegu

przed i efekt 60 dni po zabiegu

blizny potrądzikowe 
przed i efekt po zabiegu

rumień przed i efekt  
6 miesięcy po zabiegu

przed i efekt 4 tygodnie po zabiegu



Ekspert ANTI-AGING 9

Zabieg trwa ok. 45 minut i prze-
prowadza się go w znieczuleniu 
kremem Emla. Przy przykładaniu 
głowicy do skóry pacjent czuje cie- 
pło i słyszy dźwięk, jakby strzał. 
Zabieg nie jest przyjemny, ale też 
nie jest bardzo bolesny.
 Tuż po zabiegu twarz jest czer- 
wona, lekko opuchnięta. Po ustą- 
pieniu znieczulenia pieczenie utrzy- 
muje się ok. 1 godziny. Można za-
żyć tabletkę przeciwbólową, ale 
na ogół nie ma takiej potrzeby.
 Następnego dnia twarz jest 
bardziej obrzęknięta i bardziej brą- 
zowa. Pojawia się strup, który po-
czątkowo jest lepki, a po 3 dobach 

przysycha i brązowieje, żeby w 5 
dobie zacząć się złuszczać. W 6-7 
dobie strupki się złuszczają pod 
wpływem preparatów pielęgnacyj- 
nych, które pacjent otrzymuje po za- 
biegu i odsłania się gładka, napię- 
ta skóra bez przebarwień, ze spły- 
conymi blizenkami i zmarszczka- 
mi. Zmarszczki wokół oczu znika-
ją, powieki jakby skracają, a oczy  
są bardziej otwarte. Owal twarzy 
staje się bardziej wyrazisty, a skóra 
jędrniejsza, promienna, młodsza, 
i to po jednym zabiegu. To jeszcze 
nie koniec, ponieważ na przestrze- 
ni kilku miesięcy skóra jeszcze 
się przebuduje i rezultat będzie 

jeszcze lepszy. Pacjenci są bardzo 
zadowoleni, ponieważ efekty są nie- 
zwykle spektakularne, a w miarę 
upływu czasu nawet się nasilają.

Zabieg wymaga 7 dni zwolnienia. 

Cena zabiegu 
(na podstawie danych 
z gabinetu Bella Derm 
w Warszawie)
Cała twarz z powiekami: 4000 zł 
Szyja: 2000 zł 
Szyja plus twarz: 5000 zł 
Sama okolica oczu: 1200 zł 
Cena obejmuje wizyty kontrolne. 
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Zdrowie skóry:

w czasie zimowych miesięcy skóra ze skłonnością do wysuszania jest 
poddawana wielu próbom: musi znieść wiatr i niskie temperatury na ze-
wnątrz, a w mieszkaniu suche powietrze spowodowane ogrzewaniem. 
Jak jej pomóc?

Skóra sucha 
– jak ją pielęgnować?

Autor: dr n. med. Kamila Szarmach, dermis.pl

Problem suchej skóry wiąże się 
z nieprawidłową produkcją tłusz- 
czu, który jest ważnym elemen- 
tem płaszcza lipidowego spełnia-
jącego funkcje ochronne. Brak sub- 
stancji lipidowych na powierzchni 
skóry sprawia, że bardzo trudno 
uchronić ją przed działaniem róż-
nych czynników zewnętrznych: su- 
chego powietrza, mrozu, detergen- 
tów, długotrwałego kontaktu z wo- 
dą, zwłaszcza chlorowaną pod-
czas kąpieli na basenie. Ten ro-
dzaj skóry jest bardzo wrażliwy na 
zimno, promieniowanie ultrafiole-
towe, substancje chemiczne, a prze- 
de wszystkim źle znosi niską wil- 
gotność w pomieszczeniach. Skutki 
przedłużającego się sezonu grzew- 
czego odczuwa przede wszystkim 
skóra rąk i całego ciała, ale rów-
nież twarzy.
 
Charakterystyczne 
objawy
Odwodniony na skutek podraż- 
nienia naskórek staje się szorstki, 
porowaty, traci swoją elastycz- 
ność. Gdy skóra ma przez dłuższy 
czas kontakt z czynnikami draż-
niącymi, może dojść do zaczer-
wienienia, łuszczenia się i roz-
warstwiania naskórka.
 Przy nasilających się objawach 
suchości naskórek pęka, swędzi 
i zaczynają pojawiać się nadka-
żenia. W takim przypadku trzeba 
zasięgnąć porady dermataloga, bo 

może okazać się potrzebne włą- 
czenie leków przeciwbakteryjnych 
lub sterydowych dostępnych jedy-
nie na receptę. Ponadto istniejące 
zmiany mogą być rezultatem ato-
powego zapalenia skóry lub in-
nych problemów, np. łuszczycy, wy- 
prysku kontaktowego. Takie nasi- 
lone zmiany zapalne skóry w po- 
staci rumienia, pękania czy łusz- 
czenia się skóry występują czę-
ściej u dzieci i osób starszych.
 
Na czym polega 
prawidłowa pielęgnacja
Wszystkie kosmetyki, począwszy 
od mydła, na balsamach kończąc, 
muszą być starannie dobrane do po- 
trzeb skóry. W zależności od stop-
nia wysuszenia zaleca się stosowa- 
nie kremów i emulsji nawilżających 
zawierających ceramidy i emolienty 
(wazelinę, eucerynę, lanolinę), które 
pomogą przywrócić skórze prawi- 
dłową warstwę ochronną. W sezonie 
grzewczym nie mniej niż o twarz, 
powinniśmy zadbać o ciało: po każ- 
dej kąpieli trzeba je smarować na- 
wilżającym lub natłuszczającym 
balsamem. 
 Szczególną troską muszą oto- 
czyć skórę osoby z atopią. W ich 
przypadku nadmierny kontakt z wo- 
dą i stosowanie środków myją-
cych mogą jeszcze nasilać su- 
chość i świąd, dlatego w pielęgna- 
cji skóry trzeba się ściśle stosować 
do wskazówek lekarza. Oprócz wła- 

ściwej pielęgnacji przyjmować leki 
przeciwhistaminowe.

Ręce pod ochroną
Do zabezpieczenia rąk przed wia-
trem i chłodem należy stosować 
kremy regenerujące, które odtwa-
rzają ochronną warstwę na powierz- 
chni skóry. Smarujemy ręce po  
każdym umyciu (bo zasadowe my- 
dła i żele wysuszają ją) oraz przed 
każdym wyjściem na dwór. Cen- 
nym składnikiem są hydrolizaty 
protein i substancje wspomaga- 
jące naturalny czynnik nawilżają- 
cy naszej skóry (tzw. NMF), czyli 
aminokwasy, cukry proste i mo-
cznik, który oprócz działania na- 
wilżającego ma również właściwoś- 
ci zmiękczające. Przebywając w po- 
mieszczeniach, można stosować 
preparaty zawierające glicerynę, 
która dobrze wiąże wodę w na-
skórku. Przed wyjściem lepiej wy- 
bierać kremy o bardziej tłustej kon- 
systencji.
 Wychodząc na dwór, pamiętaj- 
my o rękawiczkach. Co ważne, za- 
kładamy je jeszcze w domu. U nie-
których osób nawet krótkotrwały 
kontakt z zimnym powietrzem mo-
że być przyczyną powstawania 
zmian wypryskowych. Proponuję 
wówczas zakładanie rękawiczek 
bez palców, które chronią dłonie 
podczas wykonywania drobnych 
czynności (odbierania telefonu, szu- 
kania kluczy) na dworze.



Ekspert ANTI-AGING 13



Ekspert ANTI-AGING18

Zdrowie skóry:

pojawia się w okresie dojrzewania i w mniejszym lub większym nasileniu 
przydarza się większości nastolatków. Ale, o ile u niektórych trądzik mija 
samoistnie, to inni walczą z nim także w wieku dorosłym. Gdzie szukać 
przyczyn tych zmian?

Trądzik – przyczyny i terapia

Trądzik pospolity (acne vulgaris) 
jest przewlekłą chorobą skóry do- 
tykającą ok. 80 proc. osób. Dla wie- 
lu stanowi duży problem, nie tylko 
terapeutyczny, lecz także psycho-
logiczny. Może wpływać na jakość 
życia, a poprzez niską samoocenę 
utrudniać relacje z innymi. Pomoc 
dermatologa we właściwym cza-
sie zapobiegnie niemiłym skutkom 
choroby.

lokalizacja zmian
Zmiany uwidaczniają się głównie 
w miejscach, gdzie najliczniej wy-
stępują gruczoły łojowe – na twa-
rzy (prawie w 99 proc.) – w pasie 
skórnym określanym jako litera 
„T”, na czole, nosie, brodzie, policz- 
kach, ale choroba atakuje także 
okolice dekoltu, plecy, ramiona, 
czasem pośladki.
 Objawy mają różną postać i na- 
silenie – mogą przebiegać łago-
dnie, w postaci zaskórników, gru- 
dek i krostek, zdarzają się jednak 
cięższe formy – z guzkami – oraz 
odmiana trądziku ropowiczego 
(phlegmonosa), w którym pojawia- 
ją się torbiele ropne gojące się 
bliznowaceniem.

jak do nich dochodzi?
Powstawanie trądziku ma związek 
z zaburzeniami funkcjonowania 
gruczołów łojowych i ujść miesz- 
ków włosowych. U osób z prawi-
dłowo pracującymi gruczołami łój 
wydostaje się swobodnie na zew- 
nątrz przez otwarte ujście miesz-
ka włosowego. Gdy jest ono zam- 
knięte, następuje blokada prze-
wodów wyprowadzających gru- 
czołów łojowych, zagnieżdżają się 
bakterie Propionibacterium acnes. 
Przerost gruczołów łojowych i zwię- 
kszona produkcja łoju (sebum) skut- 

kuje stanem zapalnym: na skórze 
pojawiają się zaskórniki, grudki, 
krosty, nacieki.
 Za zwiększony łojotok odpo-
wiadają czynniki hormonalne, naj- 
bardziej DHT (5-alfadihydrotesto-
steron) wytwarzany u mężczyzn 
przez jądra, a u kobiet pochodzący 
z nadnerczy. Spory wpływ na poja- 
wienie się skłonności do trądziku 
mają czynniki genetyczne – u 45 proc. 
pacjentów jedno z rodziców cho-
rowało na trądzik.

czynniki zwiększającE 
ryzyko trądziku
• nadmierny stres;
• stosowanie niewłaściwie dobra- 
nych kosmetyków, w których są 
substancje o tzw. działaniu kome-
dogennym, m.in. lanolina, oleje ro- 
ślinne, kwasy tłuszczowe, steary-
nian butylu;
• niektóre leki, np. kortykosteroidy, 
brom, jod, izoniazyd, fenytoina, pso- 
raleny, rifampicyna, witamina B12;
• dieta, w której jest za dużo przy-
praw, marynat, kakao (dotyczy to 
nie więcej niż 10% pacjentów).

lEczEniE
Jego celem jest zmniejszenie pro- 
dukcji sebum, normalizacja rogo-
wacenia mieszków włosowych, eli- 
minacja zakórników i zapobiega- 
nie tworzeniu się nowych, ograni- 
czenie powstawania wykwitów i sta- 
nu zapalnego. 
 Najskuteczniejszym lekiem, 
który działa jednocześnie na 
wszystkie składniki patogenezy 
trądziku są retinoidy – izotretino- 
ina stosowana miejscowo i do- 
ustnie, w zależności od stopnia 
nasilenia procesu chorobowego. 
W przypadku, gdy przyczyną trą- 
dziku jest hiperandrogenizm (np. 

przy zespole policystycznych jaj- 
ników), lekarz zastosuje terapię 
hormonalną. Zmiany na skórze  
złagodzą preparaty z nadtlen- 
kiem benzoilu lub kwasem aze- 
lainowym pod postacią żelu, albo 
kremu.

ważna rzEcz 
– piElęgnacja
U osób z nasilonym łojotokiem  
i trądzikiem codzienna staranna 
pielęgnacja skóry to podstawa. 
Błędem jest nadmierne wysusza-
nie skóry poprzez częste mycie  
i stosowanie zbyt intensywnych 
preparatów z alkoholem. Do oczysz- 
czania i pielęgnacji najlepiej uży- 
wać żeli i płynów antybakteryj-
nych oraz sięgać po kosmetyki  
o działaniu przeciwzapalnym, anty- 
utleniające, regulujące wydziela-
nie sebum, np. kremy z miłorzę-
bem, mannitolem.

jakiE zabiEgi i kiEdy?
Wspomagające w leczeniu trądzi-
ku i poprawiające stan skóry są 
zabiegi w gabinecie dermatologa. 
Dobre efekty dają peelingi chemi-
czne, bo złuszczając naskórek, re- 
generują go, zmniejsza się łojotok, 
nadmierne rogowacenie, rozjaś- 
nia koloryt cery. Co ważne, zabie- 
gów nie wykonuje się na skórze 
ze zmianami ropnymi – trzeba je 
napierw wyleczyć. 
 Do oczyszczania skóry z za- 
skórników stosuje się mikroder-
mabrazję, czyli złuszczanie mecha- 
niczne. Laseroterapia (zwłaszcza 
laser frakcyjny) to również jedna 
z metod poprawiania wyglądu ce- 
ry trądzikowej – najlepsze efekty 
jednak przynosi w likwidowaniu 
blizn, które mogą być niestety 
przykrym skutkiem choroby.

Autor: dr n. med. Julita Zaczyńska-Janeczko, derm-art.pl 
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Kosmetologia:

PREZENTY DLA CZYTELNICZEK EKSPERTA ANTI-AGING
3 EKSKLUZYWNE ZESTAWY 5 KOSMETYKÓW INFUZYJNYCH YONELLE

3 pierwsze osoby, które przyślą e-maila na adres: alterego@alterego.pl, otrzymają w prezencie ekskluzywny 
zestaw 5 kosmetyków infuzyjnych YONELLE dla kobiet dojrzałych 40+.
W temacie e-maila prosimy wpisać słowo: yONeLLe, a w e-mailu podać imię, nazwisko i adres do wysyłki.

yONeLLe – nowa marka na polskim rynku kosmetycznym
•  Wyjątkowa, dedykowana specjalnie kobietom 40+
•  Luksusowa, oparta na nowatorskiej koncepcji SKIN PENETRATION REVOLUTION
•  Tworząca przełomowe KOSMETYKI INFUZYJNE

KOSMETYKI INFUZYJNE YONELLE
Następna generacja kosmetyków anti-aging o ponadprzeciętnej skuteczności przeciwzmarszczkowej i od- 
mładzającej wygląd cery. Przełomem jest zastosowanie NANODyskówtM, rewolucyjnych nośników  
substancji aktywnych (m.in. peptydów, retinolu, kwasu hialuronowe-
go), które mają zdolność pokonywania bariery naskórka i wnikania  
w głąb skóry oraz technologii „triku” jonowego.

premiera yONeLLe to pięć kosmetyków infuzyjnych: dwa kremy  
– przeciwzmarszczkowy Liftingujący krem infuzyjny No1 oraz silnie 
regenerujący Odżywczy krem infuzyjny na noc; infuzyjne serum 
Młodości – najbardziej skoncentrowany kosmetyk do stosowania 
pod krem; Liftingujące serum infuzyjne pod oczy i na powieki oraz 
eliksir piękności, który przemienia skórę w gładki atłas w ciągu  
15 minut i wystarczy go stosować 2-3 razy w tygodniu.

Kosmetyki infuzyjne YONELLE dostępne są w sieci perfumerii Douglas, 
wybranych perfumeriach w Polsce i na www.yonelle.pl
  

każda kobieta marzy o pięknych, długich rzęsach, dlatego odżywki sty-
mulujące ich wzrost cieszą się ostatnio sporym powodzeniem. Jednak 
pojawiają się też głosy przeciwne ich stosowaniu. O fakty i mity dotyczące 
tych preparatów zapytaliśmy dermatologa, dr kingę Nicer, nicer.pl.    

Fakty i mity na temat odżywek 
stymulujących wzrost rzęs

Odżywki do rzęs to preparaty 
bezpieczne dla oka
To prawda. Preparaty stymulujące 
wzrost rzęs i brwi są testowane 
dermatologicznie i oftalmologicz- 
nie (okulistycznie), nie wywołu- 
ją alergii, nie powodują podra- 
żnień oczu ani żadnych zmian 
w kolorze siatkówki (takie mity mo- 
żna czasem przeczytać na rozmai-
tych forach internetowych).

Odżywki mają zbyt wysoką cenę 
Kuracja 3-miesięczna Revitalash 
kosztuje 250 zł, a 6-miesięczna 
330 zł. Jak się porówna tę ce- 
nę z ceną zabiegu sztucznego  prze- 
dłużania rzęs w gabinecie, który 
trzeba co parę tygodni  powtarzać 
– to zakup odżywki w dłuższej per- 
spektywie okazuje się tańszy. Ma-
my też własne, piękne, długie, 
podkręcone i zdrowe rzęsy.

Gdy przestaje się stosować 
odżywkę, to po jakimś czasie 
rzęsy wypadają
Rzęsy wymieniają się w sposób  
naturalny, dzieje się tak co 3 mie- 
siące. Dlatego po zakończeniu  
kuracji, dla utrzymania dobrego 
efektu  warto stosować odżywkę 
stymulującą ich wzrost 2-3 razy  
w tygodniu i rzęsy cały czas 
rosną!
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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:

NOWY KOSMETYK BIODERMA: 
SéBIUM AL CORRECTEUR 2 W 1 
sébium Ai correcteur 2 w 1 francuskiej marki BIODERMA to idealny produkt dla skóry 
tłustej i mieszanej ze zmianami trądzikowymi lub też z niejednolitym kolorem skóry  
(np. przebarwienia). Ma podwójne działanie:
•  zielony korektor – maskuje i zapobiega powstawaniu zmian zapalnych, 
 punktowo maskuje zaczerwienienia; 
•  krem tonujący – zapobiega powstawaniu zmian zapalnych, ujednolica koloryt, 
 matuje i przywraca skórze blask.
Produkt przeciwdziała tworzeniu się zmian zapalnych na każdym etapie ich powstawania 
dzięki zawartości takich składników jak glukonian cynku, soforolipidy, Laminaria Och-
roleuca, ramnoza, enoxolon. Opatentowany kompleks FLUIDACTIV® skutecznie działa  
na przyczyny i objawy powstawania zmian trądzikowych. Dzięki zawartości gliceryny  
i xylitolu produkt łagodzi i trwale nawilża. Ukrywa niedoskonałości skóry i matuje 
(podkład mineralny) za sprawą miki i krzemionki w proszku, tlenku żelaza oraz dwu-
tlenku tytanu. Estry AHA oraz kwas salicylowy wygładzają i wyrównują skórę.  
 Sébium AI correcteur ma lekką, nietłustą konsystencję, co gwarantuje przyjemne sto-
sowanie produktu. Ponadto jest hipoalergiczny, nie zatyka porów i nie zawiera parabenów. 
Idealny do torebki, małe lusterko przy korektorze ułatwia poprawę makijażu w ciągu dnia.

Cena: 55 zł/30 ml
preparaty Bioderma są dostępne wyłącznie w aptekach

MONODERMà M5 
– ODMłADZAJąCE WITAMINY
Monodermà M5 to 28-dniowa kuracja witaminowa zawierająca kapsułki 
z 0,5-procentowym kwasem foliowym. Jej działanie to silna regeneracja 
skóry, poprawa elastyczności, gęstości, nawilżenia, jak również ochrona 
przed promieniami UV.
Wskazania do kuracji:
• zapobieganie i wspomaganie terapii usuwania oznak starzenia 
 oraz fotostarzenia; 
• pielęgnacja zaczerwienionej, podrażnionej skóry po zabiegach 
 medycyny estetycznej;
• nawilżanie i odbudowa bariery naskórkowej;
• łagodzenie pozabiegowego stanu zapalnego.
Monodermà M5 włoskiej firmy Giuliani zawiera wyłącznie wysoko 

skoncentrowaną witaminę bez konserwantów i barwników, co gwarantuje maksymalną przyswajalność  
i tolerancję, nawet przy najbardziej wrażliwej skórze.
Opatentowany i nowoczesny system zamknięcia MonoDermoDose® w sterylne otoczki został specjalnie opra-
cowany, by każda pojedyncza witamina zachowała swoje drogocenne właściwości jak najdłużej (brak dostępu 
powietrza i czynników zewnętrzych). Kapsułki są w 100 procentach biokompatybilne i biodegradowalne.

Cena: 150 zł
Dostępne w gabinetach dermatologicznych i medycyny estetycznej   
Dystrybutor: AntiAging institute



NIEZMIENNA JAKOść PHYSIOGELU – NOWE OPAKOWANIA
Znane i cieszące się powodzeniem hipoalergiczne produkty Physiogel zapewniają nie tylko odpowiednie nawilżenie 
skóry, ale także jej skuteczną ochronę oraz delikatną pielęgnację. Teraz firma GlaxoSmithKline Consumer Health-
care wprowadza nowe wzory opakowań, w których zastosowano wyraźne, kolorystyczne rozróżnienie poszczegól-
nych linii. Ułatwią one kupującym zlokalizowanie produktów na aptecznych półkach. Kolor czerwony dedykowany 
jest linii łagodzenie i ulga, niebieski – linii Codzienne nawilżanie, a zielony – pielęgnacji włosów i skóry głowy. 
Nowoczesny i przejrzysty wygląd opakowań podkreśla innowacyjność marki Physiogel. 
Dostępne w aptekach

Iwostin Purritin – kobieca skóra w perfekcyjnej formie
Nowy preparat Iwostin – Aktywny krem eliminujący niedoskonałości – zapewnia 
kompleksowe działanie redukujące zmiany trądzikowe. Działa na wszystkie przyczyny 
powstawania trądziku: odblokowuje zatkane pory, reguluje wydzielanie sebum, długo- 
trwale matuje, redukuje ilość i wielkość grudek, krostek i zaskórników i zapobiega ich 
ponownemu pojawianiu się, a także nawilża i łagodzi podrażnienia. 
Kosmetyk zawiera w swoim składzie m.in. Zinzidone® – aktywny fizjologiczny seboregulator, 
przeznaczony do rozwiązywania problemów skóry przetłuszczającej się, α- i β- hydroksy- 
kwasy, które działają złuszczająco, likwidując zaskórniki; witaminę A (palmitynian reti- 
nolu w stężeniu 0,5%) – odmładza skórę, ujędrnia i rozjaśnia; hialuronian sodu – chroni 
naskórek przed wysuszeniem; alantoinę – łagodzącą podrażnienia.

Cena: ok. 30 zł/40 ml
Dostępny w aptekach 

DR IRENA ERIS HOLISTIC CLUB
NOWY PROGRAM LOJALNOśCIOWY DLA STAłYCH KLIENTÓW 
Marka Dr Irena Eris uruchomiła nowy, holistyczny program lojalnościowy, który łączy 3 obszary jej działania: 
kosmetyki, Kosmetyczne Instytuty i Hotele SPA. 
Program HOLISTIC CLUB skierowany jest do wszystkich konsumentów w Polsce kupujących kosmetyki  
Dr Irena Eris oraz korzystających z usług w sieci Kosmetycznych Instytutów i w Hotelach SPA.
Już od czerwca ubiegłego roku do kosmetyków 
Dr Irena Eris dokładane są ulotki-kupony z indy- 
widualnymi kodami, które służą do zdobywania 
punktów w programie. Wszystkie punkty gromadzo- 
ne przez Klubowicza mogą być wymieniane na 
nagrody rzeczowe, np. kosmetyki, podarunki, oraz 
na vouchery rabatowe do Kosmetycznych Insty-
tutów i Hoteli SPA.
Uczestnicy programu będą mogli angażować się 
w życie marki poprzez udział w najważniejszych 
wydarzeniach firmy, konkursach, testach kosme-
tyków, które planowane są na najbliższe miesiące. 

Szczegóły programu można znaleźć na  
www.Club.Drirenaeris.com
 



Alice weder (autorka tekstu) – jest 
Polką, dziennikarką, fotografką  
i podróżnikiem, przez prawie 20 
lat mieszkała w Hamburgu, a od  
8 lat na Lofotach, gdzie zajmuje  
się m.in. organizowaniem indywi-
dualnych turystycznych pobytów: 
to wyprawy na ryby, zwiedzanie, wy-
cieczki z przewodnikiem, rezerwa- 
cja noclegów i inne.
www.lofottourist.com
e-mail: post@lofottourist.com
mobile: (+47) 40 59 65 70
 

Przydatne informacje: 
Dojazd samolotem: Linią Nor-
wegian do Bodø, z Bodø linią 
Widerøe do Svolvær. Alternaty-
wnie przelot do Evenes (Harstad/
Narvik). Z Evenes organizujemy 
transport na Lofoty.
 Na Lofotach znaleźć można wie- 
le miejsc noclegowych w odrestau- 
rowanych starych rybackich cha- 
tach (rorbu), w których skosztujemy 
lokalnych delikatesów. Specjalno- 
ścią restauracji  w ośrodku  Kræm- 
mervika Robuer są ryby i bacalao  
– danie z suszonego dorsza.

kræmmervika 
rorbuer Ballstad
www.kremmervika.no
post@lofottourist.com 
mobile: +47 76 06 09 20 
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Opisywane jako kraina nieziemskich widoków, wyspy bogów i raj za kołem 
podbiegunowym Lofoty zostały przez National Geographic traveler umie-
szczone na trzecim miejscu w kategorii najpiękniejszych wysp świata.

Podróże: warto poznać

Lofoty 

Autor: Alice Weder

Na końcu świata 
Norweski archipelag Lofotów po-
łożony jest na Atlantyku, około 300 
kilometrów na północ za kołem 
podbiegunym. Składa się z 80 wysp, 
z których najważniejsze połączono 
mostami i tunelami. Zaliczany do 
najpiękniejszych miejsc na świecie. 
 Latem panuje tu polarny dzień, 
zimą polarna noc. Wśród turys-
tów słynie z bogactwa ryb (dla 
amatorów wędkarstwa), iście ka- 
raibskich plaż (niestety nie dla 
amatorów ciepłych wód) i fantas-
tycznych foto-safari na wieloryby. 
 Położenie Lofotów odpowiada 
szerokości geograficznej Alaski 
i północnej Syberii. Ocieplający 
Golfsztrom powoduje jednak, że 
temperatury zimą rzadko przekra-
czają minus 10°C, a latem docho-
dzą do 28° C. Wyspy liczące 24 000 
mieszkańców w okresie od maja 
do sierpnia (najpopularniejszym 
okresie tzw. białych nocy) odwie-
dzane są przez około 350 000 tu-
rystów. 

Fiordy, trolle, 
wikingowie i sztokfisz
Mimo sporej liczby turystów nie 
ma tu turystyki masowej. Na za- 
chowane ciągle w „naturalnym” 
stanie Lofoty przyjeżdżają głównie 
indywidualiści. Miłośnicy fotogra-
fii znajdą nieograniczoną ilość mo- 
tywów. Zwolennicy kultury mogą 
odwiedzić festiwale teatralne i mu- 
zyczne. Kochający sport mają do 
dyspozycji wędrówki, górskie wspi- 
naczki, nurkowanie, kajakarstwo 
czy żeglarstwo. Latem, kiedy słoń- 
ce świeci 24 godziny na dobę, 
do niezapomnianych wrażeń na- 

leżą nocne spotkania z wieloryba-
mi. Zapaleni wędkarze nierzadko 
właśnie tutaj złowią „rybę życia”. 
Kilka lat temu podczas mistrzostw 
świata w łowieniu arktycznego dor- 
sza na Lofotach przebywała gru- 
pa polskich wędkarzy. Nie chcieli 
brać udziału w mistrzostwach. 
Szkoda, gdyż to właśnie Polak 
złapał dorsza o wadze 29 kilogra- 
mów, podczas gdy dorsz oficjal- 
nego mistrza świata ważył „zaled-
wie” 18 kilogramów! 
 Lofoty to również kolebka sztok- 
fisza, którego od tysiąca lat produ- 
kuje się tą samą metodą. Suszony 
dorsz z Lofotów jest przez znaw- 
ców stawiany na równi z szampa- 
nem i szynką parmeńską – o jego 
smaku można dyskutować, ale 
spróbować trzeba! W Europie 
rozpowszechnili sztokfisza wikin- 
gowie, którym pozwalał przetrwać 
długie, morskie wyprawy. 
 Na wyspie Vestvågøy stoi naj-
większy z dotychczas odkrytych 
domów wikingów. Na Lofotach 
znajdują się też groty z tajem-
niczymi rysunkami bogów lub 
kosmitów sprzed 3 tysięcy lat. 
Dostępne są tylko od strony wody. 
Popularnością cieszą się także 
wycieczki do tajemniczego Troll-
fjordu, zwanego również fiordem 
diabelskim. Trasa przebiega koło 
miejsc zamieszkałych tylko przez 
orły. Oprócz tego możemy udać 
się drogą przez góry na wyprawę 
do rybackich osad, dostępnych 
jeszcze dziesięć lat temu tylko 
łodzią. Widok na fiordy zapiera 
dech w piersiach. Żeby zobaczyć 
ten widok i wiele innych rzeczy, 
trzeba tu po prostu przyjechać!





NIE WALCZ SAMA Z CELLULITEM, 
ZAPYTAJ LEKARZA O ZABIEG ALIDYA

• Alidya to preparat zarejestrowany ze wskazaniem 
 do iniekcji w leczeniu lipodystrofii gynoidalnej (cellulitu).

• Alidya to gwarancja bezpieczeństwa – materiał medyczny 
 III klasy CE. Formuła opracowana przez Profesora Pasquale 
 Motolese (twórcy zabiegu Aqualyx) 

• Alidya jest inna niż pozostałe produkty. Zawiera nowe 
 substancje aktywne, które dają szanse na zatrzymanie 
 rozwoju cellulitu już we wczesnych fazach. 

• Zaleca się rozpoczęcie zabiegów z Alidya jak najwcześniej 
 – jak tylko pojawią się pierwsze oznaki cellulitu. 

• Skuteczność leczenia preparatem Alidya gwarantuje 
 wykonanie serii zabiegów. 

• Alidya jest podawana w skórę za pomocą cienkich igieł 
 techniką mezoterapii.

Wyłączna dystrybucja: 

Fenice Sp. z o.o. ul. Czarnocińska 3a, 03-110 Warszawa 
tel. +48/22 819 50 1, tel. +48/22 814 53 02, tel. kom. +48/501107592 
www.fenice.pl  biuro@fenice.pl


