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Zima była w tym roku wyjątkowo łagodna, ale i tak z utęsknieniem 
wszyscy czekamy na wiosnę. My zapraszamy do gabinetów  
– aby zadbać o zdrowy, promienny wygląd skóry i przywitać  
wiosnę w dobrej formie. W obszernym artykule nasi eksperci  
polecają zabiegi, jakie dobrze jest wykonać właśnie o tej porze 
roku, informują też o nowościach, które oferuje stale rozwijający 
się rynek medycyny estetycznej. Warto pamiętać, że lekarze  
specjaliści piszą o zabiegach skutecznych i bezpiecznych, które 
stosują we własnej praktyce. W tym numerze zamieszczamy  
również komentarze dietetyków do ogłoszonej niedawno  
przez naukowców nowej piramidy żywieniowej, która zdecydo-
wanie stawia na dietę roślinną. W cyklu „Wywiady z inspirującymi 
kobietami” polecam rozmowę z Jolantą Zwolińską, która stworzyła 
trzy znakomite polskie marki kosmetyczne: Sorayę, Dermikę  
i Yonelle. Nam opowiada historię swojego sukcesu zawodowego, 
która jest nierozerwalnie związana z historią rozwoju wolnego  
rynku gospodarczego w Polsce, mówiąc m.in.: 
„drogą do sukcesu są porażki i sposób wychodzenia z nich”.
Zapraszam do lektury i oczywiście zachęcam do zaplanowania  
w najbliższym czasie wizyty w gabinecie.  

Dorota Prandecka 

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatem
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Będziesz też otrzymywać 

e-wydanie eksperta Anti-Aging. 

Chcesz 
otrzymywać newsletter 

z najnowszymi informacjami 
z zakresu medycyny estetycznej 
i anti-aging oraz kosmetologii? 

Wyślij e-mail
z hasłem „newsletter” na adres: 

alterego@alterego.pl. 
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Bezpłatny magazyn dla pacjentów gabinetów dermatologii 
estetycznej i medycyny anti-aging, chirurgii plastycznej 
oraz salonów beauty i spa.

„Ekspert Anti-Aging” powstał 10 lat temu jako pierwszy  
specjalistyczny magazyn skierowany do pacjentów  
gabinetów dermatologii estetycznej, medycyny anti-aging,  
chirurgów plastyków, salonów wellness i beauty spa.  
Popularyzuje tematykę anti-aging, czyli całościowego dbania 
o zdrowie, dobry wygląd i kondycję. Prezentuje najnowsze 
trendy i osiągnięcia medycyny estetycznej i anti-aging  
oraz światowej kosmetologii. Autorami tekstów  
są wyłącznie fachowcy w danej dziedzinie, przede wszystkim 
lekarze należący do Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych i Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging.  
„Ekspert Anti-Aging” przez lata obecności na rynku  
wyrobił sobie renomę zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. 
Jest ciekawszym i wiarygodniejszym źródłem informacji  
niż foldery reklamowe.

Jak zamówić bezpłatny magazyn 
do swojego gabinetu?
Wyślij dane teleadresowe swojego gabinetu na adres: 
alterego@alterego.pl, a otrzymasz informacje o warunkach 
darmowej prenumeraty. Informacje dostępne są także  
pod numerem telefonu: 607 338 827.
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Opinie profesjonalistów
„Ekspert Anti-Aging” to bardzo ważna pozycja w naszym  
gabinecie. Pacjentki czytają i dowiadują się więcej o zabiegach. 
Z rozmów z nimi wiem, że bardzo wysoko oceniają kompetent-
ne informacje przekazywane przez lekarzy, którzy są autorami  
tekstów. Pacjentki często proszą nas o egzemplarz na własność, 
by dokończyć lekturę w domu lub polecić pismo koleżance. 
Każda ilość magazynu, który wykładamy w poczekalni, znika  
w krótkim czasie.

dr Ewa Kaniowska, Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej „Derma Puls”, Wrocław 
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IWONA MACISZEWSKA

NA WŁASNEJ SKÓRZE

Nasza dziennikarka postanowiła wypróbować skuteczność epilacji laserem  
Vectus. Czy zabiegi są warte swojej ceny? Oto nasz raport!

VECTUS 
– przełom w epilacji 

dała dobrze, włoski dalej wrastały,  
a wizyty na basenie pamiętam 
jako istny koszmar – skóra piekła 
od chloru, a podrażnienia jesz-
cze długo były widoczne. Wtedy 
właśnie lekarz powiedział: Sądzę,  
że warto spróbować depilacji la-
serowej. Nie jest tania, ale myślę,  
że rozwiązałaby problem.  

W poszukiwaniu 
laserowego ideału
Kilka lat temu zdecydowałam się 
na serię zabiegów epilacji laserem 
diodowym na łydkach, ale efekty 
nie były satysfakcjonujące. Po nie 
do końca udanym pierwszym do-
świadczeniu postanowiłam jednak 
się nie poddawać. Z zaintereso-
waniem śledziłam postępy tech-
nologiczne, czytałam deklaracje 
producentów innych urządzeń  
i opinie osób, które zdecydowały 
się na taką epilację. Tym razem 
mój wybór padł na zabiegi wyko-
rzystujące urządzenie Vectus™ 
amerykańskiej marki Palomar 
Medical Technologies, uznawa-
ne za szybsze, mniej bolesne,  
a przede wszystkim skuteczniejsze 
niż pozostałe dostępne na rynku.

Gabinet to podstawa
Za pierwszym razem na zabiegi 
laseroterapii udałam się do znanej 
kliniki, ale niestety to nie był strzał 
w dziesiątkę. Teraz wiem, że sku-
teczność zabiegu zależy od dwóch 
czynników – nie tylko możliwości 
samego urządzenia, lecz także od 
sposobu wykonania epilacji, czyli 
poświęconego na nią czasu i do-
kładności w aplikowaniu wiązki la-
sera na skórę.

Teraz zdecydowałam się na Beauty 
Skin, warszawską klinikę, która 
jako jedyna w Warszawie szczyciła 
się posiadaniem dwóch urządzeń 
Vectus (dzięki czemu można było 
przyjść razem z przyjaciółką lub 
partnerem), ale przede wszystkim 
oferowała atrakcyjne ceny, niższe 
niż konkurencja, co w przypadku 
trwałej depilacji ma duże znaczenie. 
Aby bowiem była skuteczna, nale-
ży wykonać cztery-sześć zabiegów, 
jak sugeruje producent. Zadzwoni-
łam, zadawałam szczegółowe py- 
tania i odbyłam konsultację z kos- 
metologiem, który miał ocenić, czy 
w moim przypadku taka epilacja 
ma szansę odnieść zamierzony 
skutek. Mam dość jasne włosy, jed-
nak Vectus jest rekomendowany 
jako pierwszy na rynku laser, któ-
ry trwale usuwa nie tylko ciemne 
i mocne owłosienie (tyle że liczba 
zabiegów potrzebna, by całkowicie 
się pozbyć włosków, może nieco 
wzrosnąć).

Trwałe pozbycie się zbędnych włos- 
ków to nie tylko kwestia wygody, 
bo można zapomnieć o uciążli-
wym codziennym goleniu nóg, 
„zapuszczaniu się”, by można było 
wykonać zabieg woskiem, albo 
o żmudnym, bolesnym i często 
obarczonym ryzykiem zapalenia 
mieszków włosowych stosowaniu 
depilatora. To także kwestia este-
tyki. Golone powierzchnie mają to 
do siebie, że na skórze zawsze są 
widoczne ciemne kropki, więc niby 
nogi, ręce lub pachy mamy gładkie, 
a i tak wszyscy widzą ślady nasze-
go owłosienia. Pozbycie się go na 
stałe pozwala też uwolnić się od 
częstych problemów dotyczących 
bardzo wielu kobiet, związanych 
ze stosowaniem tradycyjnych me- 
tod depilacji, a objawiających się 
szpecącymi czerwonymi krostka-
mi, które same nie znikną, bo pod 
skórą rośnie włos, który nie ma siły 
przez nią przebić. W efekcie powsta-
ją ropne krosty, a następnie trudne 
do usunięcia przebarwienia, utrwa-
lane latem przez działanie słońca,  
a także bardzo nieestetyczne włók-
niaki i czyraki.

Z polecenia 
dermatologa
Właśnie z takimi problemami uda-
łam się kilka lat temu do derma-
tologa. Nie do lekarza medycyny 
estetycznej, ale do zwykłej przy-
chodni. Zmiany na skórze były tak 
znaczne, że już od kilku lat latem 
chodziłam wyłącznie w długich 
spodniach, a pokazanie nóg zawsze 
wiązało się ze stresem. Ponieważ 
najgorzej było, kiedy używałam 
depilatora, zaniechałam tego i go-
liłam nogi, ale codzienne draż-
nienie ostrzami mojej delikatnej 
skóry sprawiało, że i tak nie wyglą-
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Jak to działa
Vectus™ jest laserem diodowym 
o długości fali 810 nm. Światło  
o tej długości ma duże powino-
wactwo do melaniny – barwnika 
włosa. Zostaje ono zaabsorbowane 
przez barwnik, co w konsekwen-
cji doprowadza do fototermolizy 
mieszka włosowego (termicznej 
destrukcji). Należy równocześnie 
pamiętać o tym, że najlepsze i naj-
szybsze efekty uzyskujemy przy 
dużej zawartości melaniny we wło-
sach (włosy czarne, grube) z jedno-
czesną niewielką ilością barwnika 
w skórze (skóra jasna). Ponadto na 
efekt wpływa faza wzrostu włosa  
– jesteśmy w stanie usunąć wło-
sy tylko wtedy, gdy znajdują się w 
fazie anagenu (czynnego wzrostu) 
– wyjaśnia fizjoterapeutka Paulina 
Kojta z kliniki Beauty Skin, wykonu-
jąca zabiegi laserem Vectus.

Nie obawiaj się bólu
Kiedy podczas jednego z zabiegów 
przyznałam się, że jestem królikiem 
doświadczalnym i na koniec opiszę 
efekty w specjalistycznym piśmie, 
usłyszałam: Tylko proszę nie mó-
wić, że to w ogóle nie boli. Może 
nie jest to masaż relaksacyjny, ale 
uważam, że jeżeli jesteśmy w sta- 
nie używać w domu depilatora albo 
pójść na wosk, to zabieg Vectusem 
nie sprawi nam większego niż te 
metody dyskomfortu. Ponadto 
Vectus okazał się niezwykle szyb-
ki – epilacja całych nóg zajmuje 
maksymalnie godzinę, pach – około 
dwóch minut.

Poziom bólu zależy także od par-
tii, którą się poddaje epilacji: ko-
loru i gęstości włosków, a także 
jej unerwienia. Ja zdecydowałam 
się na całe nogi, pełne bikini, pa-
chy, przedramiona i wąsik. Ten 
ostatni to tylko odczuwane ciepło 
na zębach, przedramiona – dys-
komfort jedynie po wewnętrznej 
stronie rąk, gdzie skóra jest naj-
cieńsza, pachy – bez problemu, 
choć włosy tam miałam chyba 
najmocniejsze, bikini – niezbyt 
przyjemne doznania w najintym-
niejszych partiach, a nogi – poziom 
bólu był zróżnicowany, dokuczał 
na biodrach i na tylnej stronie ud, 
w innych miejscach nic nie czu-

łam. Jestem dość odporna na ból, 
jest jednak dobra wiadomość dla 
osób, które nie mają ochoty cier-
pieć ani trochę – można skorzystać  
z dostępnego w klinice urządzenia 
Zimmer Cryo 6, które schładza 
skórę tuż przed uderzeniem lase-
ra, dzięki czemu dyskomfort jest 
znacznie mniejszy. Co ważne, za-
bieg z wykorzystaniem Cryo 6 nie 
zmienia ceny zabiegu, jedynie nieco 
wydłuża jego czas.

Bezpieczeństwo      
Wcześniejsze podejście do epilacji 
laserowej było dla mnie niefor-
tunne również dlatego, że zosta-
łam dotkliwie poparzona. Całe 
łydki miałam w bolesnych ranach,  
a następnie strupach, które le-
czyłam około miesiąca. Bałam 
się, że oprócz wcześniej nabytych 
blizn wskutek zapalenia mieszków 
będę miała kolejne, te po laserze. 
Na szczęście tak się nie stało, ale 
obawiałam się kolejnych zabie-
gów. O przykrym doświadczeniu  
z przeszłości już na wstępie poin-
formowałam personel Beauty Skin. 
Zapewniono mnie, że przypadku la-
sera Vectus ryzyko jakiegokolwiek 
poparzenia jest znikome, ponie-
waż mocy lasera nie ustawia – jak 
w przypadku starszych maszyn 
– człowiek, lecz jest on dobierany 
komputerowo za pomocą czytnika 
poziomu melaniny w skórze Skin-
tel, każdorazowo i osobno dla każ-
dej poddawanej epilacji partii ciała. 
Rzeczywiście tym razem nie mia-
łam żadnych przykrych doświad-
czeń. Wcześniej długo po zabiegu 
czułam się, jakbym przysnęła na 
słońcu, tym razem moja skóra nie 
reagowała w ten sposób, a lekkie 
zaróżowienie ustępowało już po 
kilku godzinach, więc nie musiałam 
w domu stosować alantanu jak po-
przednio.

Efekty
Czas na podsumowanie. Czy tym 
razem spełniło się moje marzenie 
o gładkich nogach na zawsze? Po 
odbytej serii czterech zabiegów 
zauważam radykalną poprawę. 
Wcześniej depilacja woskiem wy-
starczała góra na dwa tygodnie. 
Pachy goliłam codziennie rano,  
a wieczorem pojawiał się ciemny 

zarost, podobnie łydki. Teraz przez 
tych kilka miesięcy, które upłynęły 
między pierwszym a ostatnim za-
biegiem, nogi i pachy ogoliłam za-
ledwie kilka razy. Przed czwartym 
zabiegiem na łydkach, niedepilo-
wanych przez sześć tygodni, było 
około 80 proc. mniej włosów niż 
przed pierwszym. Na udach, gdzie 
włoski mam jasne i cienkie, zostało 
ich więcej, ale nie odrastają te naj-
mocniejsze i najbardziej szpecące  
– z tyłu ud i w okolicach bikini. Jeśli 
chodzi o strefę intymną, to radzę 
na samym początku zdecydować, 
czy chcemy zachować jakiś zarost 
na wzgórku łonowym, ponieważ 
efekty były niezwykłe już po pierw-
szym zabiegu. Mój wąsik to deli-
katny i dość jasny puszek, a takie 
włosy są najtrudniejsze do trwa-
łego usunięcia, jednak widzę, że 
nie odrastają już te najciemniejsze  
i mocniejsze w kącikach. Na przed-
ramionach włosy były jasne, a skó-
ra najciemniejsza, bo najtrudniej ją 
uchronić przed działaniem promie-
ni słonecznych, więc przydałyby się 
pewnie jeszcze dwa zabiegi, żeby 
osiągnąć zamierzony efekt. 

Większość gabinetów kieruje  
do pacjentów ofertę wykupienia 
z góry pakietu zabiegów laserem 
Vectus, co obniża ich koszt. Nie 
możemy jednak przewidzieć, czy 
potrzebny będzie jeszcze tylko je-
den, czy dwa dodatkowe zabiegi, 
a może cała kolejna seria. – Nie zo-
stawiamy swoich pacjentów w  ta-
kiej sytuacji i oferujemy 20-proc. 
zniżkę na kolejne pojedyncze za-
biegi – mówi Joanna Brzozowska, 
właścicielka Beauty Skin.

Vectus naprawdę działa. Co zyska-
łam? Znacznie lepszy wygląd skó-
ry, ponieważ całkowicie pozbyłam 
się problemu wrastających włos- 
ków i szpecących przebarwień po 
nich, a dodatkowo na skórze już nie 
ma nieładnych ciemnych kropek  
w miejscach, skąd wyrastają wło-
sy. Okolice bikini nie są wreszcie 
podrażnione, latem już nie będę 
myśleć o ciemnej skórze pod pa-
chami, nie będę też drażnić pla-
strami z woskiem delikatnej skóry 
wokół ust. Czy było warto? Moim 
zdaniem tak!
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Porady eksperta

Co zrobić, aby epilacja laserem 
Vectus była bezpieczna i skuteczna, 
radzi fizjoterapeutka paulina kojta  
z Beauty skin.

•  Przeciwwskazaniem do wykona-
nia zabiegu są: ciąża, świeża opaleni-
zna, przerwanie ciągłości naskórka, 
przyjmowanie antybiotyków, leków 
fotouczulających (np. dziurawca), re-
tinoidów lub preparatów obniżających 
krzepliwość krwi, epilepsja, łuszczyca, 
bielactwo, cukrzyca i rozrusznik serca.

•  Jeśli planujesz poddanie się zabie-
gowi epilacji laserowej, nie stosuj de-
pilatora, wosku ani innych mechanicz-
nych metod depilacji przynajmniej 
przez dwa miesiące.

• Pamiętaj, aby dwa tygodnie przed za-
biegiem oraz dwa tygodnie po nim nie 
wystawiać skóry na działanie promie-
ni słonecznych. Takie zabiegi najlepiej 
wykonywać od jesieni do wiosny, kiedy 
skórę łatwiej jest ochronić przed ry-
zykiem wystąpienia przebarwień spo-
wodowanych ekspozycją na słońce. 
Najlepsze efekty zabiegu są wtedy, gdy 
jest zachowany jak największy kontrast 
między kolorem skóry a włosa – czyli 
im bledsza skóra i  ciemniejszy włos, 
tym lepiej.

• Przez kilka dni po zabiegu nie korzy-
staj z sauny, solarium, basenu ani nie 
bierz gorących kąpieli.

• Dbaj o odpowiednie nawilżenie skó-
ry i jej regularne złuszczanie między 
zabiegami, jednak peeling stosuj nie 
wcześniej niż po dwóch tygodniach 
od zabiegu. Pomoże to przebijać się 
przez skórę odrastającym coraz słab-
szym włoskom.

• Przestrzegaj sugerowanych termi-
nów zabiegów – skuteczność epila-
cji jest uzależniona od fazy wzrostu 
włosa (nogi, plecy: co 8-10 tygodni, 
bikini, ramiona i pachy: co 4-6 tygodni, 
twarz: co 4 tygodnie).

• Aby efekt epilacji utrzymywał się jak 
najdłużej, warto raz w roku wykonać 
tzw. zabieg przypominający, który za-
pobiegnie odrastaniu pojedynczych 
niechcianych włosków.
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ANTI-AGING  

Niedawno naukowcy zmienili zasady zdrowej diety i ogłosili zmodyfikowaną  
piramidę żywieniową. Co o nowych dietetycznych zaleceniach sądzą eksperci? 

Czy diety roślinne 
to przyszłość?

W  przypadku produktów mlecz-
nych od drugiego roku życia powin-
no się spożywać produkty o obniżo-
nej zawartości tłuszczu, ponieważ 
ich regularne spożywanie, szcze-
gólnie w formie pełnotłustej, skut-
kuje podwyższonym stężeniem 
cholesterolu.

Stosowanie diet roślinnych czę-
sto wymaga suplementacji pew-
nych składników odżywczych, jak 
na przykład witaminy B12, której 
w  produktach roślinnych brakuje. 
Znajduje się ona wprawdzie w pro-
duktach mlecznych i  jajkach, ale 
z  badań wynika, że także u  lakto-
owowegetarian jej stężenie we krwi 
jest zbyt niskie. W  Polsce coraz 
częściej pojawiają się w sprzedaży 
produkty wzbogacane o witaminę 
B12, takie jak mleko roślinne (sojo-
we lub ryżowe). Kwestię sposobu 
suplementacji dietetyk omawia 
z  każdym pacjentem indywidual-
nie. Zaleca się także suplemento-
wanie witaminy D, ale ta sugestia 
(wydana przez konsultanta kra-
jowego) dotyczy wszystkich, bez 
względu na przyjętą dietę, w okre-
sie od października do marca.

Badania naukowe, których wyni-
ki publikowano w ciągu ostatnich 
trzech-czterech dekad, mogą rady-
kalnie zmienić pogląd na leczenie 
dietetyczne. Wspomniane badania 
wskazują bowiem, iż dieta oparta 
na pełnowartościowych produk-
tach roślinnych może być sposo-
bem proaktywnego leczenia wielu 
chorób. Wyniki   badań wśród dzie-
siątków tysięcy wegetarian wyka-

zują, że rzadziej zapadają oni na 
chorobę niedokrwienną serca (o 32 
proc.), cukrzycę, nadciśnienie tętni-
cze i zespół metaboliczny, a także 
mają niższe stężenie cholestero-
lu we krwi i niższy wskaźnik BMI. 
Niskotłuszczowa dieta wegańska 
oparta na produktach niskoprze-
tworzonych jest w  stanie obniżyć 
stężenie cholesterolu w stopniu 
porównywalnym do leków (średnio 
o 40 proc.), a także cofnąć zmiany 
miażdżycowe. Zdaniem niektó-
rych lekarzy i naukowców sposób 
odżywiania się może zapobiegać 
chorobom, a nawet odwracać ich 
przebieg. Z badań w dziedzinie reu-
matologii wynika, że diety roślinne, 
wegetariańskie, wegańskie, także 
surowe wegańskie (witariańskie) 
wpływają korzystnie np. w przy-
padku występowania reumatolo-
idalnego zapalenia stawów. Jak 
wynika z badań, zmniejszają się pod 
ich wpływem dolegliwości bólowe,  
a także obserwuje się wyciszenie 
nadreaktywności układu immu-
nologicznego poprzez zmniej-
szenie stanu zapalnego. Jednym 
słowem, diety roślinne mają zba-
wienny wpływ na nasze zdrowie  
i samopoczucie.

Jeżeli nie jesteśmy do końca prze-
konani do kategorycznej diety ro-
ślinnej bądź nie wiemy, jak zacząć 
ją stosować, na początek warto 
zadbać o to, aby – zgodnie z zale-
ceniem nowej piramidy żywienio-
wej – podstawą naszej codziennej 
diety było nie mięso, ale produkty 
roślinne, a przede wszystkim owo-
ce i warzywa.

Największą zmianą jest awans wa-
rzyw i owoców na najważniejsze, 
pierwsze miejsce wśród grup pro-
duktów zalecanych do spożycia. 
Wcześniej na podium znajdowały się 
produkty zbożowe. Czy zatem przy-
szłość należy do diety roślinnej? 

dr piOtr DOminik, 
wykładowca w szkole Głównej 
turystyki i rekreacji, opiekun 
koła naukowego Dietetyk
W ubiegłym roku Ministerstwo 
Zdrowia oficjalnie potwierdziło  
za Instytutem Żywności i Żywie-
nia, że „wegetarianizm praktyko-
wany w prawidłowy sposób jest 
zdrowy na wszystkich etapach  
życia”. Warto jednak zauważyć,  
że świadomość zdrowotnych 
korzyści związanych z elimino-
waniem z diety pokarmów od-
zwierzęcych i zastępowaniem 
ich pokarmami roślinnymi jest 
nadal w Polsce stosunkowo nis- 
ka. American Dietetic Associa-
tion już w 2009 r. stwierdziło,  
że odpowiednio zaplanowane die-
ty wegetariańskie, w tym dieta 
wegańska, są zdrowe, spełniają 
zapotrzebowanie żywieniowe i mo- 
gą zapewniać korzyści zdrowotne 
w przypadku zapobiegania niektó-
rym chorobom i ich leczenia.

Dieta roślinna powinna się opie-
rać na czterech-pięciu grupach 
produktów: warzywach, owocach, 
produktach pełnoziarnistych, roś- 
linach strączkowych oraz niewiel-
kich ilościach orzechów i  pestek. 
Laktoowowegetarianizm dopusz-
cza do diety też mleko, sery i  jaja. 



Zasady żywieniowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
• Spożywaj minimum pół kilograma warzyw i owoców dziennie. Dostarczają wielu bezcennych składników:  
 minerałów, witamin i polifenoli, które istotnie zmniejszają zapadalność na choroby układu krążenia,  
 cukrzycę i nowotwory. Pamiętaj, że trzy czwarte powinny stanowić warzywa, najlepiej surowe lub gotowane  
 na parze, a tylko jedną czwartą owoce (w tym soki owocowe).
• Spożywaj jak najmniej tłuszczów zwierzęcych (także masła), zamiast nich stosuj oleje roślinne (np. oliwę).
• Pij codziennie co najmniej dwie szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, kefirem i częściowo  
 serem .
• Raz dziennie spożywaj nasiona (słonecznik, dynia itd.) i wszelkiego rodzaju orzechy. 
• Mięso czerwone ogranicz do minimum. Wystarczy pół kilograma produktów mięsnych w tygodniu. 
 Zamiast niego warto jeść ryby, nasiona strączkowe i jaja. 
• Do przyprawiania potraw używaj naturalnych ziół (świeżych lub suszonych). Unikaj soli oraz wszelkich  
 wzmacniaczy smaku i gotowych mieszanek z przyprawami. 
• Cukier ogranicz do minimum.
• Produkty zbożowe mogą być składnikiem większości posiłków – ale wybieraj te z pełnego przemiału:  
 pieczywo razowe i graham, jedz kasze, brązowy ryż i razowy makaron.  
• Ważne jest pojawienie się u podstawy piramidy zalecenia dotyczącego regularnej aktywności fizycznej.  
 Żadna dieta nie zapewni nam zdrowia, jeśli nie dostarczymy organizmowi odpowiedniej dawki ruchu  
 – spaceruj, ćwicz, pływaj, biegaj itp. codziennie przez 30-45 minut.

czas gdy weganizm niekoniecznie. 
Wielu wegan chętnie sięga bo nie-
zdrowe produkty, jeśli tylko zostały 
przygotowane bez udziału kompo-
nentów odzwierzęcych.

Reasumując – dieta roślinna zakła-
da, że większość kalorii pochodzi 
z produktów roślinnych, które są 
niskoprzetworzone oraz skompo-
nowane w diecie tak, żeby sprzyjać 

dobremu zdrowiu, i może, ale nie 
musi być dietą wegańską.
Co przemawia za dietą roślinną? 
Argumentów jest wiele – przede 
wszystkim weganie i wegetariaie 
w społeczeństwach zachodnich 
mogą się pochwalić lepszym sta-
nem zdrowia. To właśnie diety po-
pulacji cieszących się długowiecz-
nością, tzw. niebieskich stref, mają 
bardzo wysoki udział produktów 
roślinnych. Spożywanie warzyw, 
owoców, strączków, orzechów  
i pełnoziarnistych zbóż ma także 
udowodnione korzyści zdrowotne. 
Za dietą roślinną przemawia rów-
nież szkodliwość działania prze-
tworzonego i czerwonego mięsa 
oraz nadmiar nasyconych kwasów 
tłuszczowych i cholesterolu. 

Opinie ekspertów pochodzą z se- 
minarium z cyklu „Żywienie a zdro-
wie” Koła Naukowego Dietetyk 
SGTiR. Debatę zorganizowała 

Grupa Uczelni Vistula, w któ-
rej skład wchodzi m.in. Szkoła 

Główna Turystyki i Rekreacji, 
prowadząca studia I i II stop-

nia na kierunku Turystyka 
i Rekreacja w 11 specjal-

nościach oraz studia  
I stopnia na kierunku 

Dietetyka. 

www.sgtir.edu.pl

Czy dieta roślinna to  
to samo co weganizm? 

DAmiAn pArOl, 
dietetyk i psychodietetyk, 
odpowiedzialny za warsztaty 
żywieniowe m.in. dla sprinterów 
z kadry narodowej lekkiej 
Atletyki

Dieta roślinna to termin, który po-
chodzi od angielskiego plant-based 
diet, co należałoby przetłumaczyć 
jako dieta bazująca na roślinach. 
Weganizm jest często rozumia-
ny jako cały styl życia, w którym 
zawierają się walka o ogranicza-
nie cierpienia zwierząt, aktywizm 
prozwierzęcy i postawy z tym 
związane. Dieta roślinna jest pod 
tym względem pojęciem znacznie 
węższym, ograniczającym się je-
dynie do sposobu odżywiania się. 
Jest jeszcze kilka drobnych róż-
nic. Dieta bazująca na roślinach 
nie musi się z nich składać w 100 
proc. Może dopuszczać nieznacz-
ne ilości mięsa, ryb lub nabiału. 
Natomiast weganizm nie do-
puszcza takiej możliwości.  
Z drugiej strony dieta roślin-
na w swoich założeniach 
powinna być ukierunkowa-
na na zdrowie i opierać 
się na niskoprzetworzo-
nych produktach, pod-
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DERMATOLOGIA ESTETyCZNA
dr URSZULA BRUMER, Klinika Medycyna Młodości, Warszawa, www.drbrumer.pl

Medycyna estetyczna cały czas się rozwija. Dawniej aby usunąć zmarszczki na 
czole, wymodelować owal twarzy oraz podnieść biust i pośladki, potrzeba było 
kilku różnych zabiegów. Teraz za pomocą nici liftingujących można skorygować 
właściwie każdą okolicę ciała. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, decy-
dując się na tę metodę odmładzania, wyjaśnia dr Urszula Brumer. 

Nici liftingujące 
– jedna metoda na kilka okolic

lizująco-odświeżająco, lub z tera- 
pią komórkami regenerującymi  
i macierzystymi, które całościowo 
i spektakularnie odmładzają skórę. 
Wszystko zależy od indywidual-
nych preferencji i potrzeb pacjenta.

Jednak nici nie są wykorzy-
stywane tylko do zabiegów 
na twarz…
To prawda. Coraz częściej stosuje 
się je właściwie na całe działo. Dają 

doskonałe efekty, kiedy pacjentka 
chce się pozbyć obwisłych „mo-
tylków” na dolnej części ramion,  
a także podnieść pośladki lub biust. 
Ważne jest, że skóra po zabiegu  
z nićmi automatycznie się podnosi  
i zaczyna optycznie lepiej wyglądać. 
Nie można jednak mylić zabiegu 
z nićmi z zabiegiem wypełniania 
piersi tłuszczem. Nici rozprawiają 
się z wiotkością skóry, ale dzięki 
nim biust nie staje się większy.  

rodzajów nici liftingujących 
jest co najmniej kilka. 
które wybrać?
Wszystko zależy od tego, jaką okoli-
cę ciała chcemy poprawić. Dostęp-
ne są nici: proste, skręcone (screw), 
a także te z haczykami. Jeśli ma-
rzymy o tym, by się pozbyć obwis- 
łości policzków, czyli tzw. chomi-
ków, dobre będą nici z haczykami, 
które podciągają skórę twarzy i ją 
modelują, zastępując tym samym 
lifting chirurgiczny. Natomiast  
z problemem drugiego podbródka, 
powstałego na skutek wiotkości 
skóry, można się uporać za po-
mocą nici skręcanych. Te ostatnie 
polecane są wtedy, kiedy chcemy 
jednocześnie zlikwidować dwa 
problemy: wiotczenia skóry oraz 
nadmiaru tkanki tłuszczowej. Nici 
skręcane mają bowiem to do sie-
bie, że działają niczym sprężyna, 
skutecznie ściągając nadmiar skó-
ry. Ale to nie wszystko. Dodatkowo 
mają delikatne działanie lipolitycz-
ne, czyli rozpuszczają nagroma-
dzony tłuszcz. 

w jakich przypadkach stosuje 
się więc nici proste?
Najlepiej wtedy, kiedy chcemy usu-
nąć drobne zmarszczki, te wokół 
oczu lub na cienkiej skórze szyi.  
U młodszych osób, które nie bo-
rykają się jeszcze z problemami 
wiotkiej skóry, bardzo dobrze dzia-
łają na delikatne modelowanie po-
liczków. Czasami zabieg ten łączy 
się z mezoterapią osoczem boga-
topłytkowym, które działa rewita-
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całabym nici samorozpuszczające 
się, które są nie tylko skuteczne, ale 
i całkowicie bezpieczne. Warto też 
poświęcić chwilę na konsultację z 
lekarzem. Nie wystarczy tylko dobra 

technika, by poprawić wygląd twarzy 
pacjenta. Ważna jest też ogólna wi-
zja lekarza, jak ta twarz po zabiegu 
ma wyglądać, by pacjent był w pełni 
usatysfakcjonowany.

Czy nici można stosować rów-
nież na wygładzenie czoła?
Zastosowanie na czoło nici PDO 
(nitka przy nitce) sprawia, że brwi 
ładnie się unoszą, zmarszczki wy-
gładzają, a dodatkowo pojawia się 
działanie stymulujące. W niektó-
rych przypadkach, gdy mamy do 
czynienia z obniżeniem brwi, czę-
sto mylonym z opadaniem powieki, 
warto rozważyć zastosowanie nici 
z haczykami, które te brwi uniosą. 

na co zwracać szczególną 
uwagę, decydując się na nici 
liftingujące?
Przede wszystkim polecałabym te 
nici, które same rozpuszczają się 
w  skórze. W przeciwnym razie za-
wsze istnieje niewielkie ryzyko powi-
kłań. Nici permanentne to w  końcu 
ciało obce, które znajduje się w na-
szym organizmie. W przyszłości 
może się okazać, że dana nitka zale-
gająca w skórze będzie w jakiś spo-
sób zniekształcać twarz. Nigdy nic 
nie wiadomo. Dlatego właśnie zale-
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WyWIADy Z INSPIRUJąCyMI OSOBAMI 

Jedna z najbardziej znanych polskich bizneswoman. Jej historia jest nierozerwalnie 
związana z historią rozwoju wolnego rynku gospodarczego w Polsce. Założyła 
trzy znakomite marki kosmetyczne: Sorayę, Dermikę i Yonelle. Odbierana jest jako 
przebojowa kobieta sukcesu. W naszej rozmowie zaskakująco dużo mówi jednak 
nie o swoich sukcesach, ale o… porażkach. 

JOLANTA ZWOLIŃSKA
Tak naprawdę ukształtowały mnie moje porażki 

słyszałam taką opinię na pani te-
mat – proszę wybaczyć, to cytat 
– „to jest kobieta z jajami". 
Taaak? (śmiech). To ciekawe, bo ja 
nie konkuruję z mężczyznami. Może 
dlatego, że w branży, w której dzia-
łam, jest zdecydowana przewa-
ga kobiet, mężczyźni to rodzynki. 
Ale faktycznie od dziecka miałam 
w sobie to coś – bardzo duży pęd 
do nauki, do poznawania nowych 
rzeczy. Zawsze też miałam w so-
bie wrodzony optymizm, który  
w sytuacji kryzysowej nie pozwalał 

mi tylko usiąść i płakać. Zawsze 
sama, na ogół intuicyjnie szukałam 
wyjścia z każdej sytuacji. Zaczy-
nałam pracę naukową jeszcze za 
czasów komuny i szybko zoriento-
wałam się, że to nie dla mnie. Jesz-
cze nie do końca wiedziałam, czego 
chcę, ale wiedziałam już na pewno, 
czego nie chcę. Trochę przypadek 
skierował mnie na drogę prowa-
dzenia działalności na własną rękę. 
Nie miałam szefów nad sobą i to 
dodawało mi skrzydeł, ale okupi-
łam to taką ilością stresu, jaką tyl-
ko młodość może wytrzymać.

no właśnie, ludzie często widzą 
tylko sukces, a przecież zwykle 
jest on efektem długiej, często 
żmudnej drogi, na której zdarzają 
się też porażki. Jak to było w pani 
przypadku? 
Tak naprawdę całe moje życie za-
wodowe to nie jest kroczenie od 
sukcesu do sukcesu, ale od po-
rażki do porażki. Teraz uczę tego 
młode osoby, z którymi współpra-
cuję w firmie: drogą do sukcesu 
są porażki i sposób wychodzenia  
z nich. Każdy musi przejść ten 
cykl, porażki są wpisane w nasz 
życiorys. Rozstałam się z Sorayą, 
kiedy przestał mi odpowiadać mo-
del i styl prowadzenia tej firmy.  
Teraz jestem z tego dumna, ale 
wtedy to było dla mnie drama-
tyczne. Ta decyzja dosyć długo we 
mnie dojrzewała i mnie to bardzo 
niszczyło. Kiedy wreszcie ją pod-
jęłam, wszystko potem potoczyło 
się już szybko. Decyzja o otwarciu 

drugiej firmy przyszła łatwo – cały 
kapitał miałam w głowie. Ale Der-
mika to była gra o wszystko. Dru-
ga zasada, jakiej uczę młodych, 
brzmi: żeby odnieść sukces, trze-
ba być gotowym na ryzyko, na to,  
że się nie uda, na utratę wszystkiego. 
Zawsze miałam takie poczucie, 
że jeżeli sama sobie nie pomogę, 
to nikt mi nie pomoże. Nie znoszę 
ludzi, którzy tylko narzekają. Mi 
nigdy nikt nie dał niczego za dar-
mo, na wszystko musiałam sama 
ciężko zapracować. Do tego mia-
łam pecha – czasem robiłam coś 
w niewłaściwym czasie, np. wy-
puszczałam pewne kosmetyki za 
wcześnie, kiedy nasz rynek nie był 
jeszcze na to gotowy, nie zawsze 
ufałam też właściwym ludziom  
i ponosiłam straty.

A jednak Dermika odniosła 
sukces rynkowy. i wtedy zno-
wu pani odeszła, zostawiając 
firmę w szczycie jej rozwoju.  
to wydaje się dosyć nieracjonal-
ne – zamiast odcinać kupony i le-
żeć pod palmą, pani, jako dojrza-
ła kobieta, zaczyna kolejny raz 
wszystko od początku.
Nie do końca tak było. To był dra-
matyczny okres w moim życiu. 
Zmarł mój mąż, który był wielką 
miłością mojego życia, wspania-
łym partnerem i przyjacielem. 
Byłam już po pięćdziesiątce i ta 
osobista tragedia mnie całkowicie 
przetrąciła. Zadałam sobie wów-
czas pytanie – czy chcę dalej żyć,  
a jeżeli tak, to jak. Ta firma kojarzyła 

Rozmawia BRyGIDA REKOWSKA



mi się z mężem, był przy jej zakła-
daniu i cały czas mi towarzyszył, 
chociaż miał swoje osobne zawo-
dowe życie i pasje. Czułam, że już 
nic więcej tu nie osiągnę, niczego 
nie wykrzeszę z tej firmy. Podjęłam 
decyzję o jej sprzedaży. Umówi- 
łam się z nabywcą, że będę dalej 
pracować jako konsultant, ale już 
tydzień po sprzedaży firmy zosta-
łam odcięta od wszelkich informa-
cji. To był  kolejny cios. Pomyślałam 
wtedy, że praca jest jedyną rzeczą 
w moim życiu, która nigdy mnie nie 
zawiodła. Miałam swój gabinet na 
Żoliborzu w Warszawie, który kie-
dyś jako Instytut Kosmetyczny był 
zapleczem naukowo-badawczym 
Dermiki. Zmieniłam tam dosłow-
nie wszystko – nawet nazwa miała 
pierwotnie brzmieć yolnouvelle  
(z fr. nowa Jola). Bardzo lubiłam 
ten gabinet, ale intuicyjnie czułam, 
że nawet najnowocześniejszy In-
stytut Kosmetyczny to dla mnie 
za mało. Wtedy los wreszcie się 
uśmiechnął (może uznał, że już wy-
czerpałam swój limit nieszczęść)  
i spotkałam właściwą osobę we 
właściwym czasie. Współpraca 
z Małgosią Chełkowską, obecnie 
współwłaścicielką firmy, to był 
klucz do powstania yonelle (nazwę 
skróciłyśmy ze względów prak-
tycznych). Rozsądku w tym wiele 
nie było (zaczynać przy takim na-
syceniu rynku i rzucać rękawicę 
najlepszym), ale były entuzjazm 
i  wiara, że się uda. Poczułam zno-
wu niemal młodzieńczą energię, 
wzmocnioną świadomością, że stoi 
już za mną wiele lat praktycznego 
doświadczenia oraz naukowa pasja 
Małgorzaty. Naszej nowej marce od 
początku bardzo wysoko postawi-
łyśmy poprzeczkę, począwszy od 
realnej skuteczności i efektów dzia-
łania naszych dermokosmetyków, 
na dopieszczonych szczegółach 
związanych z konsystencją, opa-
kowaniem itd. skończywszy. I  się 
udało! Kobiety pokochały yonelle, 
i to nie tylko w Polsce. Dostajemy 
e-maile z entuzjastycznymi opi-
niami również z zagranicy. Spo-
tykamy się ze swoimi klientkami, 
które mówią, że cenią nasze kremy 
przede wszystkim za uczciwość,  
za to, że kiedy coś piszemy lub obie-
cujemy, to rzeczywiście tak jest. Nie 
ma dla mnie większego komple-

mentu. Mam takie poczucie, że ta 
firma to jest mój port, to jest owoc 
tych wszystkich trudnych lat.

w jakim momencie życia 
jest pani teraz?
Mam teraz naprawdę dobry czas. 
Chce mi się rano wstawać i biec do 
pracy, którą uwielbiam. Mam też 
wspaniały zespół, z którym znako-
micie mi się współpracuje. Nie dla 
mnie leniwe leżenie pod palmą. 
Myślę, że szybko zgasłabym bez 
tego wewnętrznego ognia, który 
mnie napędza. Chociaż oczywiś- 
cie lubię o siebie dbać i sprawiać 
sobie przyjemności. Chętnie np. 
sama wypróbowuję różne zabie-

gi, które wprowadzamy w naszym 
gabinecie. Ostatnio zachwyciły 
mnie efekty karboksyterapii. Zmie-
niłam fryzurę, odzyskałam dobrą 
figurę, wyglądam lepiej niż dziesięć 
lat temu. Uśmiecham się do siebie  
i do życia. Mam jednak świado-
mość, że to moje porażki mnie 
ukształtowały i sprawiły, że jestem 
teraz w tym, a nie innym miejscu. 
Wzmocniły mnie, zahartowały, 
pozwoliły nabrać dystansu, rozpo-
znawać zagrożenia i radzić sobie  
z problemami. Ale, co najważ-
niejsze, pozwoliły mi uświadomić  
sobie chyba najważniejszą moją 
cechę –  nigdy się nie poddaję. To 
jest moja siła!
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Przegląd zabiegów estetycznych, 
którym warto się poddać  
przed nadejściem wiosny

Coraz bardziej tęsknimy za wiosną i zwiewnymi ubraniami. Aby stając przed 
lustrem, uniknąć rozczarowania, warto już teraz zainwestować w swój wygląd, 
kondycję skóry i ciała. Nasi eksperci polecają zabiegi estetyczne, które pozwolą 
się przygotować na nadejście ciepłych dni.

ratów Juvéderm® z linii Vycross™. 
Zabiegi z użyciem preparatów  
Juvéderm® przywracają utraconą 
objętość, pozwalając na odtworze-
nie młodzieńczej krzywizny policz-
ków, a także na ich podniesienie  
i ujędrnienie. Ponadto zapew-
niają delikatny efekt liftingujący. 
Zabiegi z użyciem preparatów 
Juvéderm® zmniejszają lub wy-
gładzają linie, zmarszczki i fałdy 
skóry, nadając jej świeższy i bar-
dziej promienny wygląd. Ważnym 
elementem modelowania twa-
rzy jest odświeżenie ust, które  
z wiekiem tracą swoją strukturę. 
Juvéderm® Volbella to idealny po-
mysł na subtelne odmłodzenie ust. 

Juvéderm® to gama preparatów 
wypełniających do twarzy zawie-
rających kwas hialuronowy. Każ-
da postać łagodnego żelu została 
opracowana w najnowszej tech-
nologii z myślą o określonym, wy-
jątkowym problemie i pozwala na 
delikatne modelowanie każdego 
obszaru twarzy. Preparaty wstrzy-
kuje się przy użyciu ultracienkiej 
igły lub kaniuli, co powoduje prak-
tycznie całkowite bezpieczeństwo 
pracy bez siniaków. Zawarty w żelu 
kwas hialuronowy, wiążąc wodę, 

wypełnia linie i zmarszczki, a także 
subtelnie zwiększa objętość tkanki 
podskórnej. W zależności od ro-
dzaju zabiegu i użytego produktu 
rezultaty mogą utrzymywać się 
nawet przez okres 24 miesięcy.

Idealnie plastyczna formuła pro-
duktów Juvéderm® z linii Vycross™ 
wyróżnia je spośród większości in-
nych wypełniaczy dostępnych na 
rynku, zapewniając pacjentom na-
turalny wygląd. Wszystkie prepara-
ty Juvéderm® zawierają lidokainę, 
łagodny miejscowy środek znie-
czulający, co zapewnia pacjentom 
większy komfort podczas zabiegu. 
Pacjent może od razu wrócić do 
swoich codziennych zajęć. Co waż-
ne, efekty są widoczne bezpośred-
nio po zabiegu, a rezultat, mimo 
znacznej poprawy w wyglądzie 
twarzy, pozostaje naturalny, bo 
pozwalana zachować charaktery-
styczną dla pacjenta mimikę. 

Aby można było uznać zabieg me-
dycyny estetycznej za naprawdę 
udany, twarz musi zachować swoją 
naturalną ekspresję i prawidłowe 
proporcje. Moje pacjentki nie mu-
szą się obawiać, że ktoś je posądzi 
o ingerencję medyczną.

DR MARZENA 
LORkOWSkA-PRECHT
Artismed, Warszawa 
www.artismed.pl

Wiosna to nieodmiennie czas po-
rządków. Wyrzucamy stare rzeczy, 
kupujemy nowe. Patrzymy na swo-
je odbicie w lustrze i chcemy mieć 
także nową, wiosenną twarz. Hi-
tem wiosny są zabiegi, które mogą 
przywrócić twarzy młody wygląd. 
Młodzieńczość charakteryzuje się 
doskonałym owalem twarzy, wy-
soko położonymi kośćmi policz-
kowymi i dobrze zarysowaną linią 
żuchwy. 

Szczególnie polecam swoim pa-
cjentkom zabiegi modelowania 
twarzy z wykorzystaniem prepa-
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ry oraz skóry z bliznami potrądzi-
kowymi. Podstawowymi wskaza-
niami do wykonania tych zabiegów 
są: zmarszczki, utrata jędrności, 
gładkości, rozszerzone pory, ciem-
ne plamy oraz blizny potrądzikowe. 
Są to zabiegi szybkie, stosunkowo 
mało bolesne i wymagające jedy-
nie kilkudniowego wyłączenia z co-
dziennych zajęć, dające zarówno 
natychmiastowe, jak i odległe efek-
ty. Już kilka dni po zabiegu skóra 
jest złuszczona – odświeżona, roz-
jaśniona, bardziej napięta. Efekty 
odległe, które są wynikiem tworze-
nia się nowego kolagenu, pojawiają 
się w ciągu kilku miesięcy po za-
biegu, przez co skóra jest gładsza, 
a blizenki płytsze. Przynajmniej 
przez 12 tygodni po zabiegu nale-
ży skutecznie chronić skórę przed 
słońcem, dlatego teraz jest idealna 
pora na jego wykonanie. 

Zamykanie naczyń metodą ipl 
jest niezwykle skuteczne. Polega 
na naświetleniu skóry twarzy spe-
cjalnym rodzajem światła podob-
nym do światła lasera. Po jednym 

zabiegu zwykle wchłania się 50-70 
proc. naczyń. Po zabiegu skóra jest 
zwykle zaczerwieniona, mogą po-
jawić się siniaki. Przez kilka tygodni 
należy bezwzględnie unikać słoń-
ca, dlatego zwykle tych zabiegów 
nie wykonuje się latem. 

epilacja laserowa jest zabiegiem 
bardzo popularnym i przynoszą-
cym wielki komfort pacjentom. 
Jest zarówno zabiegiem medycz-
nym leczącym nadmierne owłosie-
nie, np. na twarzy u kobiet, jak i ko-
smetycznym, likwidującym włosy 
rosnące prawidłowo, ale niechcia-
ne, np. pod pachami, na nogach, 
w okolicach bikini. Należy wykonać 
cykl 4-6 zabiegów, w regularnych 
odstępach. Każdy zabieg usuwa 
około 20 proc. włosów, po każdym 
przez miesiąc mamy gładką skórę, 
bez włosów, potem pojawiają się 
nowe. Do zabiegu nie wolno być 
opalonym, inne przeciwskazania  
w praktyce zdarzają się rzadko. 
Dlatego najwięcej zabiegów epila-
cji laserowej wykonuje się na jesie-
ni, w zimie i na wiosnę.

DR DOROTA PRANDECkA
Lasermed, Warszawa
www.lasermed.pl

W gabinetach dermatologii este-
tycznej mamy do zaoferowania 
całą gamę zabiegów. O tej porze 
roku, zanim zacznie się wiosna, 
szczególnie polecam zabiegi lase-
rowe frakcyjne laserem CO2, usu-
wanie naczyń na twarzy metodą 
IPL oraz laserową depilację. 

Zabiegi laserowe frakcyjne lase-
rem CO2 to nowoczesna metoda 
poprawy stanu starzejącej się skó-

niu się skóry i pomagają pozbyć 
się szpecących przebarwień. Ten 
zabieg jest dobry w zasadzie dla 
każdego, kto nie jest zadowolony 
z wyglądu swojej skóry. Jeśli na 
przykład nie możesz pochwalić się 
idealną cerą, peelingi chemiczne 
pomogą ci zlikwidować blizny lub 
przebarwienia potrądzikowe. Jeśli 
masz skórę zanieczyszczoną, czy-
li niedoleczony trądzik, to właśnie 
peeling chemiczny przyjdzie ci z po-
mocą. Nie tylko usunie problem, 
ale również zapobiegnie nawrotom 
choroby. Z peelingów chemicznych 
chętnie korzystają największe sła-
wy show-biznesu na świecie. Nic 
dziwnego, bo to prawdziwy eliksir 
piękna i młodości dla skóry całe-
go ciała. Efekty ich działania są 
naprawdę spektakularne i  co naj-
ważniejsze, mało inwazyjne. Odpo-

wiednie mieszaniny kwasów apli-
kuje się na różne głębokości skóry. 
Wszystko zależy od efektu, jaki 
chcemy uzyskać. Im głębiej dociera 
peeling, tym więcej uszkodzeń ma 
szansę zlikwidować. Zabieg jest 
bezbolesny, trwa ok. 20 minut. Ze 
względu na intensywne działanie 
może być wykonywany wyłącznie 
przez lekarza. Kuracja nie powo-
duje żadnych ograniczeń, zaraz 
po zabiegu można wrócić do pra-
cy oraz codziennych obowiązków. 
Pamiętajmy, że peeling powinien 
być powtarzany co 15-30 dni lub  
w trybie ustalonym przez lekarza 
w zależności od wskazań. Zaleca 
się wykonanie od 6 do 8 zabiegów. 
Dobroczynne działanie peelingów 
nie ogranicza się jedynie do walki 
ze zmianami na twarzy, ale jest też 
silną profilaktyką anti-aging. 

DR IZABELA LENARTOWICZ 
klinika Medycyny Estetycznej 
MedEstetica, katowice
www.medestetica.com.pl

Jeśli chcesz mieć świeżą i pro-
mienną cerę na wiosnę, pomyśl  
o tym już dziś i umów się na serię 
peelingów. Walczą one z niedosko-
nałościami, zapobiegają starze-
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Przedwiośnie to dobra pora na wy-
konanie tych zabiegów dermatolo-
gii estetycznej, po których trzeba 
szczególnie chronić skórę przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Dlatego w tym okresie proponuje-
my pacjentom przede wszystkim 
zabiegi laserowe, takie jak: Fraxel, 
Fraxel CO2 oraz IPL, które np. latem 
mogą wywołać znaczne podrażnie-
nie skóry, a w efekcie spowodować 
powstanie przebarwień posłonecz-
nych. Podobnie dobrym wyborem 
będzie teraz peeling chemiczny, 
po którym skóra wymaga przez 
pewien czas szczególnej ochro-
ny, a także mikronakłuwanie Der-

mapenem, gdyż wywołuje obrzęk  
i zaczerwienienie skóry. To też do-
bry czas, aby pobudzić skórę serią 
zabiegów mezoterapii z osoczem 
bogatopłytkowym oraz serią iniek-
cji roztworem kolagenu (Linerase) 
i w ten sposób dodatkowo stymu-
lować komórki skóry do produkcji 
naturalnego kolagenu, elastyny  
i kwasu hialuronowego (fibroblasty). 
Po takiej przedwiosennej odnowie 
możemy poddawać się zabiegom 
likwidacji zmarszczek toksyną bo-
tulinową, likwidacji wiotkości i blizn 
igłową radiofrekwencją (Infini) oraz 
zastosować wypełniacze na bazie 
kwasu hialuronowego.

DR N. MED. JULITA 
ZACZYńSkA-JANECZkO
klinika Janeczko, kraków 
www.klinikajaneczko.pl 

Aura za oknem coraz śmielej przy-
pomina nam o rychłym nadejściu 
wiosny, a wraz z nią nastaną ciepłe 
dni i wyjrzy słońce. Wtedy chętniej 
sięgamy po krótkie spódniczki, po-
zbywamy się ciężkiego, zimowego 
ubrania. Warto przygotować ciało 
na ten piękniejszy czas. 
Tutaj z pomocą przychodzi nam 
karboksyterapia – jeden z niewie-
lu zabiegów medycyny estetycz-
nej o udowodnionym badaniami 
klinicznymi działaniu. Likwidacja 
rozstępów, cellulitu, redukcja tkan-
ki tłuszczowej to tylko kilka pro-
blemów, które możemy rozwiązać 
za pomocą karboksyterapii. Dzięki 

iniekcjom medycznego dwutlenku 
węgla uzyskujemy poprawę jakości 
skóry również na twarzy, możemy 
zlikwidować cienie pod oczami, 
a także blizny. Karboksyterapia 
świetnie zastępuje lub uzupełnia 
mezoterapię. Jest to zabieg krót-
ki, bezpieczny, o bardzo szerokich 
wskazaniach. Dla osiągnięcia peł-
nych efektów zalecane jest wyko-
nanie serii zabiegów w odstępach 
jedno- lub dwutygodniowych, dla-
tego warto zapisać się już dziś na 
konsultację do swojego lekarza 
medycyny estetycznej. Pamiętaj-
my, że na piękne ciało wiosną pra-
cuje się zimą!

DR PATRYCJA 
LENkIEWICZ-MAJEWSkA
Centrum Medycyny Estetycznej 
dr Majewska, Lubań
drmajewska.com

Jednym z zabiegów, które cieszą się 
szczególną popularnością wiosną, 
jest mezoterapia. 

Dzięki zastosowaniu nowocze-
snych preparatów do mezoterapii 
z gamy RRS możliwe są nie tylko 
nawilżenie, ale też biorewitalizacja 
skóry, redukcja powierzchniowych 
zmarszczek i wiotkości. Np. prepa-
rat do mezoterapii RRS HA Tensor 
Lift zawiera aż 11 witamin, 2 kwasy 
tłuszczowe oraz 21 aminokwasów, 
antyoksydantów i miroelementów. 

Wykorzystuję go z powodzeniem 
również do zabiegów tzw. miękkiego 
liftingu skóry. Podawany za pomocą 
mikrokaniuli podskórnie oczysz-
cza przestrzeń międzykomórkową, 
wzmacnia podkład podskórny, od-
świeża macierz tkankową i uzupeł-
nia niedobór kwasu hialuronowego. 

W naszej klinice hitem jest też nowy 
zabieg z wykorzystaniem lasera 
plazmowego Jet Plazma, który ma 
szerokie zastosowanie, od medycy-
ny estetycznej po dermatochirurgię. 

DR ROBERT CHMIELEWSkI
rclinic, Warszawa, www.rclinic.pl 
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ra starzeje się pod wpływem pro-
mieni słonecznych i zmniejszonej 
produkcji kolagenu. Zabiegi odmła-
dzania opracowane przez Ellipse 
pomagają w zachowaniu młodsze-
go i świeższego wyglądu na dłużej. 
Skóra staje się gładsza, pory się 
obkurczają, wszelkie plamy star-
cze zostają usunięte, a nierówna 
pigmentacja, rozlane rumienie i po-
pękane naczynka – zlikwidowane. 
Struktura skóry ulega poprawie,  
a wiele kobiet twierdzi, że nakłada-
nie makijażu jest dużo łatwiejsze 
po zabiegu. Najpopularniejszym 
miejscem jest twarz, ale istnieje 
możliwość poddawania zabiegom 
wszystkich obszarów ciała, np. szyi 
i dekoltu, dłoni lub pleców.
Wraz z wprowadzeniem najnow-
szej platformy firma Ellipse do-
konała znaczącego postępu tech-
nologicznego. System Nordlys 

może generować krótkie impulsy 
selektywnego pasma światła (od 
0,5 ms). Jest to zdecydowanie naj-
skuteczniejsze na rynku narzędzie 
stosowane w przypadku zmian na-
czyniowych, takich jak trądzik ró-
żowaty, rumień, naczyniaki płaskie  
i cienkie teleangiektazje. 

Pełen zabieg na twarzy zajmuje 
niecałe 20 minut. Poprawę zazwy-
czaj widać już po pierwszym zabie-
gu, jednak do osiągnięcia pełnego 
efektu zaleca się przeprowadzenie 
trzech sesji zabiegowych z zacho-
waniem miesięcznych odstępów. 
Gdybym miała zostawić tylko jed-
no urządzenie w swoim gabinecie, 
byłaby to platforma laserowa El-
lipse Nordlys. Jest nieinwazyjna, 
bezpieczna, skuteczna i pozwala na 
przeprowadzenie większości zabie-
gów, o które proszą moi pacjenci.

DR N. MED. MAGDALENA 
ŁOPUSZYńSkA
Gabinet kosmetyki Lekarskiej 
Bella, Warszawa
www.bella-derm.pl 

Typowym problemem, z jakim zgła-
sza się do mnie większość pacjen-
tów, jest chęć przywrócenia młode-
go i zdrowego wyglądu skóry. Nie 
jest to proste, ponieważ nasza skó-

DR N. MED. ELżBIETA 
PODGóRSkA
Elesthetic Clinic, Warszawa
www.elesthetic.pl

gi dermatochirurgiczne. Lasero- 
terapia z użyciem ablacyjnego 
lasera frakcyjnego CO₂RE jest 
wszechstronną i uniwersalną pro-
cedurą odmładzania i poprawy 
wyglądu, dającą niezwykłe możli-
wości i spektakularne rezultaty już 
po jednym zabiegu.

Efekty laseroterpii utrzymują się  
nawet przez kilka lat. Czasem wyma-
gana jest seria 2-4 zabiegów w mie-
sięcznych odstępach. Widocznym  
i długotrwałym efetem jest inten- 
sywna odnowa skóry, silny wzrost 
fibroblastów, produkcja włókien 
kolagenowych i kwasu hialuro-
nowego, a także naprawa war-
stwy rogowej naskórka. Dzięki 
temu mechanizmowi kuracja  
z użyciem lasera frakcyjnego jest 
moim zdaniem jedną z najlepszych 
i najskuteczniejszych metod po-
prawy stanu skóry proponowanych 
przez współczesną medycynę  
estetyczną. 

Polecam też karboksyterapię –  to 
metoda związana z podaniem kon-
trolowanych dawek dwutlenku 
węgla do skóry i tkanki podskórnej, 
co wywołuje efekt rozszerzenia 

naczyń krwionośnych i poprawia 
krążenie krwi. W rezultacie do-
chodzi do lepszego dotlenienia  
i odżywienia tkanek oraz stymu-
lowania procesów odbudowy oraz 
regeneracji. Dwutlenek węgla 
zwiększa tworzenie nowych włó-
kien kolagenowych i elastyny. Za-
bieg znakomicie redukuje cienie 
i obrzęki wokół oczu, odmładza 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Bardzo 
dobre rezultaty uzyskuję, łącząc 
karboksyterapię z terapią osoczem 
bogatopłytkowym i innymi rodzaja-
mi mezoterapii. Synergia działania 
tych dwóch terapii pozwala osiąg- 
nąć spektakularne efekty w  od-
mładzaniu i profilaktyce starzenia 
się skóry. Karboksyterapia zmniej-
sza wiotkość skóry ciała, a tak- 
że skutecznie walczy z cellulitem, 
rozstępami i lokalnymi depozy-
tami tkanki tłuszczowej. Służy 
do ostatecznego modelowania 
figury po uzyskaniu optymalnej 
masy ciała lub po zabiegach li-
posukcji chirurgicznej. Jest rów-
nież dobrą metodą uzupełniającą  
w leczeniu łysienia i wypadania wło-
sów, wzmacniając je i regenerując.  
To naprawdę wszechstronna i nie-
zwykle skuteczna metoda. 

To dobra pora roku na laserotera-
pię. Metoda ta pozwala uzyskać 
naturalne efekty odmłodzenia i od- 
świeżenia wyglądu, likwiduje blizny, 
spłyca zmarszczki i rozjaśnia prze-
barwienia, poprawia owal twarzy, 
likwiduje problem opadających 
powiek, a także zmniejsza wiotkość 
tkanek. Laser frakcyjny (CO₂RE 
Syneron Candela)  z powodzeniem 
wykorzystuje się także do usuwa-
nia rozstępów, blizn przerosłych  
i blizn potrądzikowych. Można też  
za jego pomocą wykonać derma- 
brazję laserową oraz inne zabie- 
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