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Szanowni Paƒstwo
Wiosnà zwykle z niepokojem przyglàdamy si´

naszej skórze i stwierdzamy, ˝e przyda∏oby si´
poprawiç jej wyglàd i kondycj´. Ta pi´kna pora roku
to tak˝e z punktu widzenia dermatologów najlepszy
czas na wiele zabiegów wykonywanych w gabine-
tach – nie jest ju˝ tak zimno, a s∏oƒce nie Êwieci
jeszcze zbyt mocno. W tym numerze znajdà
Paƒstwo informacje, jakim zabiegom warto 
si´ teraz poddaç. 

Zach´cam równie˝ do lektury tekstu o laserach,
bo sà dla nas naprawd´ nieocenionym narz´dziem
w leczeniu powa˝nych defektów skóry. 

Osobom, które majà problemy z rozszerzonymi
naczynkami na twarzy i nogach polecam obszerny
artyku∏ na ten temat na stronie 10. Mam nadziej´,
˝e zainteresujà Paƒstwa tak˝e teksty o peelingach
medycznych, witaminach, które wp∏ywajà na zdrowie
i ∏adny wyglàd naszej skóry oraz o tym, jak radziç
sobie z rozst´pami (to ostatni moment na pozbycie
si´ ich, ˝eby latem nie wstydziç si´ na pla˝y!).

˚ycz´ mi∏ej lektury i zapraszam do gabinetów
dermatologii estetycznej na wiosenne porzàdki!

˚ycz´ te˝ Paƒstwu radosnych 

i zdrowych Âwiàt Wielkanocnych.

dr Joanna Buchowicz 
Wiceprezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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Z∏ó˝ zamówienie na comiesi´cznà
dostaw´ Magazynu do Twojego

gabinetu!

Magazyn jest bezp∏atny 
– pokrywasz tylko koszty 

op∏aty pocztowej!

Jakà rol´ pe∏ni Ekspert w Twoim gabinecie?

Comiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝ 
ulotki reklamowe) êród∏em informacji dla klientów
Twojego gabinetu. Ekspert b´dzie pe∏ni∏ rol´ przewodnika 
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia.
Jest te˝ doskona∏ym prezentem dla sta∏ych klientów 
Twojego gabinetu.

Jak zamówiç wi´kszà iloÊç Magazynów Ekspert?

Zamówienie mo˝esz z∏o˝yç telefonicznie, przys∏aç
pocztà, e-mailem lub faxem na podany poni˝ej
adres.

Pami´taj, aby podaç nazw´ i adres, telefon, fax, e-mail
oraz nazwisko w∏aÊciciela gabinetu, który zamawia
Eksperta! 

IloÊç zamówionych co miesiàc magazynów musi byç
sta∏a, a zamówienie minimum na pó∏ roku. Magazyn
Ekspert ma w 2006 r. 9 wydaƒ (od lutego do grudnia),
w tym numer czerwiec-sierpieƒ – ∏àczony. Mo˝esz
wybraç nast´pujàcà iloÊç przysy∏anych co miesiàc
sztuk Eksperta: 1, 10, 25, 50 – podaj iloÊç egzemplarzy. 

Po z∏o˝eniu zamówienia otrzymasz faktur´ na op∏ace-
nie zrycza∏towanej op∏aty pocztowej (sam Magazyn
jest bezp∏atny). Po dokonaniu przelewu, b´dziesz
otrzymywa∏ co miesiàc paczk´ z zamówionà iloÊcià
Magazynu Ekspert. 

Magazyn ukazuje si´ w po∏owie ka˝dego miesiàca
(nast´pny numer 20 kwietnia).

Redakcja Derma News i Ekspert:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Alter Ego
00-759 Warszawa, ul. Parkowa 13/17, lok. 125
tel. (22) 49 83 530, fax: (22) 4997443 
tel.  0-607 33 88 27, 0-601 33 20 33
e-mail: alterego@alterego.pl
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Depilacja laserowa twarzy i cia∏a
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Autor: dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala
Sieç gabinetów Dermatologii Estetycznej Juwena 
www.juwena.pl

Kwas hialuronowy jest, obok kolagenu,
najwa˝niejszym sk∏adnikiem naszej skóry.
Dzi´ki w∏aÊciwoÊciom wiàzania du˝ych
iloÊci wody, odpowiada za jej prawid∏owe
nawil˝enie. W m∏odej skórze kwasu hialu-
ronowego jest pod dostatkiem, co gwarantu-
je jej spr´˝ystoÊç i brak zmarszczek. Z wiekiem
iloÊç tego kwasu maleje, skóra starzeje si´,
robi si´ wysuszona, mniej elastyczna, poja-
wiajà si´ najpierw delikatne linie, a potem
g∏´bsze zmarszczki. Policzki i wargi tracà
swojà j´drnoÊç. 

Jakie zabiegi odm∏adzajàce sà wykony-
wane z u˝yciem kwasu hialuronowego?
• Podawany w zastrzykach kwas hialuronowy uj´drnia 
i nawil˝a skór´, wype∏nia delikatne i g∏´bokie zmarszczki
wokó∏ ust i na czole, likwiduje kurze ∏apki na skroniach. 
• Ostrzykiwanie skóry kwasem hialuronowym (np.
Surgilift) w widoczny sposób przywraca skórze m∏ody
wyglàd i dodaje jej blasku. Ten zabieg jest polecany
równie˝ osobom m∏odym – dla szybkiego poprawienia
kondycji skóry (np. przed wa˝nym wyjÊciem).
• Za pomocà zastrzyków z kwasu hialuronowego doÊwiad-
czony lekarz potrafi doskonale skorygowaç zmieniajàcy sí  
z up∏ywem czasu owal twarzy, poprawiç kszta∏t policzków
(wype∏niç je) i z∏agodziç rysy twarzy, które z wiekiem ulegajà
wyostrzeniu. Kwas hialuronowy nowej generacji dost´pny
w produktach Surgiderm pozwala na bardzo precyzyjne mode-
lowanie kszta∏tów twarzy. Nowatorska (opatentowana) formu-
∏a tych preparatów pozwala te  ̋na znacznie d∏u˝sze utrzymy-
wanie sí  kwasu hialuronowego w skórze i tym samym na
przed∏u˝enie efektu zabiegu – utrzymuje sí  nawet do roku.
• Kwas hialuronowy jest u˝ywany do zabiegów korygowania
konturu ust i modelowania ich kszta∏tu. Efektem zabiegu jest
m.in. odm∏odzenie ich wyglàdu (znikajà te˝ tzw. zmarszczki
palacza). Wiele m∏odych kobiet decyduje si´ na modny 

obecnie zabieg powi´kszenia ust, gdy˝ dodaje to im seksapilu.
• Do zabiegów wykonywanych w gabinetach dermatologii
estetycznej u˝ywa si´ kwasu hialuronowego otrzymywane-
go syntetycznie, który jest niemal identyczny z naturalnym.
Dlatego jego aplikowanie nie powoduje ˝adnych niebezpiecz-
nych dla zdrowia powik∏aƒ. W przeciwieƒstwie do trwa∏ych
wype∏niaczy – kwas hialuronowy wch∏ania si´ po kilku (9-12)
miesiàcach, wi´c skutki zabiegu nie sà nieodwracalne.

W jakim wieku mo˝na korzystaç 
z zabiegów przeciwzmarszczkowych?
Z zabiegów tych mogà korzystaç osoby w ró˝nym wieku
zarówno te, które chcà zapobiegaç przedwczesnemu starze-
niu si´ skóry, jak i te, które chcà zlikwidowaç ju˝ istniejàce
zmiany. U osób m∏odych zabieg doskonale wyg∏adza
niedoskona∏oÊci skóry i drobne zmarszczki, zapobiega równie˝
powstawaniu nowych i opóênia proces starzenia.

Lekarz zajmujàcy si´ dermatologià estetycznà zapro-
ponuje harmonogram zabiegów dostosowany do wieku 
i  indywidualnych potrzeb ka˝dego pacjenta, dzi´ki czemu
rezultaty b´dà lepsze i d∏ugotrwa∏e.

Jak wyglàda sam zabieg?
W czasie kilkuminutowej sesji lekarz wykonujàc prosty
podskórny zastrzyk, wyg∏adzi zmarszczki lub niedoskona-
∏oÊci skóry, nadajàc jej Êwie˝y, m∏ody i pe∏en blasku wyglàd.
Natychmiast po zabiegu mo˝na wróciç do normalnego
˝ycia towarzyskiego i zawodowego. 

Zalecenia po wykonaniu zabiegów
Przez kilka godzin bezpoÊrednio po zabiegu nale˝y ogra-
niczyç mimik´ twarzy. Ponadto nie nale˝y poddawaç
twarzy d∏u˝szemu dzia∏aniu promieni s∏onecznych, ani
nadmiernemu ciep∏u (UV, sauna, ∏aênie tureckie) przez
okres dwóch tygodni po wykonaniu zabiegu. Nazajutrz po
sesji mo˝na na∏o˝yç kosmetyki do codziennej piel´gnacji
skóry twarzy oraz makija˝.

Koszt zabiegu wykonanego w gabinecie: ok. 800-1400 z∏
(w zale˝noÊci od iloÊci podanego preparatu)�

Estetyczny zabieg

Wype∏nianie zmarszczek 
kwasem hialuronowym
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Autor: dr S∏awomir Urbanowski 
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Laserowej Dermest
www.dermest.pl

dr Dorota Prandecka 
Lasermed – Centrum Dermatologii Laserowej 
i Przeszczepiania w∏osów 
www.lasermed.pl

S∏owo laser jest skrótem od Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation, co oznacza wzmoc-
nienie Êwiat∏a dzi´ki pobudzonej emisji promieniowa-
nia. Jest to specyficzne narz´dzie b´dàce w stanie
emitowaç promieƒ Êwietlny o szczególnych w∏aÊci-
woÊciach. Jego Êwiat∏o jest monochromatyczne (o tej
samej d∏ugoÊci fali), spójne (fale Êwietlne przebiegajà
w fazie zarówno przestrzennej jak i czasowej) lub wy-
celowane (emitowane w sposób równoleg∏y i nie ma
tendencji do rozbiegania si´). 

Dzia∏anie lasera na skór´ polega na tym, ˝e odpo-
wiednie tkanki (w∏osy, przebarwienia, naczynia, ta-
tua˝) zostajà podgrzane do temperatury, która je
ca∏kowicie lub cz´Êciowo niszczy, bez uszkadzania
tkanek sàsiadujàcych. 

Jakie rodzaje laserów sà stosowane
w dermatologii estetycznej?
Lasery ró˝nià si´ mi´dzy sobà d∏ugoÊcià fali, która
zale˝y od oÊrodka wytwarzajàcego Êwiat∏o laserowe.
Np. laser aleksandrytowy to taki, w którym Êwiat∏o
lasera jest wytwarzane przez kryszta∏ aleksandrytu.
Lasery aleksandrytowe s∏u˝à do depilacji. Wytwa-
rzajà Êwiat∏o o d∏ugoÊci fali, które jest poch∏aniane
przez ciemny barwnik w∏osów. W laserach abla-
cyjnych: CO2 i Erb (erbowych) Êwiat∏o lasera jest wyt-
warzane przy u˝yciu dwutlenku w´gla i erbu.

Lasery stosowane do leczenia problemów naczynio-
wych to tzw. lasery KTP (lasery potesowo-tytanlowo-
-fosforanowe) oraz barwnikowe (Êwiat∏o powstaje przy

u˝yciu roztworów ró˝nych barwników), diodowe (pó∏-
przewodnikowe z systemem diod) i lasery neodymowo-
-yagowe (Êwiat∏o wytwarzane jest przez neodym i yag).

Do jakich zabiegów wykorzystywane
sà lasery?
Obecnie lasery stosuje si´ w dermatologii estetycznej
do usuwania:

• nadmiernego ow∏osienia (epilacji laserowej) – która
polega na trwa∏ym zniszczeniu cebulek w∏osowych;

• ró˝nych zmian naczyniowych (teleangiektazji na 
twarzy i nogach, naczyniaków p∏askich, gwiaê-
dzistych i jamistych oraz ˝ylaków nóg);

• zmian barwnikowych (piegów, przebarwieƒ pos∏o-
necznych, hormonalnych i tatua˝y);

DOSSIER: Lasery i IPL w dermatologii estetycznej

Niezwyk∏a kariera i szybki rozwój techniki laserowej sprawi∏y, ˝e lasery znalaz∏y
równie˝ zastosowanie w dermatologii klasycznej i estetycznej, pozwalajàc na uzys-
kanie rezultatów nie do wyobra˝enia przy zastosowaniu tradycyjnych metod (w tym
narz´dzi chirurgicznych). Lasery nowej generacji s∏u˝à do likwidowania wielu pro-
blemów dermatologicznych, z którymi wczeÊniej nie mo˝na by∏o sobie skutecznie
poradziç, takich jak: nadmierne ow∏osienie, zmiany naczyniowe (rozszerzone naczyn-
ka – „pajàczki”, rumieƒce, naczyniaki wrodzone lub nabyte), zmiany barwnikowe
(piegi, plamy pos∏oneczne, starcze), tatua˝e i niektóre blizny.

foto: serwis fotograficzny LASERM
ED

Dr Prandecka wykonuje zabieg laserowej depilacji twarzy



• zmarszczek (fotoodm∏adzanie); 

• zaskórników, w∏ókniaków, brodawek, prosaków i tzw. 
k´pek ˝ó∏tych wyst´pujàcych w okolicy powiek;

• guzków, odcisków, wrastajàcych paznokci. 

Lasery nowej generacji znajdujà skuteczne zasto-
sowanie równie˝ w leczeniu tych chorób skóry i prob-
lemów kosmetycznych, w których przez wiele lat
stosowano tylko metody farmakologiczne. Do chorób
takich nale˝à: tràdzik zwyk∏y i ró˝owaty, bielactwo 
i ∏uszczyca, blizny, rozst´py i cellulit.

Trzeba pami´taç, ˝e mimo niezwyk∏ego rozwoju
techniki, zabiegi laserowe nie zawsze wystarczajà do
osiàgni´cia pe∏nego skutecznego efektu. W wielu przy-
padkach (np. leczenie cellulitu, usuwanie rozszerzonych
naczynek na nogach) lekarze stosujà zabiegi laserowe 
w po∏àczeniu z innymi tradycyjnymi metodami.

Co to jest IPL?
W ostatnim czasie w ofercie wielu gabinetów derma-
tologii estetycznej pojawi∏ si´ tajemniczy skrót IPL
– spróbujmy go rozszyfrowaç. IPL – Intense Pulsed

Light (intensywne Êwiat∏o pulsacyjne) jest to Êwiat∏o
wysokoenergetyczne podobne do Êwiat∏a lasera.
Urzàdzenia wytwarzajàce IPL sà coraz cz´Êciej u˝y-
wane w wielu gabinetach dermatolo-gicznych. IPL
stosuje si´ do usuwania nast´pujàcych zmian:

• naczyniowych (np. rozrzerzonych naczynek – „pa-
jàczków” na twarzy i na nogach, naczyniaków 
wrodzonych i nabytych);

• przebarwieƒ (np. piegów, plam starczych, pos∏o-
necznych);

• tatua˝y;

• nadmiernego ow∏osienia; 

• IPL u˝ywa si´ tak˝e do odm∏adzania skóry. 

Parametry Êwiat∏a odpowiednio dobiera lekarz w za-
le˝noÊci od tego, jakà zmian´ usuwamy. Âwiat∏o to
jest selektywnie poch∏aniane przez czerwony barwnik
krwi – hemoglobin´, bràzowy barwnik zmiany barw-
nikowej lub cebulki w∏osa, czy barwnik tatua˝u. 
Po dojÊciu do barwnika – „chwytnika” Êwiat∏o
zmienia si´ w ciep∏o i zmiana skórna ulega zniszcze-
niu bez uszkodzenia otaczajàcej skóry zdrowej.

Na czym polega 
fotoodm∏adzanie skóry?
Fotoodm∏adzanie, z j´zyka angielskiego Photoreju-
venation, jest zabiegiem odnowienia skóry przy u˝yciu
laserowych i/lub nielaserowych êróde∏ Êwiat∏a.
Twórcà tej metody, stosowanej od 2000 roku, jest

amerykaƒski dermatolog z Los Gatos w Kalifornii 
dr Patrick H. Bitter Jr.

Fotoodm∏adzanie polega na poprawianiu wszystkich
elementów fotostarzenia skóry, tj. zmarszczek, struk-
tury, rozszerzonych porów, nieregularnej pigmentacji,
zwiotczenia i teleangiektazji przy u˝yciu laserowych
i/lubnielaserowych êróde∏ Êwiat∏a (IPL).

Fotoodm∏adzanie dzielimy na trzy typy: 
1. Nieablacyjne: zabieg, w którym Êwiat∏o wnika 
w g∏àb skóry, nie uszkadzajàc jej powierzchni. Polega
na naÊwietlaniu skóry twarzy, dekoltu, grzbietów ràk
specjalnym rodzajem intensywnego Êwiat∏a, podob-
nym do Êwiat∏a lasera, tzw. IPL. Powoduje stymulacj´
produkcji nowego kolagenu oraz jego reorganizacj´ 
– uporzàdkowanie u∏o˝enia w∏ókien. Zabieg nie
wy∏àcza z normalnego funkcjonowania, tu˝ po nim
wraca si´ do codziennych obowiàzków. Efektem jest
„m∏odsza” skóra, sp∏ycenie zmarszczek, wyg∏adze-
nie i poprawa napi´cia skóry.
2. Ablacyjne: za pomocà laserów CO2 i /lub Erb 
„zdejmuje si´” ca∏à warstw´ skóry. Zabieg polega 

Zamykanie naczynek metodà IPL

foto: serwis fotograficzny LASERM
ED
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na odparowaniu powierzchownych warstw skóry 
i obkurczeniu istniejàcych (starych) w∏ókien kola-
genowych. W wyniku zabiegu powstajà nowe w∏ókna
kolagenowe i w konsekwencji – „nowa skóra”, która
jest g∏adsza, bardziej napi´ta i elastyczna. Jest to
zabieg inwazyjny, cz´sto wykonywany w znieczuleniu
ogólnym. Po zabiegu nosi si´ opatrunki na twarzy, 
a przez kilka tygodni skóra jest zaczerwieniona.
Efekty sà jednak znacznie bardziej widoczne ni˝ przy
odm∏adzaniu nieablacyjnym.
3. Cz´Êciowo ablacyjne: nie odparowuje si´ ca∏ej
powierzchni skóry. Zabieg polega na zrobieniu g´sto
w skórze dziurek, tzw. „sitka” – co pobudza skór´ 
do naturalnej regeneracji. Obecnie w Polsce naj-
cz´Êciej wykonuje si´ fotoodm∏adzanie nieablacyjne
(nieinwazyjne), które nie wymaga od pacjentów re-
zygnacji z normalnego trybu ˝ycia podczas leczenia.
Do zabiegu fotoodm∏adzania wskazane sà oprócz
zmarszczek takie cechy starzejàcej si´ skóry, jak
rozszerzone naczynka, pajàczki, rumieƒce, tràdzik
ró˝owaty, ciemne plamki, piegi. Parametry Êwiat∏a 
i cz´stotliwoÊç zabiegów odpowiednio dobiera lekarz
w zale˝noÊci od tego, jaki problem ma pacjentka 
i jakà zmian´ usuwamy. �

Pytania do Eksperta:
Odpowiada: dr Barbara Walkiewicz Cyraƒska
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej VIVA
DERM, www.viva-derm.pl

Czy zabiegi laserowe sà bolesne?
Gdy promieƒ lasera dociera do skóry, pacjent czuje
lekkie uk∏ucie i mrowienie, które nie jest przyjemne.
Dlatego przed zabiegiem mo˝na posmarowaç skór´
kremem EMLA o w∏aÊciwoÊciach znieczulajàcych.

Czy po zabiegu od razu mo˝na wróciç 
do „normalnego ˝ycia”?
W pierwszych godzinach po zabiegu mo˝e powstaç lekki
obrz´k i rumieƒ, a skóra b´dzie troch´ sw´dzieç i boleç.
Dlatego, je˝eli zabiegi by∏y wykonywane na twarzy,
radz´ kilka dni po nich nie planowaç wa˝nych spotkaƒ.
BezpoÊrednio po zabiegu warto stosowaç zimne ok∏ady 
i smarowaç skór´ preparatami (np. z witaminà K). Przez
kilka tygodni po zabiegu trzeba przed ka˝dym wyjÊciem
z domu chroniç skór´ twarzy, nak∏adajàc kremy 
z ochronnym filtrem (tzw. bloker s∏oneczny), aby
uniknàç przebarwieƒ. Nale˝y bezwzgl´dnie zrezygnowaç
z opalania minimum 4 tygodnie po zabiegu.

Jakie sà przeciwwskazania 
do zabiegów laserowych?
Wszelkie zmiany zapalne skóry w miejscu, w którym ma
byç wykonywany zabieg: zmiany tràdzikowe i oprysz-
czka. Przed zabiegiem nie powinno si´ przyjmowaç 
niektórych antybiotyków i leków Êwiat∏ouczulajàcych
(np. zawierajàcych dziurawiec). Nie wykonuje si´ zabie-
gów laserowych na Êwie˝o opalonà skór´. 

Kiedy najlepiej wykonywaç 
zabiegi laserowe?
Decyzj´ o zabiegu najlepiej podjàç wiosnà lub jesienià,
kiedy nie jest zbyt ciep∏o, a jednoczeÊnie nie ma
mrozów. W tym okresie jesteÊmy tak˝e mniej nara˝eni
na ekspozycj´ s∏onecznà. Kobiety nie powinny uma-
wiaç si´ na zabieg w okresie menstruacji, bo wtedy
jest nieco wi´ksza wra˝liwoÊç na ból. �

Na zdj´ciu: zabieg depilacji laserowej. 

fo
to

: s
er

wi
s f

ot
og

ra
fic

zn
y L

AS
ER

M
ED

EKSPERT Anti Aging8





EKSPERT Anti Aging10

Tendencja do rozszerzania si´ naczyƒ krwionoÊnych
pojawia si´ zwykle ju˝ w dzieciƒstwie, ale wyraêne

zmiany zaczynajà byç widoczne po dwudziestym roku
˝ycia. Pierwszym symptomem sà cz´sto zaczerwienio-
ne policzki, nos i broda, na skutek np. zjedzenia ostrej
potrawy, goràcego posi∏ku, wypicia kawy, mocnej
herbaty czy alkoholu. Mo˝e je wywo∏aç tak˝e wzrusze-
nie lub zdenerwowanie. Poczàtkowe objawy majà cha-
rakter przemijajàcy, ale z up∏ywem czasu sk∏onnoÊç 
do ich utrwalania nasila si´ pod postacià zmian rumie-
niowych i tzw. teleangiektazji (naczynia sà
trwale rozszerzone). 

KruchoÊç naczynek jest zwiàzana z ich
podwy˝szonà przepuszczalnoÊcià, która
powoduje przenikanie do skóry ró˝nych
czynników zapalnych. Delikatne naczynia
w∏osowate nie wytrzymujà ciÊnienia krwi,
zaczynajà p´kaç, pozostawiajàc na skórze
trwa∏e Êlady, potocznie nazywane pajàcz-
kami. W konsekwencji dochodzi do poja-
wienia si´ rozlanego rumienia, uczucia pie-
czenia i przegrzania. Nadwra˝liwoÊç naczyƒ
krwionoÊnych na twarzy jest jednym z czyn-
ników przyczyniajàcych si´ do powstawa-
nia tràdziku ró˝owatego. 

Wczesne objawy tej choroby wyst´pujà w∏aÊnie pod
postacià zaczerwienienia (poczàtkowo nawracajàcego,
potem sta∏ego), rumieƒców, wypieków. Nast´pnie pows-
tajà rozszerzone naczynia krwionoÊne i teleangiektazje. 

Przyczyny wyst´powania
rozszerzonych naczynek krwionoÊnych
Rozszerzone naczynka mogà powstaç przy ka˝dym
typie skóry, ale najbardziej nara˝ona na t´ dolegli-

woÊç jest skóra delikatna, cienka i wra˝-
liwa. Nie bez znaczenia jest te˝ g∏´-
bokoÊç jej unaczynienia. Do powstawania
zmian przyczyniajà si´ m.in. sk∏onnoÊci
genetyczne (cienkie i kruche naczynia),
zaburzenia hormonalne (np. stosowanie
Êrodków antykoncepcyjnych zawierajà-
cych estrogeny), problemy z krà˝eniem,
d∏ugotrwa∏e stosowanie maÊci stery-
dowych. Du˝y wp∏yw na powstawanie
pop´kanych naczynek majà tak˝e czynni-
ki zewn´trzne, np. intensywne zmiany
temperatury, du˝a wilgotnoÊç, mrozy,
nadmierne kàpiele s∏oneczne, korzystanie
z sauny, solarium, itd. 

Autor: dr Joanna Buchowicz
Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej
www.dermatologiaest.republika.pl

dr Ewa Kaniowska
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Derma Puls
www.derma-puls.com.pl

dr Dorota Prandecka
Lasermed – Centrum Dermatologii Laserowej i Przeszczepiania W∏osów
www.lasermed.pl

Rozszerzone naczynka
na twarzy i udach

foto: serwis fotograficzny Pierre Fabre Derm
o - Cosm

etique

Rozszerzone naczynka krwionoÊne to problem, który dotyczy zarówno kobiet, 
jak i m´˝czyzn w ró˝nym wieku. Cera z takimi sk∏onnoÊciami wymaga szczególnej
troski. W przeciwnym razie niewielkie poczàtkowo zmiany mogà z czasem stawaç si´
coraz bardziej dokuczliwe.

foto: serwis fotograficzny Pierre Fabre Derm
o - Cosm

etique

Liczne p´kni´te
naczynka. 

Widoczne rozszerzone 
naczynka i pojedyncze 

pajàczki. 

Problemy skóry

Rozszerzone naczynka
na twarzy i udach



Jak piel´gnowaç cer´ naczynkowà? 
Ten typ cery jest bardzo trudny w codziennej pie-
l´gnacji. Ale odpowiednia i konsekwentna troska poz-
woli nie tylko zmniejszyç ju˝ istniejàce zmiany, lecz
tak˝e zapobiec powstawaniu nast´pnych. Dermatolog
zdiagnozuje przyczyn´ p´kania naczynek i dobierze
najw∏aÊciwsze preparaty.

Najwa˝niejsze zalecenia dermatologów:
• bezwzgl´dna ochrona przed promieniowaniem 

ultrafioletowym – stosowanie kremów z filtrami 
o wysokiej protekcji (SPF 50 i wi´cej) podczas 
ekspozycji na s∏oƒce, a tak˝e wtedy, gdy pracuje si´
przy Êwietle jarzeniowym, zrezygnowanie z ko-
rzystania z solarium;

• u˝ywanie na co dzieƒ specjalnych preparatów do 
mycia twarzy oraz kosmetyków piel´gnacyjnych 
dla cery naczyniowej i bardzo wra˝liwej;

• stosowanie kremów ochronnych zabezpieczajàcych 
skór´ przed zimnem, mrozem i wiatrem; 

• unikanie sauny, goràcych kàpieli;
• wa˝na jest tak˝e odpowiednia dieta, nale˝y zrezyg-

nowaç z ostrych, pikantnych potraw, kawy, alko-
holu, bo nasilajà powstawanie rumienia.

Do piel´gnacji skóry powinno si´ stosowaç
preparaty zawierajàce:
Witamin´ K, która uszczelnia naczynia krwionoÊne,
zmniejsza nadmierne krwawienie z uszkodzonego
naczynia, dzia∏a przeciwobrz´kowo oraz zapobiega
powstawaniu siniaków.
Witamin´ C, która pobudza syntez´ kolagenu (wa˝-
nego sk∏adnika Êcian naczyƒ), przez co wzmacnia
Êcianki naczyƒ w∏osowatych.
Witamin´ PP, która zmniejsza rozszerzalnoÊç na-
czyƒ krwionoÊnych oraz przepuszczalnoÊç ich Êcian,
a zatem w konsekwencji zmniejsza zaczerwienienie
skóry.  
Witamin´ E, która jest silnym przeciwutleniaczem,
przez co wzmaga dzia∏anie innych aktywnych
sk∏adników.
Retinaldehyd (pochodna witaminy A), który pogru-
bia naskórek i hamuje wytwarzanie nowych naczyƒ.

Jak leczyç skór´ 
z ju˝ istniejàcymi zmianami?
Istnieje wiele sposobów leczenia skóry z rozsze-
rzonymi naczynkami. Lekarze najcz´Êciej proponujà
pacjentowi zastosowanie kilku metod jednoczeÊnie,
poniewa˝ zwi´ksza to szans´ na popraw´ stanu
skóry, wzmocnienie kruchych naczynek oraz zapo-
biega tworzeniu si´ stanów zapalnych, które mogà
przyczyniç si´ np. do rozwoju tràdziku ró˝owatego. 

Najcz´Êciej stosowane przez lekarzy zabiegi
lecznicze:
Elektrokoagulacja – czyli leczenie pràdem 
o wysokiej cz´stotliwoÊci. Dermatolog specjalnà
igie∏kà, przez którà p∏ynie pràd, dotyka ka˝dego
naczynka, powodujàc jego zamkni´cie na skutek
wysokiej temperatury.
Kriochirurgia – jest to usuwanie naczyƒ niskimi
temperaturami przy u˝yciu ciek∏ego azotu.
Jonoforeza – polega na wprowadzaniu przy u˝yciu
pràdu sta∏ego leków powodujàcych obkurczenie
rozszerzonego naczynia (np. witaminy C). 
Laseroterapia – usuwanie laserami lub/i IPL 
rozszerzonych naczynek to jedna z najbardziej
skutecznych stosowanych obecnie metod 
(wi´cej patrz tekst: Lasery i IPL). 

Rozszerzone naczynka na nogach
Rozszerzone naczynka na nogach to popularnie
zwane „pajàczki”. Cz´sto towarzyszà im ˝ylaki oraz
obrz´ki nóg. Sk∏onnoÊç do ich wyst´powania zale˝y
przede wszystkim od predyspozycji genetycznych, ale
mo˝e byç tak˝e objawem niewydolnoÊci uk∏adu
˝ylnego. Powstawaniu pajàczków na nogach sprzyja
równie˝ praca w jednej pozycji, np. stojàcej lub
siedzàcej. Do czynników ryzyka nale˝à: oty∏oÊç oraz
niska aktywnoÊç fizyczna. 

Rozszerzone naczynka na nogach usuwa si´ za po-
mocà lasera lub stosuje si´ metod´ zwanà sklero-
terapià. Polega ona na wstrzykiwaniu do rozszerzo-
nego naczynia krwionoÊnego substancji chemicznej
powodujàcej jego kontrolowany stan zapalny i w kon-
sekwencji zamkni´te naczynie przestaje byç widoczne.
Lekarze cz´sto stosujà obydwie metody naraz, gdy˝ 
nie wszystkie rozszerzone naczynka na nogach mo˝na
usunàç laserem. JeÊli wyst´powanie „pajàczków” 
na nogach jest objawem niewydolnoÊci naczyƒ ˝ylnych,
wówczas konieczne jest badanie usg ca∏ego uk∏adu
˝ylnego, tzw. badanie Dopplera, a pacjentem powinien
si´ zajàç chirurg naczyniowy – flebolog.

Czego powinny unikaç osoby 
z rozszerzonymi naczynkami 
na twarzy i nogach:
• stosowania ciep∏ych kàpieli; 
• korzystania z sauny oraz solarium; 
• depilowania nóg goràcym woskiem;
• picia alkoholu; 
• jedzenia pikantnych potraw; 
• stresu; 
• nadmiernego wysi∏ku fizycznego.�
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Wiemy, ˝e odpowiednio dobrane witaminy
wp∏ywajà na zdrowie i ∏adny wyglàd naszej
skóry. Mo˝emy je stosowaç doustnie (suple-
menty) lub poprzez skór´ (kosmetyki).
Jak twierdzà dermatolodzy – aby osiàgnàç
optymalny efekt – najlepiej po∏àczyç 
obydwie te metody.

Witaminy to zwiàzki niezb´dne do prawid∏owego
funkcjonowania organizmu. A poniewa˝ nie mogà

w nim powstawaç, muszà byç dostarczane innà
drogà, np. z pokarmem. Niedobór witamin jest cz´sto
efektem nieprawid∏owej, ma∏o zró˝nicowanej diety.
Spotyka si´ go najcz´Êciej u osób odchudzajàcych
si´, starszych i wyniszczonych. Powodem niedoboru
witamin mogà byç tak˝e b∏´dy pope∏niane podczas
przygotowywania posi∏ków (np. d∏ugotrwa∏e goto-
wanie) oraz zmiany zachodzàce w Êrodowisku natu-
ralnym, powodujàce zmniejszenie wyst´powania 
witamin w uprawianych roÊlinach. 

Podczas ostatnio przeprowadzonych badaƒ, które
ocenia∏y wch∏anianie sk∏adników pokarmowych
przez organizm, stwierdzono, ˝e niektóre zwiàzki 
êle si´ wch∏aniajà na skutek ∏àczenia pewnych
pokarmów i nieprawid∏owego ich przygotowywania
jeszcze na etapie przemys∏owym. Z tego powodu
coraz cz´Êciej podkreÊla si´ potrzeb´ uzupe∏niania
codziennej diety poprzez stosowanie suplementacji.
Dlaczego? Bo w specjalnie opracowanych prepara-
tach witaminy i inne wa˝ne sk∏adniki podawane sà 
w takiej formie, by zapewniç jak najlepsze wch∏a-
nianie ich przez organizm. 

Suplementacja odgrywa szczególnà rol´ w der-
matologii, poniewa˝ skóra, w∏osy i paznokcie sà „na
koƒcu drogi od˝ywczej”, dlatego objawy niedoboru
witamin w organizmie najszybciej i najbardziej
uwidaczniajà si´ poprzez zmiany w ich wyglàdzie.

Ostatnio mówi si´ nawet o nowym trendzie w kosme-
tologii o tzw. „kosmetykach pokarmowych”. 

Witaminy mogà byç tak˝e dostarczane organiz-
mowi poprzez skór´ – czyli w kosmetykach. Przy
takim sposobie stosowania niektóre witaminy nie
zawsze jednak wch∏aniajà si´ w odpowiednim stop-
niu. Najlepiej wch∏aniajà si´ witaminy rozpuszczalne
w t∏uszczach, np. A i E, du˝o s∏abiej – rozpuszczalne
w wodzie, np. witamina C. Dlatego jest u˝ywana 
w kosmetykach g∏ównie w formie pochodnych roz-
puszczalnych w t∏uszczach.

SpoÊród innych witamin u˝ywanych w kosme-
tologii du˝e znaczenie dla poprawy wyglàdu skóry
majà równie˝ niektóre witaminy z grupy B. 
Od niedawna w kosmetykach do piel´gnacji skóry,
zw∏aszcza do cery z rozszerzonymi naczynkami, 
jednym ze sk∏adników jest tak˝e witamina K.

Jakich witamin
potrzebuje
nasza skóra?
Witamina A – obok witaminy E jest najwa˝niejszà
witaminà stosowanà w kosmetologii. Nazywana jest
witaminà wzrostu organizmu i skóry. Bez niej nie za-
chodzà w organizmie procesy regeneracji. Jej nie-
dobór stwierdza si´ stosunkowo cz´sto. Powstaje 
w wyniku nieprawid∏owoÊci w jej wch∏anianiu oraz 
u osób na bezt∏uszczowej diecie odchudzajàcej.
Widocznym objawem jej niedoboru na skórze jest
rogowacenie przymieszkowe, charakteryzujàce si´
szorstkoÊcià skóry i pojawieniem si´ drobnych, czer-
wonych grudek na ramionach, udach i policzkach.

Skóra lubi wwiittaammiinnyy

Autor: dr Maria Noszczyk, dr Urszula Koz∏owska 
Instytut Kometyki Lekarskiej i Piel´gnacyjnej Melitus
www.melitus.pl
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Bogatym êród∏em witaminy A sà produkty pocho-
dzenia zwierz´cego (tran, mleko, mas∏o, wàtróbka!).
Prekursorem witaminy A, czyli prowitaminà A sà
karoteny – ˝ó∏te barwniki syntetyzowane przez roÊliny, 
m.in. pomidory, marchew, morele, brzoskwinie, itd.

W dermatologii wykorzystuje si´ jà przede wszys-
tkim do piel´gnacji skóry z nieprawid∏owym z∏uszcza-
niem si´. Regeneruje uszkodzony naskórek. Stymuluje
odnowà komórkowà, tym samym odm∏adzajàc nas-
kórek. Reguluje nieprawid∏owe z∏uszczanie si´ naskór-
ka, zmniejsza hiperkeratoz´ (pogrubienie wierzchniej
warstwy naskórka), a jednoczeÊnie odnawia ˝ywy 
i dobrze nawil˝ony naskórek. Kosmetyki z witaminà
A sà tak˝e polecane dla skóry m∏odej (z zaskórnika-
mi) i w przypadku problemów z tràdzikiem, bo ma
ona w∏aÊciwoÊci rozjaÊniajàce plamy i odÊwie˝ajàce
koloryt cery. 

Jest tak˝e jednym z cz´Êciej stosowanych sk∏adników
w kosmetykach dla skóry dojrza∏ej, gdy˝ ma dzia∏anie
przeciwzmarszczkowe. Przyspiesza produkcj´ kolagenu
w skórze, uelastycznia jà. Mo˝e wp∏ywaç istotnie na
tworzenie si´ nowych naczyƒ krwionoÊnych, co jest
niezwykle wa˝ne dla starzejàcej si´, êle ukrwionej skóry.

W kosmetykach witamina A wyst´puje w kilku
postaciach, ró˝niàcych si´ si∏à dzia∏ania, ale tak˝e
dzia∏aniem dra˝niàcym. Najsilniejsza jej postaç to
czysty retinol, lecz w tej formie mo˝e byç êle tole-
rowana przez skór´ wra˝liwà. Retinol jest te˝ doÊç
drogim sk∏adnikiem, wykorzystywanym cz´Êciej 
w dermokosmetykach. Du˝o delikatniej dzia∏ajà estry 
witaminy A, np. palmitynian witaminy A, wykorzysty-
wany w kosmetykach od bardzo dawna, ale niestety
najmniej skuteczny, oraz aldehyd (retinaldehyd), który
przekszta∏ca si´ w organizmie w alkohol (retinol) bàdê
jego kwas (kwas retinowy).

Kwas witaminy A (tretinoina) z uwagi na swojà
najwy˝szà skutecznoÊç, ale tak˝e doÊç silne dzia∏anie
dra˝niàce, jest stosowany wy∏àcznie w lekach na
recept´. Znajdziemy go w wielu Êrodkach na tràdzik, 
w niektórych krajach wyst´puje te˝ w specjalnych,
lekarskich maÊciach na zmarszczki. Czasem lekarze
polecajà maÊci z tretinoinà w przypadku rozst´pów, gdy˝
czynnik ten daje silnà regeneracj´ uszkodzonej skóry.

Ile witaminy A?

Dzienna zalecana dawka witaminy A to 2500 jednos-
tek mi´dzynarodowych. Nie powinna byç prze-
kraczana, poniewa˝ tak jak inne witaminy roz-
puszczalne w t∏uszczach, witamina A mo˝e kumu-
lowaç si´ w organizmie, a jej nadmiar wp∏ywa równie
niekorzystnie na skór´, jak niedobór.

Witaminy z grupy B: 
(B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)
Do grupy witamin B zalicza si´: witamin´ B1 (tiamina),
witamin´ B2 (ryboflawina), witamin´ B3 zwanà te˝ 
witaminà PP (niacyna), prowitamin´ B5 (pantenol),
witamin´ B6 (pirydoksyna) oraz witamin´ B9 (kwas
foliowy) i B12 (kobalamina).

Zosta∏y nazwane grupà witamin B ze wzgl´du na wys-
t´powanie w tych samych pokarmach: dro˝d˝ach,
mleku, ziarnach pszenicy, owsa i ˝yta, mi´sie (wàtrób-
ka) i niektórych jarzynach. Witaminy z grupy B nale˝à
do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Codzienna
dieta w zasadzie wystarcza do zapewnienia potrzeb
organizmu w witaminy z grupy B. W niektórych sta-
nach chorobowych, takich jak choroba alkoholowa,
zespo∏y z∏ego wch∏aniania, ogólne wyniszczenie, stres,
nadczynnoÊç tarczycy, choroby nowotworowe i ci´˝kie
zaka˝enia, zapotrzebowanie na witaminy z grupy B
wzrasta i wówczas warto si´gnàç po suplementy. 

Ze wzgl´du na to, ̋ e witaminy z grupy B majà wp∏yw
na wiele procesów zachodzàcych w skórze, a zw∏aszcza
we w∏osach i paznokciach, znajdujà si´ one cz´sto 
w zestawach witaminowych s∏u˝àcych poprawie naszego
wyglàdu. Dermatolodzy zalecajà je najcz´Êciej w cho-
robach ∏ojotokowych skóry (tràdzik) oraz przy proble-
mach ze wzrostem i wypadaniem w∏osów.

W kosmetyce (zastosowanie zewn´trzne) stosuje si´
przede wszystkim witaminy: B3 (niacynamid), prowita-
min´ B5 (pantenol), kwas liponowy oraz foliowy.
Pozosta∏e nie wch∏aniajà si´ prawdopodobnie przez skór´.

Witamina B1 – tiamina jest niezb´dna w procesach
przemiany cukrów. Niedobór witaminy B1 mo˝e
prowadziç do choroby zwanej beri-beri. Objawy tej
choroby obejmujà brak apetytu, zaparcia, os∏abienie
mi´Êni, puchni´cie stóp i podudzi. Du˝y niedobór wita-
miny B1 powoduje stany depresyjne, zaburzenia pami´ci,
skrócenie oddechu. Tiamina zawarta jest w pe∏noziar-
nistych i wzbogaconych produktach zbo˝owych, grochu,
fasoli, orzechach, mi´sie wo∏owym i wieprzowym.

Witamina B2 – ryboflawina jest konieczna do
przemian cukrów, bia∏ek i t∏uszczów. Jej niedobór
(ca∏kowity brak praktycznie nie wyst´puje) mo˝e 
prowadziç do sw´dzenia i pieczenia oczu, ich nad-
wra˝liwoÊci na promienie s∏oneczne, owrzodzeƒ j´zyka
oraz zajadów. Ryboflawina mo˝e byç podawana
dodatkowo noworodkom z wysokim st´˝eniem bilirubiny
w przebiegu ˝ó∏taczki fizjologicznej. Witamina B2
zawarta jest w mleku i jego produktach, mi´sie, liÊ-
ciastych zielonych warzywach, produktach pe∏noziar-
nistych i maÊle. Przy przedawkowaniu ryboflawina
powoduje ciemne zabarwienie moczu. 
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Witamina B3 – niacyna lub witamina PP jest
niezb´dna do prawid∏owego metabolizmu tkankowego.
Niedobór lub bardzo rzadko wyst´pujàcy brak witaminy
PP mo˝e prowadziç do schorzenia zwanego pelagrà
(biegunka, dolegliwoÊci ˝o∏àdkowe, zmiany skórne, 
owrzodzenia w jamie ustnej, zaburzenia natury psy-
chicznej). Witamina PP znajduje si´ w mi´sie, jajach,
mleku i jego przetworach. Nale˝y uwa˝aç, by jej nie 
przedawkowaç i nie przyjmowaç przewlekle w du˝ych
dawkach, poniewa˝ mogà wystàpiç bóle g∏owy, zaczerwie-
nienie twarzy, uczucie ciep∏a, suchoÊç i Êwiàd skóry, bóle
stawów i mi´Êni, zaburzenia oddychania.

Witamin´ B3 stosuje si´ w kosmetykach przeciw-
tràdzikowych ze wzgl´du na dzia∏anie ograniczajàce 
nadmiernà prac´ gruczo∏ów ∏ojotokowych. Poprawia
funkcjonowanie bariery ochronnej naskórka i chroni 
przed utratà wody przez skór´. Hamuje te˝ uwalnianie 
histaminy – czynnika powodujàcego poszerzenie naczyƒ
krwionoÊnych. Ogranicza zaczerwienienia skóry, zw∏asz-
cza powsta∏e w wyniku dzia∏ania s∏oƒca. Jest stosowana 
w kosmetykach dla skóry wra˝liwej i naczyniowej.
Poprawia koloryt skóry, zmniejsza za˝ó∏cenie karnacji, 
co wykorzystuje si´ zw∏aszcza w kosmetykach dla Azjatek.

Witamina B5 – kwas pantotenowy jest niezb´dny 
w metabolizmie cukrów, bia∏ek i t∏uszczów. Znajduje si´
w grochu, fasoli, mi´sie i pe∏noziarnistych produktach
màcznych. Niedobór witaminy B5 w skórze powoduje
nieprawid∏owe rogowacenie naskórka, szorstkoÊç skóry
i nadmierne z∏uszczanie. Odpowiedzialna jest tak˝e za
wytrzyma∏oÊç i nawil˝enie w∏osów. Kosmetyki z wita-
minà B5 majà dzia∏anie nawil˝ajàce i ochronne – wspo-
magajà regeneracj´ naskórka, co wykorzystuje si´
przede wszystkim w kosmetykach dla skóry wra˝liwej,
po oparzeniach s∏onecznych i dla poprawy gojenia. 
Jej obecnoÊç w kosmetykach do w∏osów (szampony,
maski) wzmaga dzia∏anie wyg∏adzajàce i uelastycznia-
jàce tych preparatów. Ze wzgl´du na wch∏anianie si´ 
do p∏ytki paznokcia stosuje si´ jà tak˝e w kosmetykach
wzmacniajàcych paznokcie. 

Witamina B6 – pirydoksyna jest niezb´dna do prawi-
d∏owej przemiany bia∏ek, t∏uszczów i cukrów. Niedobór
pirydoksyny mo˝e prowadziç do niedokrwistoÊci,
uszkodzenia nerwów, napadów drgawkowych, chorób
skóry podobnych do wyprysku ∏ojotokowego i owrzodzeƒ
w jamie ustnej. Pirydoksyna zawarta jest w mi´sie,
bananach, fasoli, ˝ó∏tkach jaj, orzeszkach ziemnych 
i produktach zbo˝owych. Witamina B6 nie ulega
niszczeniu w trakcie gotowania. 

Witamina B9 – kwas foliowy (folacyna) – niedobór
tego sk∏adnika mo˝e prowadziç do wystàpienia
niedokrwistoÊci oraz zmian w uk∏adzie nerwowym.

Jest niezb´dny zw∏aszcza w ˝yciu p∏odowym, gdy˝
jego niedobór mo˝e byç przyczynà wad wrodzonych 
u dziecka. Kwas foliowy znajduje si´ w wielu
warzywach (zw∏aszcza zielonych), ziemniakach, zbo-
˝ach i podrobach. Najbogatszym êród∏em kwasu folio-
wego sà Êwie˝e owoce i warzywa.

Bardzo ∏atwo jest zniszczyç kwas foliowy poprzez
nieprawid∏owe przygotowanie i zbyt d∏ugie gotowanie
posi∏ków. Dlatego powinny go przyjmowaç kobiety 
w cià˝y oraz w okresie karmienia piersià. Niektóre
badania wykazujà, ˝e przyjmowanie kwasu foliowego
przez kobiet´ w okresie cià˝y w dawce 400 mg dziennie,
zmniejsza ryzyko wystàpienia wad cewy nerwowej.
Witamina B9 zalecana jest równie˝ w zaburzeniach
wch∏aniania jelitowego i ogólnym wyniszczeniu organiz-
mu. Stosuje si´ jà równie˝ w niektórych kosmetykach
dla skóry dojrza∏ej, gdy˝ – jak zapewniajà producenci
– przyspiesza dojrzewanie komórek i ich odnow´.
Wch∏anianie tego czynnika przez skór´ nie zosta∏o jed-
nak potwierdzone naukowo. 

Witamina B12 – kobalamina jest niezb´dna do
prawid∏owej syntezy czerwonych krwinek w szpiku.
Cyjanokobalamina i hydroksykobalamina sà syntetycz-
nymi postaciami witaminy B12, wyprodukowanymi 
w laboratoriach farmaceutycznych. U niektórych osób
wyst´pujà zaburzenia we wch∏anianiu witaminy B12, 
co prowadzi do anemii z∏oÊliwej. Przewlek∏e choroby
jelit, zaka˝enie tasiemcem, stan po resekcji cz´Êci
˝o∏àdka i jelit mogà równie˝ wywo∏ywaç niedokrwistoÊç
spowodowanà niedoborem witaminy B12. Tacy chorzy
wymagajà d∏ugotrwa∏ej terapii witaminà B12 w postaci
zastrzyków. Podobnie wegetarianie i osoby stosujàce
restrykcyjne diety mogà potrzebowaç dodatkowych
iloÊci witaminy B12. Niedobór witaminy B12 prowadzi
do wystàpienia niedokrwistoÊci, dolegliwoÊci ˝o∏àdko-
wych i nieodwracalnego uszkodzenia nerwów obwo-
dowych. Witamina B12 znajduje si´ przede wszystkim
w rybach, wàtróbce, ˝ó∏tkach jaj, mleku, serach pod-
puszczkowych. Nie znajdziemy jej w ˝adnych warzy-
wach. Nie zaleca si´ suplementacji witaminà B12
pacjentom z chorobami nowotworowymi. Przy prze-
dawkowaniu witaminy B12 mo˝e wystàpiç przewle-
k∏a biegunka i sw´dzenie skóry. 

Witamina C – ma silne w∏aÊciwoÊci antyutleniajàce,
czyli chroniàce przed wolnymi rodnikami. Jest z tego
powodu cz´sto stosowana w zestawach „witamin prze-
ciwzmarszczkowych” oraz polecana osobom w wieku
podesz∏ym. Wykazano bowiem, ˝e witaminy antyutle-
niajàce mogà chroniç przed niektórymi nowotworami. 

Wyst´puje w wielu owocach i jarzynach, zw∏aszcza
spo˝ywanych na surowo (np. owocach cytrusowych,
papryce). U osób prawid∏owo od˝ywiajàcych si´ doÊç 
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rzadko stwierdza si´ jej niedobór. Nie ma ryzyka
przedawkowania, gdy˝ jej nadmiar w organizmie
wydalany jest z moczem.
W kosmetologii witamina C stosowana by∏a w tzw.
kosmetykach „naturalnych” ju˝ od setek lat! Jednak
podobnie jak wi´kszoÊç witaminy C traci si´ w trakcie
gotowania potraw, tak samo ∏atwo „ucieka” ona z kos-
metyków. Powietrze i Êwiat∏o utleniajà ten delikatny
sk∏adnik, a na dodatek trudno wnika on do skóry. 
W ostatnich czasach opracowano wi´c nowe formy 
biologicznie aktywnej witaminy C, cechujàce si´ du˝o
wi´kszà odpornoÊcià na niszczàcy jà wp∏yw Êrodowiska.
Znacznie usprawniono wch∏anianie witaminy C, mi´dzy
innymi dzi´ki opracowaniu specjalnych noÊników-trans-
porterów (czàsteczek podobnych do liposomów), prze-
noszàcych aktywnà postaç witaminy w g∏àb naskórka. 

Witamina C jest silnym antyutleniaczem, chronià-
cym przed niszczàcym dzia∏aniem wolnych rodników. 
Z tego wzgl´du jest cz´sto wykorzystywana w kos-
metykach na „pierwsze zmarszczki”. Poza dzia∏aniem
ochronnym ma tak˝e funkcje regeneracyjne; usprawnia
powstawanie proteoglikanów i kolagenu tkankowego.
Bia∏ka te stanowià rodzaj rusztowania odpowiedzial-
nego za spr´˝ystoÊç i elastycznoÊç skóry. Ich post´pujà-
cy wraz z wiekiem zanik przyczynia si´ do powstawania
zmarszczek. Poprawiona synteza kolagenu korzystnie
oddzia∏ywuje równie˝ na stan kruchych i sk∏onnych do
p´kania naczyƒ krwionoÊnych, stàd te˝ cz´sto stosuje si´
witamin´ C w piel´gnacji skóry naczyniowej. Kosmetyki
z witaminà C poprawiajà tak˝e blask i koloryt cery, stàd
poleca si´ je osobom z cerà „zm´czonà” i palaczom. 

Witamina E – nazywana jest „witaminà m∏odoÊci” 
i obok witaminy A i C jest jednà z wa˝niejszych witamin
stosowanych w kosmetologii.

Wyst´puje najobficiej w nasionach zbó˝, s∏oneczniku,
kie∏kach soi, pszenicy, kukurydzy oraz olejach roÊlinnych. 

Uwaga! Podobnie jak witamina A nie powinna byç spo-
˝ywana w nadmiarze. Jej dzienna zalecana dawka to 15
mg, choç objawy zatrucia pojawiajà si´ dopiero przy
spo˝ywaniu dawek równych i wi´kszych ni˝ 300 mg 
na dob´. Jednym z dzia∏aƒ niepo˝àdanych jest obni˝enie
krzepliwoÊci krwi (dlatego nie nale˝y przyjmowaç du˝ych
dawek witaminy E przed zabiegami chirurgicznymi).

Ma silne w∏aÊciwoÊci antyoksydacyjne – jest 
jednym z najsilniejszych czynników chroniàcych przed
wolnymi rodnikami. Wykazano tak˝e, ˝e ma pozytyw-
ny wp∏yw na uk∏ad krà˝enia, usprawnia procesy
myÊlowe. Ma równie˝ wp∏yw na uk∏ad dokrewny, czyli
na funkcjonowanie gruczo∏ów hormonalnych, zatem
zapewnia równowag´ hormonalnà. Z tych powodów
cz´sto wykorzystuje si´ jà w zestawach witamin dla

osób starszych i w wielu „witaminach przeciw-
zmarszczkowych”. W suplementacji doustnej cz´sto
podaje si´ jà razem z witaminà A, a w kosmetykach
razem z witaminà C, gdy˝ czynniki te w po∏àczeniu
wzmacniajà swoje dzia∏anie. 

Stosowana w kosmetykach, doÊç dobrze wch∏ania si´
przez naskórek, choç w dro˝szych preparatach „zamy-
ka si´” jà w specjalnych noÊnikach usprawniajàcych jej
wch∏anianie. Chroni skór´ przed uszkodzeniami,
wzmacnia barier´ naskórka i odnawia lipidy mi´dzyko-
mórkowe, nazywane cementem skóry. Uelastycznia skór´.
Zapotrzebowanie na t´ witamin´ wzrasta w okresie du˝ego
nas∏onecznienia. Stosuje si´ jà wi´c cz´sto w kosmetykach
ochronnych, przeciws∏onecznych i przeciwmarszczkowych. 

Witamina K – jest witaminà rozpuszczalnà 
w t∏uszczach. Jest odporna na dzia∏anie temperatury,
ale bardzo wra˝liwa na dzia∏anie zasad i Êwiat∏a,
zw∏aszcza promieni ultrafioletowych. W praktyce stosu-
je si´ cz´sto utlenionà pochodnà witaminy K1, która 
nie jest wra˝liwa na Êwiat∏o.
Witamina K wyst´puje g∏ównie w warzywach (sa∏ata,
szpinak, brukselka, kalafior, cukinia, ogórki, pomidory,
broku∏y, fasola zielona) oraz jajkach i mleku. Niedobór
witaminy K stwierdza si´ doÊç rzadko, g∏ównie u osób
d∏ugotrwale przyjmujàcych antybiotyki oraz w przy-
padku niektórych chorób wrodzonych, nazywanych
skazami krwotocznymi. Nie ma te˝ ryzyka przedaw-
kowania witaminy K.

Uwaga! Warto pami´taç, ˝e zje∏cza∏e t∏uszcze, nadu-
˝ywanie leków (Êrodki przeciwbólowe, salicylany lub
antybiotyki), zanieczyszczone powietrze oraz Êrodki 
konserwujàce w puszkach i gotowych produktach
spo˝ywczych niszczà witamin´ K, utrudniajà jej wch∏a-
nianie lub prowadzà do przedwczesnego jej wydalania 
z organizmu.

Witamina K ma dzia∏anie przeciwkrwotoczne.
Przy udziale witaminy K powstaje skrzep i dochodzi
do zatrzymania krwawienia oraz zamkni´cia si´
Êwiat∏a uszkodzonego naczynia. W kosmetologii 
witamina K jest stosowana doÊç rzadko i od niedaw-
na – g∏ównie w kremach dla skóry ze sk∏onnoÊcià 
do zasinieƒ.

Kremy z witaminà K wykorzystuje si´ dla zapobie-
gania wynaczynieniom oraz dla przyspieszenia wch∏a-
niania si´ skórnych wylewów po urazach i wypadkach.
Majà zmniejszaç sk∏onnoÊç do tworzenia si´ siniaków,
przyspieszaç „rehabilitacj´” skóry po zabiegach kosme-
tycznych lub operacjach chirurgicznych i plastycznych.
Poprawiajà tak˝e koloryt skóry z poszerzonymi i p´-
kajàcymi naczynkami krwionoÊnymi. Mogà rozjaÊniaç
zasinienia i „pajàczki” na nogach. �
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Voluma CORNEAL® – Nowy produkt do zabiegów korygowania konturów twarzy 

• Voluma CORNEAL® to nowy implant stworzony na bazie kwasu hialuronowego, który wykorzystuje opatentowany przez
francuskie Laboratorium CORNEAL® proces stabilizacji kwasu hialuronowego – Matrix 3D. Uzyskany w tym procesie ˝el jest
o wiele bardziej spójny, co pozwala na precyzyjne nadanie obj´toÊci rysom twarzy i sprawia, ˝e efekt utrzymuje si´ znacznie
d∏u˝ej. Voluma pozwala na popraw´ j´drnoÊci skóry i odzyskanie m∏odzieƒczej obj´toÊci w wyglàdzie rysów twarzy (które 
z wiekiem ulegajà wyostrzeniu). 

Dzi´ki Voluma mo˝emy tak˝e uzyskaç tzw. wyglàd
„s∏owiaƒski”, czyli pi´knie podkreÊlone koÊci
policzkowe.

Efekt estetyczny zabiegu jest natychmiastowy,
bardzo naturalny i utrzymuje si´ ok. 18 miesi´cy.

Zabieg wykonywany jest w renomowanych gabine-
tach dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej. 

www.leafutur.pl

W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy dobre i sprawdzone NOWOÂCI rynkowe:

Kinerase – nowoÊç z Hollywood

• Seria amerykaƒskich kosmetyków Kinerase zawiera najwy˝sze, zareje-
strowane w kosmetyce st´˝enie kinetyny – naturalnego, roÊlinnego hormonu
wzrostu, pobudzajàcego wiele procesów fizjologicznych. Badania naukowe
wykaza∏y, ˝e kinetyna jest równie˝ zdolna do opóêniania starzenia si´ ludzkich
komórek skóry, zwanych fibroblastami, wyst´pujàcych w warstwie skóry
w∏aÊciwej. Fibroblasty odpowiedzialne sà za produkcj´ bia∏ek: kolagenu 
i elastyny, które nadajà skórze elastycznoÊç, j´drnoÊç i odpowiednie napi´cie.
Preparaty Kinerase polecane sà jako kuracja odm∏adzajàca i rewitalizujàca
skór´. Intensywna kuracja mo˝e byç równie˝ stosowana jako uzupe∏nienie
zabiegów stosowanych w dermatologii estetycznej, takich jak: mikroderma-
brazja, peelingi chemiczne, botoks, zabiegi z u˝yciem kwasu hialuronowego 
i inne zabiegi przeciwzmarszczkowe. Kosmetyki Kinerase mogà byç stosowane
równie˝ do skór problemowych, ze sk∏onnoÊcià do tràdziku ró˝owatego i alergii.
Twarzà serii zosta∏a znana amerykaƒska aktorka Courtney Cox – gwiazda 
serialu Przyjaciele.

W sk∏ad serii wchodzà:
Intensywny krem pod oczy, poj. 20 g. Cena: ok. 160 z∏
Intensywny krem do twarzy, poj. 40 g. Cena: ok. 200 z∏
Krem Morning Boost, poj. 30 ml. Cena: ok. 200 z∏

Dost´pne w sklepach Sephory i wybranych gabinetach dermatologii estetycznej. 

Ekspert poleca
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NowoÊç AVENE

Eluage – przeciwzmarszczkowe dermokosmetyki

• Nowe przeciwzmarszczkowe dermokosmetyki Eluage zawierajà wyselekcjonowane 
frakcje kwasu hialuronowego (HAF) oraz retinaldehyd (pochodnà witaminy A). Po∏àczenie
tych dwóch sk∏adników aktywnych pozwala na przywrócenie j´drnoÊci i spoistoÊci skóry.
Produkty Eluage wyró˝nia nowatorska, aksamitna konsystencja, która sprawia, ˝e od razu
po na∏o˝eniu kremu czujemy, ˝e skóra jest g∏adka i delikatna w dotyku. Krem nie daje uczu-
cia nat∏uszczenia, m.in. dzi´ki zastosowaniu pudrów soft focus. 

W sk∏ad gamy Eluage wchodzà dwa produkty: Krem przeciwzmarszczkowy intensywnie
odbudowujàcy i Koncentrat przeciwzmarszczkowy intensywnie odbudowujàcy. Obydwa preparaty
sà opracowane dla skóry dojrza∏ej po 40. roku ˝ycia, z widocznymi objawami starzenia. Krem
uj´drnia, wyg∏adza i od˝ywia skór´ twarzy i szyi, natomiast koncentrat (do stosowania punk-
towego, tylko na miejsca obj´te zmianami) wyg∏adza g∏´bokie bruzdy i zmarszczki.

Producent przeprowadzi∏ kliniczne badania skutecznoÊci preparatów Eluage, z których
wynika, ˝e ju˝ po 3 tygodniach stosowania skóra jest g∏adsza i j´drniejsza, a zmarszczki
(równie˝ te g∏´bokie) zmniejszajà si´ w widoczny sposób. Dodatkowa zawartoÊç w pro-
duktach Eluage wody termalnej Avene ∏agodzi wszelkie podra˝nienia skóry. Obydwa
preparaty majà apetyczny brzoskwiniowy kolor i subtelny zapach.

Krem przeciwzmarszczkowy intensywnie odbudowujàcy, poj. 30 ml. Cena: ok. 109 z∏ 
(opakowanie wystarcza na dwumiesi´cznà kuracj´)
Koncentrat przeciwzmarszczkowy intensywnie odbudowujàcy, poj. 15 ml. Cena: ok. 114 z∏

Dost´pne w aptekach i gabinetach dermatologii estetycznej.

Kosmetyki stworzone przez dermatologa!
Znany amerykaƒski dermatolog dr Frederic Brandt (z którego us∏ug korzysta
m.in. Madonna) stworzy∏ w∏asnà mark´ dermokosmetyków.

Crease Release
(wolna od zmarszczek)

• Krem zawiera unikatowy complex Gaba (z∏o˝ony kwas gamma – amino mas∏owy). 
Jak twierdzi producent, jest to rewolucyjny, niezwykle skuteczny produkt, który daje szybki
i widoczny efekt wyg∏adzenia zmarszczek oraz niweluje oznaki stresu. Krem jest szczególnie
polecany na zmarszczki w okolicach oczu (kurze ∏apki) i ust oraz pomi´dzy brwiami. 

Crease Release, poj. 30 ml
Cena: ok. 695 z∏
Dost´pne w sklepach Sephory.

Mikrodermabrazja 
(peeling w s∏oiczku)

• Produkt zawiera kryszta∏ki tlenku magnezu i zosta∏ opracowany do z∏uszczania
skóry w warunkach domowych. Efektem kuracji stosowanej 2-3 razy w tygodniu (ale
nie cz´Êciej ni˝ co 2 dni) jest poprawa wyglàdu i faktury skóry, wyraêne wyg∏adzenie
nierównoÊci, zmarszczek i bruzd, zmniejszenie przebarwieƒ. Skóra rozjaÊnia si´,
poprawia si´ jej koloryt. Kuracja jest równie˝ polecana dla skór tràdzikowych.

Mikrodermabrazja: poj 60 ml. 
Cena: ok. 395 z∏
Dost´pne w sklepach Sephory.
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Capivit® HydroControl
Nawil˝a skór´ tam, gdzie nie docierajà kremy nawil˝ajàce

• Capivit HydroControl zawiera, oprócz witaminy A i E, olej z nasion ogórecznika, który jest jednym z najbogatszych êróde∏
kwasu gamma – linolenowego. Brak tego kwasu mo˝e zak∏óciç procesy zachodzàce w skórze i spowodowaç m.in. wysuszenie 
i ∏uszczenie si´ skóry, nadmiernà szorstkoÊç i p´kanie nas-
kórka. Poniewa˝ organizm nie ma zdolnoÊci wytwarzania
wielonienasyconych kwasów t∏uszczowych, jedynà drogà
uzupe∏nienia ich niedoborów jest suplementacja.

Regularne stosowanie Capivitu HydroControl powoduje:
- popraw´ regulacji gospodarki wodnej skóry (zapewnia jej

d∏ugotrwa∏e nawil˝enie)
- popraw´ spr´˝ystoÊci i elastycznoÊci skóry
- spowolnienie procesów starzenia si´ skóry.

Capivit HydroControl to doskona∏a uzupe∏niajàca kuracja
rewitalizujàca dla skóry na wiosn´. Szczególnie zalecany
jest osobom majàcym problemy z przesuszonà, ∏uszczàcà
si´ i sk∏onnà do podra˝nieƒ skórà.

Cena opakowania: ok. 14 z∏
Dost´pny wy∏àcznie w aptekach.

Cryolift – Leczenie zimnem

• Nowy Zabieg Cryolift Laboratorium Filorga oparty jest na dobroczynnym dzia∏aniu krioterapii.
Zimno wp∏ywa bezpoÊrednio na popraw´ mikrokrà˝enia w skórze. Szybkie ozi´bienie danej okolicy
wywo∏uje paradoksalny ruch naczyƒ krwionoÊnych. Mechanizm ten polega na szybkim skurczu 
i rozkurczu naczyƒ krwionoÊnych, co aktywuje mikrokrà˝enie w skórze, a tym samym u∏atwia 
lepsze dotlenienie komórek skóry. Dotleniona komórka optymalnie zu˝ywa swoje rezerwy ener-
getyczne. Poza lepszà penetracjà sk∏adników aktywnych, uzyskuje si´ tak˝e polepszenie
funkcjonowania komórek skóry. Do zabiegu wykorzystuje si´ specjalnà aparatur´ Cryolift z g∏owicà
uwalniajàcà stabilne zimno o temperaturze do -15°C, bezpoÊrednio na skór´, nie wywo∏ujàc uczu-
cia dyskomfortu. Cryolift jest przede wszystkim zabiegiem regenerujàcym i liftingujàcym skór´ 
w miejscach nara˝onych na grawitacyjne starzenie si´ skóry. Jest to równie˝ doskona∏y zabieg na
uj´drnienie wewn´trznych cz´Êci ramion, zwiotcza∏à skór´ brzucha i biustu (np. po cià˝y), wspo-
maganie leczenia rozst´pów. Zabieg wykonywany jest w gabinetach dermatologii estetycznej.

Cena zabiegu: ok. 200-400 z∏ (w zale˝noÊci od powierzchni wykonywanego zabiegu)

Filorga Patch 
– zabieg uj´drniajàcy skór´ wokó∏ oczu 
Uzupe∏nienie zabiegu Cryolift.

• Zabieg wyg∏adzajàcy, wybielajàcy i drenujàcy wokó∏ oczu, szczególnie
polecany na dolne partie pod oczami. Likwiduje drobne linie i zmarszczki,
dzia∏a rozjaÊniajàco na cienie pod oczami i obrz´ki. Przywraca napi´cie 
i blask zm´czonej, wra˝liwej skórze oraz stymuluje procesy naprawcze.
Powinien byç wykonywany tu˝ po zabiegu Cryolift. Zabieg wykonywany jest
w gabinetach dermatologii estetycznej.

Cena zabiegu: ok. 200 z∏



Peeling chemiczny polega na kontrolowanym uszkodze-
niu skóry, wywo∏ujàcym z∏uszczanie cz´Êci naskórka i\lub
skóry w∏aÊciwej, a nast´pnie regeneracj´, odm∏odzenie 
i poprawienie kondycji skóry. Efektem zabiegu jest
zmniejszenie widocznoÊci zmarszczek, plam barwniko-
wych i blizn potràdzikowych oraz nadmiernego rogowace-
nia skóry wywo∏anego przez promieniowanie s∏oneczne.

Zale˝nie od g∏´bokoÊci dzia∏ania
peelingi mo˝na podzieliç: 
• peeling powierzchowny – swoim dzia∏aniem obejmuje

jedynie wierzchnie warstwy naskórka: rogowà i ziar-
nistà. Do tych peelingów zaliczamy np. peeling 
kwasem glikolowym o st´˝eniu do 35%. 

• peeling Êredniog∏´boki – dociera do warstwy podnas-
kórkowej, czyli do miejsca, gdzie naskórek ∏àczy si´ 
ze skórà w∏aÊciwà. Dzia∏ajàc w tym obszarze, pobu-
dza fibroblasty i powoduje wzrost produkcji kolage-
nu, elastyny oraz wzrost zawartoÊci czynników 
zwi´kszajàcych nawil˝enie skóry. Sà to peelingi 
z u˝yciem TCA, AHA w st´˝eniu od 50-70%. 

• peeling g∏´boki – dochodzi do skóry w∏aÊciwej, z∏usz-
cza ca∏y naskórek. U˝ywa si´ do tego celu fenolu lub 
lasera. Regeneracja po nim trwa oko∏o miesiàca. Jest 
agresywny i wià˝e si´ z nim ryzyko powik∏aƒ. 

Ze wzgl´du na rodzaj substancji 
z∏uszczajàcych wyró˝niamy
nast´pujàce peelingi: 
Alfa Hydroksykwasy (kwasy owocowe, w skrócie
AHA) – normalizujà warstw´ rogowà naskórka, powo-
dujà rewitalizacj´ i wyg∏adzenie skóry. Udowodniono, 

˝e AHA stymulujà fibroblasty do syntezy w∏ókien kolage-
nowych i elastyny, dzi´ki czemu osiàga si´ zmniejszenie
iloÊci zmarszczek i popraw´ elastycznoÊci skóry. Zwi´k-
szajà te˝ penetracj´ innych sk∏adników aktywnych (od-
m∏adzajàcych, likwidujàcych przebarwienia, itd.). Stoso-
wane w leczeniu skóry tràdzikowej – odblokowujà pory 
skóry zatkane przez ∏ój i martwe komórki, co pozwala 
na zlikwidowanie zaskórników. AHA znalaz∏y równie˝
zastosowanie w leczeniu rybiej ∏uski i innych zaburzeƒ
rogowacenia skóry oraz brodawek. 

Peeling kwasem mlekowym – kwas mlekowy 
nale˝y równie˝ do grupy kwasów owocowych. Otrzymy-
wany jest z kwaÊnego mleka. Pomaga utrzymaç prawi-
d∏owe pH skóry i nawil˝a jà. Polepsza wyglàd skóry wy-
stawionej na nadmiernà ekspozycj´ s∏oƒca, zmniejsza
plamy i przebarwienia. 

Peeling kwasem salicylowym BHA (beta-
hydroksykwas) – otrzymywany jest z liÊci s∏odkiej brzozy,
liÊci winogron i innych roÊlin. Wywo∏uje powierzchowne
i bardzo delikatne z∏uszczanie, co wp∏ywa na odnow´ na-
skórka. Z∏uszczanie starszych warstw naskórka oraz do-
puszczanie nowych, m∏odszych komórek do jego po-
wierzchni, jest szczególnie wa˝ne u osób starszych,
u których naturalny mechanizm z∏uszczania jest spowol-
niony. Posiada w∏aÊciwoÊci antyseptyczne i przeciwza-
palne, wp∏ywa na usuwanie zaskórników, zmniejsza ∏ojo-
tok, rozjaÊnia powierzchowne przebarwienia. Wskaza-
niami do jego stosowania sà: tràdzik zwyk∏y, zarówno
w formie zapalnej, jak i niezapalnej, tràdzik ró˝owaty,
zapalenie mieszków w∏osowych. Mo˝e byç stosowany na
ró˝ne cz´Êci cia∏a. Zwi´ksza penetracj´ innych zwiàzków
aktywnych. Jest doskona∏ym przygotowaniem do zabie-
gów mikrodermabrazji. 

EKSPERT Anti Aging20

Autor: dr Joanna Buchowicz
Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej
www.dermatologiaest.republika.pl

Peelingi chemiczne

Wszystko o: 

Peelingi chemiczne, zwane tak˝e chemoeksfoliacjà lub dermopeelingami, to jedne z naj-
cz´Êciej wykonywanych na Êwiecie zabiegów w gabinetach dermatologii estetycznej.
Peelingi skutecznie odm∏adzajà skór´ i poprawiajà jej wyglàd. Likwidujà blizny
potràdzikowe, zaskórniki, przebarwienia, a nawet rozst´py. 
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Peeling kwasem migda∏owym – to jedna z naj-
nowszych propozycji dermatologii estetycznej. Peeling
ten polecany jest nawet do skóry wra˝liwej – nietolerujà-
cej innych kwasów. Kwas migda∏owy otrzymywany jest
z ekstraktu z gorzkich migda∏ów i znany równie˝ jako
kwas fenoksyglikolowy. Stymuluje syntez´ kolagenu
i elastyny oraz aktywuje procesy regeneracji komórek.
Jest pomocny w leczeniu tràdzika. Poprzez g∏´bokà pe-
netracj´ mieszków w∏osowych redukuje i reguluje wy-
dzielanie serum, przez co odblokowuje zatkane pory, 
likwiduje zaskórniki i poprawia koloryt skóry. Ma te˝
dzia∏anie bakteriostatyczne. Po zastosowaniu peelingu
migda∏owego zmniejszajà si´ drobne zmarszczki i roz-
jaÊniajà przebarwienia skóry. Dzia∏anie kwasu migda∏o-
wego jest mniej dra˝niàce ni˝ AHA i nie powoduje prze-
barwieƒ pozapalnych, które mogà czasami pojawiaç si´
u pacjentów z fototypem III i IV po zastosowaniu kuracji
kwasem glikolowym lub retinowym. 

Peeling TCA (kwas trójchlorooctowy) – pozwala 
na kontrolowane z∏uszczanie naskórka i/lub skóry na ró˝-
nych g∏´bokoÊciach. Mo˝e byç stosowany samodzielnie,
np. w 15-procentowym st´˝eniu, albo w kombinacji
z innymi sk∏adnikami, np. kwasem askorbinowym (nazwa
zabiegu: Easy Peel) lub ze wskaênikiem barwnym
niebieskim (Blue Peel), który pozwala okreÊliç g∏´bokoÊç
przenikania kwasu do poszczególnych warstw naskórka. 

Pomaga to precyzyjnie kontrolowaç g∏´bokoÊç z∏usz-
czenia dobranà do g∏´bokoÊci blizny, przebarwieƒ lub
zmarszczek. Peelingi te dajà szczególnie dobre efekty
przy leczeniu (sp∏yceniu) blizn i przebarwieƒ. Stosowane
sà te˝ przy redukcji zmarszczek.

Peeling z u˝yciem kwasu pirogronowego
– jest bardzo polecany w leczeniu tràdzika grudkowo-
zaskórnikowego. To peeling dzia∏ajàcy doÊç g∏´boko.
Wywo∏uje z∏uszczanie naskórka trwajàce od 7 do 10 dni.
Jego dzia∏anie przeciwbakteryjne i regulujàce nadmier-
ne wydzielanie serum pozwala na leczenie aktywnych 
postaci tràdzika. Przenika do mieszka w∏osowo-
-∏ojowego i redukuje poziom ∏oju. Nie wp∏ywa na obni-
˝enie poziomu nawil˝enia skóry. 

Amelan – zalecany do likwidacji przebarwieƒ pochodze-
nia hormonalnego. Przywraca równie˝ równowag´ 
skórze t∏ustej i mieszanej, w bardzo du˝ym stopniu zw´˝a
pory i obni˝a wydzielanie ∏oju skórnego. Ze wzgl´du na
wysokà cen´ ca∏ej kuracji stosowany jest niezbyt cz´sto. 

O wyborze odpowiedniej substancji z∏uszczajàcej
i o g∏´bokoÊci peelingu decyduje lekarz, dobierajàc je
indywidualnie do skóry pacjenta i rodzaju problemu. 

Przeciwwskazania do peelingów
Pacjenci z powtarzajàcà si´ opryszczkà powinni byç
leczeni zapobiegawczo doustnymi Êrodkami przeciwwi-
rusowymi. Je˝eli opryszczka pojawi si´ ju˝ w trakcie
serii zabiegów, oprócz przeciwwirusowych leków do-
ustnych, stosuje si´ równie˝ leczenie miejscowe. 

Peelingów chemicznych nie mo˝na stosowaç na
otwarte rany, przy odmro˝eniach, zmianach alergicz-
nych na skórze oraz na skór´ opalonà (s∏oƒce, solarium).

WczeÊniejsze lub równoleg∏e u˝ycie doustnych bàdê
miejscowych retinoidów (pochodne witaminy A) mo˝e
doprowadziç do zwi´kszenia wra˝liwoÊci na kwasy i zin-
tensyfikowaç zabiegi, a tym samym zwi´kszyç mo˝liwoÊç
powik∏aƒ. Silnie dzia∏ajàce na naskórek kremy z tlen-
kiem benzoilu, glikolem, siarkà nale˝y odstawiç na dob´
przed peelingiem i przez 48 godzin po zabiegu. Na ty-
dzieƒ przed zabiegiem nie powinno si´ stosowaç gàbek
Êcierajàcych, produktów s∏u˝àcych do depilacji i wosko-
wania, ani wykonywaç innych czynnoÊci kosmetycznych,
które mogà podra˝niç skór´. 

Zalecenia po peelingach 
Trzeba unikaç goràca (sauny, jacuzzi), energicznych 
çwiczeƒ i przede wszystkim ekspozycji na s∏oƒce (nawet
w pochmurne dni powinno si´ stosowaç kremy z bardzo
wysokim filtrem ochronnym). �

Dr Buchowicz wykonuje 
zabieg z∏uszczania skóry 
za pomocà peelingu chemicznego.
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Rozst´py to defekt, który trapi sporà liczb´ kobiet niezale˝nie
od wieku. Mogà pojawiç si´ zarówno u osób oty∏ych, jak 
i szczup∏ych, u nastolatek i osób dojrza∏ych. Problem 
dotyczy równie˝ niemal 90 procent kobiet w cià˝y.

Definicja medyczna mówi, ˝e rozst´py sà to linijne, ograniczone ogniska zaniku
skóry charakteryzujàce si´ Êcieƒczeniem naskórka i skóry w∏aÊciwej oraz
zanikiem w∏ókien spr´˝ystych. Powstajà zwykle wtedy, gdy skóra ulega
gwa∏townemu rozciàgni´ciu i nie nadà˝a za zbyt szybkim przyrostem masy cia∏a.

Najcz´Êciej wyst´pujà w okolicach brzucha, piersi, na bocznych powierzch-
niach ud i poÊladków, czyli tam gdzie skóra poddana jest uciskowi przez
odk∏adajàcà si´ tkank´ t∏uszczowà. Rzadziej spotyka si´ rozst´py na plecach,
wewn´trznych powierzchniach ud oraz ponad kolanami.

Jakie sà przyczyny tworzenia si´ rozst´pów?
Ich powstawanie wià˝e si´ z upoÊledzeniem komórek odpowiedzialnych za pro-
dukcj´ kolagenu i elastyny w skórze. Gdy w organizmie wzrasta poziom korty-
zolu we krwi (hormonu wydzielanego przez nadnercza), w∏ókna spr´˝yste tracà
j´drnoÊç, stajà si´ bardziej kruche i mniej odporne na rozciàganie. Przybranie
masy cia∏a sprawia, ˝e zbyt delikatna siatka w∏ókien rozrywa si´, a na skórze
pojawiajà si´ cienkie, wrzecionowate pasma. 

Na powstawanie rozst´pów ma wp∏yw kilka czynników:
• Fizjologiczne – rozst´py pojawiajà  w czasie cià˝y i w okresie dojrzewania. 
• Hormonalne – sà zwiàzane z zaburzeniami hormonalnymi, zw∏aszcza 

z nadczynnoÊcià kory nadnerczy, które produkujà zbyt du˝o kortyzolu, 
np. w chorobie Cushinga.

• Polekowe – wyst´pujà u chorych leczonych d∏ugotrwale kortykosteroidami, 
zarówno ogólnie, jak i miejscowo – w wyniku stosowania silnych maÊci 
sterydowych.

• Dietetyczne – cz´sto powstajà w przypadku oty∏oÊci ró˝nego pochodzenia, 
a tak˝e na skutek niew∏aÊciwego, ubogiego w witaminy i minera∏y od˝ywiania.

• Zawodowe – u osób bioràcych sterydy w celu szybkiego przyrostu masy 
mi´Êniowej, np. kulturystów.

Autor: dr Kinga Nicer
Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz Nicer
www.nicer.pl

K∏opoty 
z rozst´pami
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• Genetyczne i osobnicze – ró˝na g´stoÊç rozst´pów 
i ich rozleg∏oÊç dowodzi, ˝e na ich rozwój wp∏ywajà 
równie˝ czynniki wrodzone. 

Rodzaje rozst´pów
Rozst´py przybierajà ró˝ny wyglàd w zale˝noÊci od
stopnia ich zaawansowania. 
Sinoczerwone – wyst´pujà najcz´Êciej w poczàtkowej
fazie. Sà to linijne pr´gi tej barwy, o rozmaitej
d∏ugoÊci i szerokoÊci.
Bia∏e – sà starsze i uformowane na sta∏e. Skóra w ich
obr´bie jest lÊniàca i wiotka, bibu∏kowato marszczàca
si´, przy dotyku wyczuwa si´ ubytek skóry w∏aÊciwej
(pod∏u˝ny zanik) i nierówne pod∏o˝e zrazików t∏usz-
czowych tkanki t∏uszczowej. ¸atwo unoszà si´ przy
uj´ciu skóry w fa∏d.
Pocià˝owe – to specyficzny rodzaj rozst´pów, bo
wyst´pujà g∏ównie na brzuchu i sà d∏ugie, liczne oraz
szerokie – od 1 do 2 cm.

Czy mo˝na je leczyç?
Jak dotychczas nie znaleziono tak skutecznego spo-
sobu leczenia rozst´pów, aby znikn´∏y ca∏kowicie bez
widocznych Êladów. Jednak dermatologia estetyczna
oferuje obecnie wiele metod, dzi´ki którym estetyka
skóry znacznie si´ poprawia. Do najcz´Êciej wykony-
wanych zabiegów nale˝à peelingi chemiczne, mikro-
dermabrazja oraz mezoterapia.
Najbardziej zadowalajàce efekty uzyskujemy stosujàc
kilka metod jednoczeÊnie, np.
• najpierw wykonujemy mikrodermabrazj́  (czyli Êcieranie
naskórka), a bezpoÊrednio po niej, dla wzmocnienia efektu
wyg∏adzenia, nak∏adamy peeling chemiczny, np. Easy Peel;
• innà metodà jest wykonanie po zabiegu mikroder-

mabrazji – mezoterapii – czyli ostrzykiwania skóry
specjalnymi preparatami poprawiajàcymi jej nawil-
˝enie i uj´drnienie oraz stymulujàcymi skór´ do odnowy
w∏ókien kolagenowych i elastyny. Do zabiegu mezote-
rapii mo˝na wykorzystywaç ró˝ne preparaty, np. kwas
hialuronowy (Surgilift), Placentex lub specjalnie
dobrane do problemu skóry koktajle – mieszaniny
ró˝nych substancji aktywnych. 

Rozst´py leczy si´ cz´sto wykorzystujàc lasery ablacyjne
i nieablacyjne (wi´cej patrz tekst o laserach: str. 6).

Wszystkie zabiegi stosowane oddzielnie lub w terapii
∏àczonej majà na celu wyg∏adzenie, popraw´ j´drnoÊci 
i elastycznoÊci skóry oraz wyrównanie jej koloru, 
co sprawia, ˝e rozst´py stajà si´ mniej widoczne.
Rodzaj i cz´stotliwoÊç zabiegów jest proponowany przez
lekarza, w zale˝noÊci od rodzaju i zaawansowania zmian.

Profilaktyka i piel´gnacja skóry 
z rozst´pami
Osoby ze sk∏onnoÊciami do rozst´pów powinny unikaç
czynników, które sprzyjajà ich wyst´powaniu – przede
wszystkim nag∏ego spadku i wzrostu wagi cia∏a. Bardzo
wa˝na jest odpowiednia dieta, bogata w witaminy 
i mikroelementy, zw∏aszcza cynk i krzem. Nale˝y
równie˝ starannie dobieraç kosmetyki. Na rynku jest
wiele kremów i preparatów przeciw rozst´pom. Najlepiej
szukaç tych, które majà w swoim sk∏adzie tretynoin´
(pochodnà witaminy A). Zapobiega ona rozst´pom oraz
sprzyja wyg∏adzeniu skóry. Dodatkowy, niewàtpliwie
pozytywny wp∏yw na uj´drnienie skóry ma stosowanie
podczas regularnego wcierania kremu automasa˝u. �

MELILOT Chirurgia Plastyczna
Dr hab. med. Bart∏omiej Noszczyk

Melilot za∏o˝ony w 1935 r. jest profesjonalnà klinikà chirurgii estetycznej 
specjalizujàcà si´ w skomplikowanych operacjach w tym: ◗ nosa ◗ piersi 
◗ odsysania tkanki t∏uszczowej ◗ przeszczepach w∏osów. 

Zespó∏ znakomitych specjalistów plastyków gwarantuje poziom najlepszych
europejskich oÊrodków. Doc. Noszczyk, który prowadzi klinik´, jest 
nauczycielem akademickim kszta∏càcym m∏odszych lekarzy w chirurgii 
plastycznej. U∏atwia nam to przywiàzywaç szczególnà uwag´ do naukowego
poziomu naszej pracy i równoczeÊnie stale doskonaliç w europejskich 
oÊrodkach i mi´dzynarodowych kursach chirurgii estetycznej.

Al. Jana Paw∏a II 70 lok. 57, Warszawa, tel.: 0-22  636 56 76     e-mail: konsultacje@melilot.pl     www.melilot.pl
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Jak dbam o siebie:

W tej rubryce znane osoby 
zdradzajà nam swoje sekrety 
zwiàzane z dbaniem o zdrowie, 
atrakcyjny wyglàd i dobrà kondycj´.

Ma∏gorzata Niemen od lat jest uwa˝ana
za królowà polskich modelek. Jako
dojrza∏a, pi´kna kobieta – zgodnie 
z trendami panujàcymi na Zachodzie 
– nadal pracuje w swoim zawodzie,
wyst´puje na pokazach, sesjach zdj´-
ciowych i reklamowych. Wiele osób 
zna oficjalny wizerunek Ma∏gorzaty 
– pi´knej kobiety z „wielkiego Êwiata”,
˝ony wybitnego muzyka. Znajomi i przy-
jaciele znajà te˝ inny obraz Ma∏gosi 
– osoby niezwykle skromnej, rodzinnej,
wra˝liwej malarki.

E. Ma∏gosiu, Twoja ostatnia sesja zdj´ciowa 
w magazynie Pani jest przepi´kna. Wiele doj-
rza∏ych kobiet w Polsce podziwia Ci´, ale pewnie
te˝ niejedna wzdycha z zazdroÊcià. Jak ona 
to robi, ˝e tak wyglàda?
M.N. – (Êmiech) – W∏aÊnie nic nie robi. Wstyd si´
przyznaç, ale nie poÊwi´cam wiele czasu na
„piel´gnowanie swojej urody”. Rano i wieczorem
wklepuj´ w skór´ twarzy krem odpowiedni do aktu-
alnej aury za oknem. Od lat stosuj´ na ch∏odne dni
krem pó∏t∏usty z wiesio∏kiem, który ma dobroczynny
wp∏yw na mojà cer´ w tzw. sezonie grzewczym. 
Na noc si´gam wtedy po krem t∏usty (od˝ywczo-
-detoksykujàcy) z witaminà E dr Ireny Eris – jestem
mu wierna od lat. Kiedy robi si´ ciep∏o, si´gam po
lekkie kremy nawil˝ajàce, no i baaardzo ograniczam
dost´p promieni s∏onecznych do mojej twarzy.
Wracajàc do pi´knych zdj´ç... Uwa˝am, ˝e oglàdanie
tzw. pism kobiecych mo˝e byç bardzo frustrujàce. 
A to nasza figura odbiega od tej oglàdanej na zdj´ciu,
a to nasze udo jest „troch´” inne ni˝ u modelki, a to
twarz ma wypuk∏oÊci i wkl´s∏oÊci, których w ogóle

Ma∏gorzata Niemen

foto: serwis fotograficzny SOLAR
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nie mo˝na si´ dopatrzyç np. w uÊmiechni´tej Naomi
Campbell. Wszystko jest g∏adkie, napi´te, j´drne,
czyÊciutkie, pachnàce i tak nieskazitelne, ˝e a˝ nie-
ludzkie. Po prostu – niemo˝liwoÊç! Media niestety spra-
wiajà (i to nie tylko w kwestii urody), ˝e przestajemy
samodzielnie myÊleç, wyciàgaç w∏asne wnioski z tego,
„co pomi´dzy wierszami”. Tzw. „moda i uroda” 
to ogromna machina karmiona naszymi s∏aboÊciami,
oczekiwaniami, pró˝noÊciami, kompleksami, etc, etc.
A poza tym fotografie sà dziÊ poddawane wielu 
zaskakujàcym obróbkom komputerowym. Modelka
mo˝e byç wyszczuplona, jej biust i usta powi´kszone, 
z brunetki blondynka, ze Szwedki Hinduska. Z drugiej
strony tak sobie jednak myÊl´, co by by∏o, gdyby 
nie by∏o tego ciàg∏ego podnoszenia poprzeczki? 
Nie mog∏abym si´ delektowaç przepi´knymi zdj´ciami
Êwietnych fotografów, moje ubrania wyglàda∏yby jak
za czasów króla åwieczka, a twarz myta wodà i myd-
∏em trzeszcza∏aby... 

E. Co sàdzisz o modnej
teraz tendencji do pop-
rawiania swojej urody?
Medycyna estetyczna
oferuje teraz wiele mo˝-
liwoÊci, aby zatrzymaç
czas, niekoniecznie za po-
mocà skalpela.
M.N. Nie mam nic prze-
ciwko poprawianiu natury,
która dla jednych jest bar-
dziej szczodra, a dla innych
mniej. Wszyscy lubimy mieç
dobre samopoczucie. Je˝eli
pozb´dziemy si´ lub zmini-
malizujemy dr´czàce nas mankamenty, na pewno
b´dzie to z korzyÊcià dla naszej psyche i co za tym idzie
– równie˝ otoczenie b´dzie dobrze si´ z nami czu∏o.

E. Cz´sto widaç go∏ym okiem jak wiele znanych
kobiet w Polsce m∏odnieje z dnia na dzieƒ, a jednak
niewiele z nich ma odwag´ przyznaç si´ g∏oÊno 
do tego, ˝e korzysta z dobrodziejstw medycyny
estetycznej. O ile pami´tam, Kayah, jako jedna 
z nielicznych, powiedzia∏a publicznie, ˝e poprawi∏a
kszta∏t nosa i znacznie lepiej si´ z tym czuje. Z kolei
Danuta Stenka powiedzia∏a w wywiadzie dla Elle, 
˝e je˝eli b´dà jej przeszkadzaç zbyt g∏´bokie
zmarszczki pomi´dzy brwiami, to nie b´dzie mia∏a
oporów przed wstrzykni´ciem botoksu. Co o tym
sàdzisz? Przy czym nie chodzi mi o to, czy mówiç,
czy nie mówiç – bo ka˝dy ma prawo do prywatnoÊci.
Sà jednak panie, które mimo tego, ˝e poprawiajà

swojà urod´, w licznych (dobrowolnie udzielanych)
wywiadach deklarujà si´ jako zdecydowane prze-
ciwniczki takich zabiegów (nigdy w ˝yciu nie zde-
cydowa∏abym si´, itd.)
M.N. Hm, to rzeczywiÊcie przesada. No, ale je˝eli 
ma to pomóc tym paniom w dobrym samopoczuciu,
niech tak mówià. Tylko czy nie stanà si´ obiektem
drwin? Bo jednak ∏atwo dostrzec, co jest efektem relak-
sowego pobytu w sanatorium, a co wynikiem bardziej
inwazyjnego dzia∏ania.

E. Zawsze podziwia∏am Ci´ jako osob´, która ma
dystans do tzw. kariery i nie daje si´ wciàgnàç
w ob∏´dne tempo ˝ycia. Wi´kszoÊç z nas, niestety,
nie mo˝e si´ z tego wyzwoliç. Jak Ci si´ to udaje?
M.N. Tak sobie myÊl´ z perspektywy czasu, ˝e nigdy
nie dzia∏a∏am za wszelkà cen´. W ró˝nych sytuacjach
mówi∏am sobie – b´dzie co ma byç. Je˝eli coÊ mi zapro-
ponujà – cudownie, jeÊli coÊ mnie ominie, b´dzie mo˝´

troch´ przykro, ale Êwiat si´
nie zawali. Ponadto, przez
wiele lat spe∏nia∏am si´
w swoim malowaniu (malo-
waç ka˝dy mo˝e…). To by∏y
wspania∏e, tylko moje
chwile, od nikogo nieza-
le˝ne. Mam za sobà kilka
wystaw w ró˝nych miastach
Polski. Wiele moich prac
sprawia teraz przyjemnoÊç
innym i to mnie chyba
cieszy najbardziej.

E. Przyznaj si´, ˝e chocia˝
uprawiasz jakieÊ sporty
albo dbasz szczególnie 

o diet´, skoro udaje Ci si´ zachowaç takà figur´!
M.N. Jestem ma∏o zdyscyplinowana, wi´c jakieÊ 
systematyczne çwiczenia nie sà w moim przypadku
mo˝liwe. Ale bardzo lubi´ chodziç, w zale˝noÊci od
samopoczucia – sà to raz krótsze, raz d∏u˝sze
odleg∏oÊci. Doceniam te˝ zalety taƒca, który skutecznie
uruchamia mi´Ênie do tej pory uÊpione.

I to ma byç sprawiedliwoÊç! Na zakoƒczenie przytocz´
histori´ (która brzmi prawie jak anegdota) opowie-
dzianà mi przez znajomà. KtóregoÊ dnia posz∏a odwie-
dziç Ma∏gorzat´ Niemen w jej domu i prze˝y∏a lekki
szok. W drzwiach stan´∏a bowiem pi´kna, m∏odo
wyglàdajàca kobieta i na pytanie o Ma∏gorzat´
odpowiedzia∏a: „Córki nie ma w domu”. �

ROZMAWIA¸A: BRYGIDA REKOWSKA
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Warto Poznaç: 

dr Barbara 
Walkiewicz-Cyraƒska 
Dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska – jest lekarzem dermatologiem, ukoƒczy∏a studia 
na Akademii Medycznej we Wroc∏awiu oraz podyplomowe studia z kosmetologii.
Obecnie pe∏ni funkcje: Prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych,
Sekretarza Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, 
Cz∏onka Rady Naukowej „The Journal of Cosmetic Dermatology" (wydawnictwo Blackwell),
Cz∏onka Amerykaƒskiej Akademii Dermatologii Estetycznej,
Cz∏onka Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Laserowej,
Cz∏onka Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Dr Walkiewicz Cyraƒska specjalizuje si´ w dermatologii
estetycznej. Od. 1991 prowadzi prywatnà praktyk´
lekarskà, w 2000 roku za∏o˝y∏a w Warszawie Centrum
Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm.

W 1999 roku by∏a inicjatorem i wspó∏za∏o˝ycielem 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
Od poczàtku, a˝ do chwili obecnej jest jego prezesem 
i aktywnie dzia∏a na rzecz rozwoju Stowarzyszenia 
w Polsce i w strukturach europejskich. SLDE nale˝y
do Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii 
i Dermatologii Estetycznej. Jego cz∏onkowie uczestniczà
w szkoleniach, sympozjach i seminariach regularnie
organizowanych w Polsce, wyje˝d˝ajà te˝ na mi´dzynaro-
dowe kongresy i majà mo˝liwoÊç praktyki w najlepszych
Êwiatowych oÊrodkach dermatologii estetycznych.

Obecnie gabinet dermatologii estetycznej rekomen-
dowany przez Stowarzyszenie to marka ceniona przez
pacjentów w ca∏ej Polsce. Rekomendacja ta jest bowiem
gwarancjà bezpieczeƒstwa i najwy˝szej jakoÊci ofero-
wanych us∏ug i wykonywanych zabiegów.

Praca na rzecz Stowarzyszenia jest pasjà 
dr Walkiewicz, którà dzieli z prowadzeniem Centrum Der-
matologii Estetycznej i Laserowej. Obecnie w Viva Derm
oprócz dr Walkiewicz pracuje 8 lekarzy. Gabinet jest
wyposa˝ony w nowoczesny sprz´t i najnowszej generacji
lasery. W gabinecie jest wykonywany ca∏y zakres us∏ug 
z zakresu dermatologii estetycznej, szczególnie specja-
lizuje si´ w nieinwazyjnych sposobach rewitalizacji skóry.

W przysz∏oÊci dr Walkiewicz planuje znacznie roz-
budowaç ju˝ istniejàcà w Viva Derm cz´Êç poÊwi´conà
nieinwazyjnym metodom odchudzania i modelowania
sylwetki. Tajemnicà pozostaje fakt, jak udaje si´ jej
pogodziç dzia∏alnoÊç na rzecz Stowarzyszenia z prowa-
dzeniem gabinetu i licznymi wyjazdami na mi´dzyna-
rodowe kongresy oraz wyk∏adami i prowadzeniem
szkoleƒ dla lekarzy. Najlepszym sposobem na relaks dla 
dr Walkiewicz sà taniec i areobik. Jej hobby to podró˝e.

www.viva-derm.pl

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy i najlepsze gabinety dermatologii i medycyny
estetycznej, wellness i beauty spa.
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