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Szanowni
Paƒstwo!
Zapraszamy do lektury wiosennego numeru naszego
magazynu. A w nim: spora dawka informacji na temat
choroby cywilizacyjnej, jakà jest alergia. Wed∏ug
oceny epidemiologów co czwarty Polak jest alergikiem
– a niestety – liczba ta co 10 lat si´ podwaja.
W du˝ym stopniu ma na to wp∏yw zanieczyszczenie
Êrodowiska oraz wszechobecne substancje chemiczne,
które organizm nie zawsze akceptuje, reagujàc na ten
kontakt ró˝nymi zmianami skórnymi, a nierzadko
powa˝niejszymi objawami. Obszerne informacje o tej
chorobie oraz jak sobie z nià radziç znajdà Paƒstwo
na stronach 8-13.
Zach´camy równie˝ do przeczytania tekstu o zabiegach estetycznych i kosmetycznych dla m´˝czyzn.
Od kilku lat wyraênie obserwujemy, jak bardzo
zmienia si´ podejÊcie panów do tematu: „poprawianie
urody” i zapobieganie skutkom up∏ywajàcego czasu.
Coraz ch´tniej odwiedzajà nasze gabinety, a my
starannie dobieramy zabiegi, które pomagajà zregenerowaç zm´czonà skór´ i usuwajà skutki stresu.
I wreszcie… temat typowo kobiecy: operacje
powi´kszania biustu. Chirurg plastyczny odpowiada
na najcz´Êciej zadawane pytania.
Mi∏ej lektury!
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1. Je˝eli zamówisz 1 egzemplarz – magazyn jest bezp∏atny – pokrywasz tylko koszty op∏aty pocztowej (2,50 z∏)!
2. Chcàc zaprenumerowaç odpowiednio 5, 10, 25, 50
egzemplarzy (lub wi´cej), zap∏acisz 3,50 z∏/szt.
3. Zamówienia przyjmujemy do koƒca 2007 roku.
4. Po z∏o˝eniu zamówienia dostaniesz faktur´ na op∏acenie nale˝noÊci za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu,
b´dziesz otrzymywa∏ co dwa miesiàce paczk´ z zamówionà liczbà magazynów Ekspert.
Nast´pny numer: maj/czerwiec 2007.
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M¢˚CZYZNA
w gabinecie
Coraz wi´cej m´˝czyzn rozumie, ˝e dbanie o swój wyglàd to „inwestycja”, która pomaga zarówno w ˝yciu zawodowym, jak i prywatnym. Dobry wyglàd to nie tylko znakomite
samopoczucie i wysoka samoocena, to tak˝e jeden z warunków powodzenia w biznesie.
Medycyna estetyczna otwiera dziÊ du˝e mo˝liwoÊci tym, którzy chcà zachowaç atrakcyjnoÊç na lata, a dzi´ki po∏àczeniu wysokiej skutecznoÊci zabiegów z bezpieczeƒstwem
ich stosowania, znajduje ciàgle nowych zwolenników.
przed ...

... po zabiegu

przed ...

Zabiegi dermatologii estetycznej

Efekt zabiegu z u˝yciem preparatu Surgiderm

foto: serwis prasowy ALLERGAN

Skóra m´˝czyzn ró˝ni si´ od kobiecej. Przede wszystkim
jest znacznie grubsza. W∏aÊnie ta gruboskórnoÊç pozwala
zachowaç przez d∏u˝szy czas odpowiednie napi´cie
i chroni m´˝czyzn przed pojawianiem si´ zmarszczek.
Ze wzgl´du na produkcj´ testosteronu i jego pochodnych
m´ska skóra jest du˝o lepiej nawil˝ona, gdy˝ gruczo∏y
∏ojowe wra˝liwe na testosteron wydzielajà dwa razy
wi´cej ∏oju. Dlatego jej cz´stym problemem sà rozszerzone pory, wyst´powanie zaskórników, wyprysków, nadmierne Êwiecenie si´. Negatywny wp∏yw na wyglàd skóry
majà równie˝ agresywne czynniki zewn´trzne: zanieczyszczenie Êrodowiska, przebywanie na co dzieƒ w zadymionych pomieszczeniach, a tak˝e niew∏aÊciwa dieta,
stres, zm´czenie.
Pierwsze zmarszczki pojawiajà si´ na m´skiej skórze
znacznie póêniej ni˝ u kobiet, zwykle po 40. roku ˝ycia.
Ale kiedy ju˝ wystàpià, sà du˝o g∏´bsze i bardziej wyraziste. Dodatkowym problemem m´˝czyzn jest ograniczona cierpliwoÊç w stosowaniu kosmetyków. Dlatego
wszystkie linie kosmetyczne przeznaczone dla panów sà
dostosowane do ich potrzeb, np. w seriach jest niewielka
liczba produktów i bardzo ∏atwo si´ je aplikuje.

Efekt zabiegu z u˝yciem BOTOX®-u

... po zabiegu

foto: serwis prasowy L.E.A. FUTUR

BOTOX®
Zmarszczki na czole oraz dwie pionowe linie pomi´dzy
brwiami nadajà twarzy gniewny i zm´czony wyglàd.
Aby z∏agodziç linie mimiczne i przywróciç skórze
Êwie˝oÊç oraz naturalnoÊç warto skorzystaç z zabiegu
z u˝yciem BOTOX®-u.
Leczenie preparatem BOTOX® jest niechirurgicznà
metodà, która pozwala szybko wyg∏adziç zmarszczki.
Zabieg trwa ok. 10 minut, a aplikacja jest prosta

i bezpieczna. Polega na wstrzykni´ciu przez lekarza specjalist´ ÊciÊle okreÊlonych dawek BOTOX®-u w wybrane
mi´Ênie twarzy tak, aby uzyskaç optymalne rezultaty.
Zabieg jest prawie bezbolesny, nie wymaga miejscowego
znieczulenia i, co wa˝ne dla m´˝czyzn, mo˝na bezpoÊrednio po nim wróciç do normalnej aktywnoÊci. Jest popularny zw∏aszcza wÊród biznesmenów, polityków, bo nadaje twarzy wypocz´ty i zrelaksowany wyglàd.
EKSPERT Anti Aging
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BOTOX® jest szeroko stosowany w usuwaniu
zmarszczek czo∏owych poprzecznych, zmarszczek g∏adzizny czo∏a (mi´dzy brwiami) oraz wokó∏ oczu, tzw.
„kurzych ∏apek”. Wraz z wype∏niaczami mo˝na go te˝
u˝ywaç do modelowania rysów twarzy.
Ró˝nica w stosowaniu toksyny u m´˝czyzn i u kobiet
jest taka, ˝e panom zwykle pozostawia si´ pewnà cz´Êç
zmarszczek mimicznych, aby nie nadawaç m´skiej
twarzy efektu pe∏nego wyg∏adzenia.
Zalecana seria zabiegów: powtarza si´ je co 6 miesi´cy.
Cena: 700 z∏ na okolic´, np. zmarszczki mi´dzy brwiami.

Wype∏nianie zmarszczek kwasem hialuronowym
Z biegiem lat skóra wiotczeje, traci blask, rysy wyostrzajà si´, a twarz traci naturalny, harmonijny kontur. Opadajàce kàciki ust nadajà twarzy zm´czony wyglàd. Za pomocà zastrzyku zawierajàcego kwas hialuronowy (np.
nowej generacji preparat Surgiderm) mo˝na doskonale
wyg∏adziç niedoskona∏oÊci skóry i oznaki starzenia si´,
bez koniecznoÊci przeprowadzenia wst´pnych testów.
Stabilizowany kwas hialuronowy pozwala na wype∏nienie
bruzd wokó∏ nosa oraz ust, wyg∏adzenie Êrednich i powierzchowych zmarszczek.
Z kolei dzi´ki zastrzykom z Volumy (kwas hialuronowy
o wi´kszej g´stoÊci) mo˝na doskonale skorygowaç
obj´toÊç poszczególnych partii twarzy. Po wstrzykni´ciu
odpowiedniej warstwy preparatu policzki odzyskajà
m∏odzieƒczy wyglàd. Zabiegi z u˝yciem preparatu Voluma
sà szczególnie polecane dla szczup∏ych m´˝czyzn,
których twarze utraci∏y w∏asnà obj´toÊç warunkowanà
przez tkank´ t∏uszczowà. Zabieg, trwajàcy nie d∏u˝ej
ni˝ kwadrans, nadaje twarzy naturalny, harmonijny
wyglàd. Przynosi tak˝e niebywa∏y efekt liftingujàcy.
Zalecana seria zabiegów: zabiegi z u˝yciem substancji
wype∏niajàcych powtarza si´ co 12 miesi´cy,
z u˝yciem Volumy – co 18 miesi´cy.
Cena: Fa∏dy nosowo-wargowe: 900-1500 z∏,
Voluma: 2200-2500 z∏.

likwidowania tkanki t∏uszczowej opornej na çwiczenia.
Po zabiegu pozostaje niewielki obrz´k i bolesnoÊç, które
ust´pujà po 24-48 godzinach.
Zalecana seria zabiegów: Êrednio 4 zabiegi w odst´pach
4-6-tygodniowych.
Cena: 400-1200 z∏ – zale˝y od iloÊci u˝ytego preparatu.

Pilingi
Ze wzgl´du na charakter m´skiej skóry, jej gruboÊç
i sk∏onnoÊç do powstawania zaskórników oraz rozszerzonych porów zabiegi z∏uszczajàce sà jednymi z cz´Êciej polecanych dla p∏ci silnej.
Piling chemiczny polega na kontrolowanym uszkodzeniu 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 barwnikowych i blizn potràdzikowych oraz nadmiernego rogowacenia skóry wywo∏anego przez promieniowanie s∏oneczne.
Skóra nabiera g∏adkiego, jednolitego wyglàdu. Na rynku
jest dost´pnych co najmniej kilkanaÊcie rodzajów pilingów
chemicznych, a wybór mo˝e stanowiç pewnego rodzaju
problem. Preparaty ró˝nià si´ si∏à dzia∏ania, czasem trwania zabiegu oraz czasem rekonwalescencji.
W zale˝noÊci od wskazaƒ i mo˝liwoÊci pacjenta do wyboru sà: piling migda∏owy (najs∏abszy), glikolowy w ró˝nych st´˝eniach (tzw. kwasy owocowe), pirogronowy
i trójchlorooctowy. Zwykle, im wi´ksza si∏a dzia∏ania
substancji, tym d∏u˝szy jest czas rekonwalescencji.
Wyjàtkiem jest tzw. yellow peel, który poza tym, ˝e jest
doÊç silnym i g∏´boko dzia∏ajàcym preparatem, nie wy∏àcza pacjenta z ˝ycia zawodowego i towarzyskiego.
Nale˝y bezwzgl´dnie pami´taç, ˝e po ka˝dym zabiegu
obowiàzuje nas ochrona przed promieniowaniem UV do
4 tygodni po zabiegu.
Zalecana seria zabiegów: do 3 zabiegów w odst´pach
4-tygodniowych. Cena: 250-500 z∏ za zabieg.

Laseroterapia i fotoodm∏adzanie
Lipoliza
Na Êwiecie wykonuje si´ te zabiegi dopiero od kilku lat.
W Polsce nie sà jeszcze tak popularne. Lipoliza polega na
wstrzykiwaniu w tkank´ t∏uszczowà fosfatydylocholiny,
znanej te˝ jako lecytyna. Substancja ta powoduje trwa∏e
uszkodzenie tkanki t∏uszczowej i znajduje zastosowanie
wsz´dzie tam, gdzie mamy do czynienia z niechcianym
t∏uszczem. Znakomicie nadaje si´ do likwidowania drugiego podbródka, zbyt obfitych policzków. S∏u˝y równie˝
do kszta∏towania sylwetki na niewielkich obszarach cia∏a:
brzuchu, bokach tu∏owia, udach. Jest dobrà alternatywà
dla panów, którzy nie chcà poddawaç si´ chirurgicznemu
zabiegowi liposukcji. Wymaga jednak wi´kszej cierpliwoÊci, bo efekty widaç dopiero po kilku zabiegach.
Zdecydowanie nie jest to metoda odchudzania, a jedynie
6

EKSPERT Anti Aging

Wskazaƒ do laseroterapiii dla m´˝czyzn jest mnóstwo:
podstawowe to usuwanie nadmiernego ow∏osienia,
usuwanie rozszerzonych naczyƒ krwionoÊnych oraz
w∏ókniaków mi´kkich. W zale˝noÊci od u˝ytego urzàdzenia te cz´ste defekty kosmetyczne mo˝na skutecznie
korygowaç . Wi´kszoÊç zabiegów jest nieco bolesna. DoÊç
wa˝ne jest, aby do 4 tygodni po zabiegu nie wystawiaç
skóry na dzia∏anie s∏oƒca. Oddzielnà metodà jest zastosowanie intesywnego êród∏a Êwiat∏a (IPL). To rodzaj
lampy b∏yskowej o bardzo du˝ej energii. Wskazaniem do
stosowania tego urzàdzenia sà objawy fotostarzenia si´
skóry: przebarwienia, rozszerzone naczynia, utrata
elastycznoÊci skóry.
Zalecana seria zabiegów: Êrednio 4 zabiegi w odst´pach
3-4-tygodniowych. Cena: 600-800 z∏ za zabieg. 

ZABIEGI KOSMETYCZNE
Lista tych zabiegów dla m´˝czyzn mo˝e nie
jest jeszcze imponujàco d∏uga, ale jest ju˝
w czym wybieraç. Kilka spoÊród nich proponuje Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka z Centrum Dermatologii Estetycznej
i Laserowej Viva Derm (www.viva-derm.pl).

Zabiegi na twarz
Extremale Men Dermika – doskonale nawil˝a
Zabieg jest polecany dla panów prowadzàcych intensywny tryb ˝ycia, przebywajàcych w zadymionych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Poprawia kondycj´ przesuszonej i podra˝nionej skóry, (np. boleÊnie napi´tej po
goleniu) oraz nara˝onej na negatywny wp∏yw ró˝nych
czynników Êrodowiska. Najlepszych rezultatów mo˝na si´
spodziewaç, poddajàc si´ serii 4-6 zabiegów.
Efekt: poprawa napi´cia, elastycznoÊci i kolorytu skóry.
Czas trwania zabiegu: 40-60 minut (z masa˝em).
Cena: 100 z∏, z masa˝em 150 z∏.

Savoir Faire Decleor – g∏´boko energetyzuje
Jest idealnà kuracjà dla palaczy! RozÊwietla ziemistà
i matowà cer´. Znakomity równie˝ dla skóry dojrza∏ej
– uelastycznia skór´, poprawia owal twarzy.
U˝ywana do zabiegu maska Aromaplasty to prawdziwy
koktajl witamin, g∏ównie witaminy E – wzmacniajàcej
barier´ ochronnà naskórka – oraz protein, które majà
w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce i zapobiegajàce starzeniu si´.
Efekt: wyg∏adzenie naskórka, poprawa kolorytu i owalu
twarzy.
Czas trwania zabiegu: od 45 minut do 1 godz. 15 minut.
Cena: od 150 do 180 z∏.

czynnik nawil˝ajàcy (NMF) i zapobiega starzeniu si´
skóry. Szara, zm´czona, pozbawiona witalnoÊci i energii
skóra po zabiegu wyglàda Êwie˝o i promiennie.
Efekt: dotlenienie, rewitalizacja i od˝ywienie skóry.
Czas trwania zabiegu: 1 godz. 15 minut.
Cena: 120 z∏.

Zabiegi na cia∏o
Decleor – regeneruje i z∏uszcza
Zabieg gwarantuje natychmiastowy efekt. Dzia∏a rewitalizujàco i energetyzujàco. Rozpoczyna si´ od z∏uszczania
naskórka przy u˝yciu silnie dzia∏ajàcego pilingu do cia∏a
Grain de Sel (zawierajàcego m.in. kryszta∏ki soli
morskiej, zmielone goêdziki, pieprz), a koƒczy relaksujàcym masa˝em pleców i na∏o˝eniem balsamu ochronnego.
Efekt: mi´kka, dobrze oczyszczona skóra.
Czas trwania: od 30 do 45 minut.
Cena: ok. 150 z∏.

Spazio Uomo Dibi – modeluje cia∏o
Przywróci dobre samopoczucie i wigor zestresowanym
panom, zrelaksuje oraz pomo˝e si´ pozbyç nadmiernej
tkanki t∏uszczowej. Dzi´ki zastosowaniu w kosmetykach
do zabiegu ró˝nych sk∏adników aktywnych: kwasów owocowych z czarnych jagód, jab∏ek, pomaraƒczy oraz
zielonej herbaty, protein pszenicy, witamin A i E skóra
jest uelastyczniona, oczyszczona i zregenerowana.
Efekt: Êwie˝a cera, uj´drnienie cia∏a.
Czas trwania: ok. 1 godziny
Cena: 140 z∏ 

Spazio Uomo Dibi – nawil˝a i oczyszcza
Przeznaczony dla przesuszonej, zm´czonej cery z wyraênym oznakami starzenia. Idealnie relaksuje przy jednoczesnym dzia∏aniu piel´gnacyjnym. Seria produktów
do zabiegu zawiera m.in. witaminy A, E, B6, ekstrakt
z any˝ku, aloes, pantenol, mas∏o shea. Kosmetyki chronià
skór´ przed przedwczesnym starzeniem si´, piel´gnujà
delikatne okolice oczu.
Efekt: oczyszczenie i uj´drnienie skóry.
Czas trwania zabiegu: ok. 45 minut.
Cena: 120 z∏.
foto: serwis prasowy DECLEOR

AA Prestige Oceanic – nawil˝a i energetyzuje
Zabieg: „Gruboskórni a jednak wra˝liwi” to propozycja
dla m´˝czyzn aktywnych. Nadaje si´ dla ka˝dego rodzaju m´skiej cery regularnie podra˝nianej podczas golenia.
Poprzez silne dzia∏anie oksydacyjne wspomaga naturalny
EKSPERT Anti Aging
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DOSSIER: Alergia – problem naszych czasów

Autorzy: dr Kamila Szarmach i dr Adam Szarmach

jakalergia

Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis
www.dermis.pl

A

Alergia – nale˝àca kiedyÊ do rzadkoÊci – od ubieg∏ego wieku sta∏a si´ chorobà
wspó∏czesnej cywilizacji. W krajach rozwini´tych co piàta osoba ma katar sienny,
a co dwudziesta pokrzywk´. Wed∏ug najnowszych badaƒ w Polsce na alergi´ choruje
ju˝ oko∏o 10 mln osób i liczba ta ciàgle roÊnie!

Alergia – uczulenie, nadwra˝liwoÊç organizmu

foto: serwis prasowy Vichy

na alergeny, czyli substancje dra˝niàce pochodzàce
z otoczenia. Termin alergia po raz pierwszy zosta∏ u˝yty
w 1906 roku przez Clemensa Petera Freiherr von
Pirqueta – wiedeƒskiego pediatr´ i naukowca. Oznacza
on dos∏ownie odmiennà reakcj´ (z gr. allos – inny i ergos
– reakcja). U niektórych osób organizm w zetkni´ciu
z ró˝nymi, cz´sto nieszkodliwymi substancjami
pochodzàcymi z otoczenia (tzw. alergenami), reaguje
w sposób gwa∏towny i odbiegajàcy od normy. Traktujàc
je jak wroga, mobilizuje komórki odpornoÊciowe
do walki z nimi. Przy ka˝dym kolejnym kontakcie
z substancjà dra˝niàcà zostajà produkowane swoiste
przeciwcia∏a, które tak intensywnie zwalczajà alergeny,
˝e cierpi na tym ca∏y organizm.
Ta histeryczna, nadmierna reakcja organizmu wynika z zaburzeƒ naturalnego uk∏adu odpornoÊciowego
(immunologicznego) – systemu licznych komórek i przeciwcia∏ wyst´pujàcych w ró˝nych narzàdach (np. nos,
p∏uca, skóra, przewód pokarmowy). Dlatego tak˝e
objawy alergii – w zale˝noÊci od przyczyny i miejsca
wyst´powania – sà bardzo zró˝nicowane. Czasami
choroba ma ∏agodny przebieg – objawia si´ tylko
katarem, ∏zawieniem oczu, ale mo˝e równie˝ przybraç
ostrzejszà form´, a nawet wywo∏aç reakcje zagra˝ajàce
˝yciu. Poj´cie „alergia” odnosi si´ cz´sto do ró˝nych
chorób, których objawy mogà ujawniaç si´ natychmiast
lub po kilku dniach od kontaktu z alergenem.
8
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Przyczyny choroby

Ze wzgl´du na rodzaj alergenu, który wywo∏uje reakcj´
uczuleniowà wyró˝niamy kilka rodzajów alergii. Sà to:
• alergia wziewna – co jej wystàpienia przyczyniajà si´
ró˝ne czynniki, które dostajà si´ do organizmu drogà
oddechowà, np. kurz, py∏ki traw i drzew, grzyby
i pleÊnie, sierÊç i odchody zwierzàt;
• alergia pokarmowa – to reakcja uczuleniowa organizmu na niektóre sk∏adniki po˝ywienia, np. bia∏ko
jaja kurzego, orzechy, czekolad´;
• alergia kontaktowa – do zmian dochodzi, gdy skóra
zetknie si´ bezpoÊrednio z substancjà uczulajàcà, np.
barwnikami, detergentami, lateksem, kosmetykami,
niektórymi metalami (najbardziej uczula nikiel), itp.

Najtrudniejszy dla osób uczulonych na py∏ki roÊlin jest
okres od lutego do wrzeÊnia, czyli czas kwitnienia
ró˝nych gatunków drzew, traw i chwastów. Wtedy w powietrzu unoszà si´ alergeny roÊlinne, na które organizm
uczuleniowca reaguje najcz´Êciej kaszlem, kichaniem,
czasami dusznoÊcià. Typowym objawem jest katar sienny
charakteryzujàcy si´ wodnistym wyciekiem z nosa i sw´dzeniem, któremu cz´sto towarzyszy zaczerwienienie
oczu i ∏zawienie.
Niektóre alergeny mogà te˝ spowodowaç ca∏oroczny
nie˝yt nosa. Jak potwierdzajà badania, u osób z takà
dolegliwoÊcià cz´Êciej wyst´puje astma. Na przewlek∏y
nie˝yt nosa skar˝à si´ zwykle alergicy uczuleni na
roztocza kurzu domowego (mikroskopijne paj´czaki
˝ywiàce si´ ludzkim naskórkiem), na substancje chemiczne, pleÊnie oraz na zwierz´ta domowe, silne sà
zw∏aszcza alergeny kota, które d∏ugo utrzymujà si´
na meblach, kanapach, dywanach. Uczula nie tylko
sierÊç psa czy kota, ale równie˝ z∏uszczony naskórek
i wydzieliny zwierzàt, np Êlina.
Bardzo niebezpieczne bywa uczulenie na jad pszczo∏y
lub osy. O ile niekiedy ukàszenie koƒczy si´ tylko obrz´kiem, sw´dzeniem i zaczerwienieniem skóry, które mijajà
po 24 godzinach, to mo˝e si´ zdarzyç tak˝e silniejsza
reakcja w postaci tzw. wstrzàsu anafilaktycznego (anafilaksja). Objawia si´ nudnoÊciami, wymiotami, spadkiem
ciÊnienia krwi, dusznoÊcià. Grozi nawet Êmiercià. To najpowa˝niejsza, ale i najrzadsza postaç alergii. JeÊli pojawià si´ takie objawy, trzeba wezwaç lekarza!
Niektóre rodzaje alergii ujawniajà si´ cz´Êciej w wieku niemowl´cym (np. alergie pokarmowe, zapalenie
skóry), inne w dzieci´cym (astma), jeszcze inne u nastolatków (katar sienny) lub u osób doros∏ych (pokrzywka,
uczulenie na jady, wyprysk alergiczny).

Popularne alergeny

DolegliwoÊci, które wywo∏ujà

• Odchody roztoczy kurzu domowego

• astma, katar

• Py∏ki roÊlinne: leszczyna, olcha wiàz, buk, brzoza,
topola, dàb, wierzba, jesion, grab, bez czarny, lipa
drobnolistna, trawy, babka lancetowata, pokrzywa,
komosa, szczaw, bylica

• katar sienny , astma

• Zarodniki pleÊni

• katar sienny, astma

• Sk∏adniki sierÊci zwierzàt domowych

• katar sienny, astma, zmiany skórne

• Produkty spo˝ywcze: orzechy, ziarno sezamu,
ryby i owoce morza, bia∏ko jaj, soja, mleko,
roÊliny stràczkowe, owoce cytrusowe, truskawki,
˝yta, czekolada

• zmiany skórne, bóle brzucha

• Leki, np. penicylina i niektóre antybiotyki, sulfonamidy, salicylany, Êrodki znieczulenia miejscowego

• objawy ˝o∏àdkowo-jelitowe, pokrzywka, obrz´k
naczyniowy, anafilaksja

• Jad owadów (os i pszczó∏)
• Niektóre sk∏adniki kosmetyków, nikiel, chrom,
sk∏adniki gumy

• pokrzywka, anafilaksja

Sk∏onnoÊci do wyst´powania alergii sà cz´sto dziedziczne.
Mo˝emy jà dostaç „w spadku” – od rodziców, a tak˝e
po dziadkach. Prawdopodobieƒstwo reakcji alergicznych
u dziecka, którego jedno z rodziców ma alergi´ wynosi
20-40 procent. Je˝eli oboje zmagajà si´ z tà dolegliwoÊcià – wzrasta nawet do 60 procent. Najwi´ksze ryzyko
(do 80 procent), ˝e dziecko odziedziczy alergi´ po rodzicach jest wtedy, gdy oboje sà uczuleni na ten sam alergen.
Ogromnym sprawcà reakcji uczuleniowych jest rozwój
cywilizacji – zanieczyszczenie Êrodowiska, np. spaliny
silników (szczególnie dieslowskich). Badania wykazujà,
˝e cz´Êciej zapadajà na nià osoby mieszkajàce w wielkich
miastach, przy ruchliwych drogach, w pobli˝u fabryk
i oÊrodków przemys∏owych. Alergi´ wywo∏ujà tak˝e ró˝ne
substancje, które organizm rozpoznaje jako obce: rozpuszczalniki, aerozole, niektóre sk∏adniki kosmetyków,
modyfikowana ˝ywnoÊç oraz zanieczyszczenia domowe:
kurz, chemiczne Êrodki czystoÊci, dym papierosowy.

Co nas uczula najcz´Êciej?

• wyprysk.
EKSPERT Anti Aging
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Alergiczne zmiany na skórze
Pod wp∏ywem kontaktu z alergenem na skórze chorego
zaczynajà wyst´powaç dokuczliwe zmiany:
1. Pokrzywka
Oznacza wysypk´ pojawiajàcà si´ po zadzia∏aniu alergenu. Najcz´Êciej jest to reakcja uczuleniowa na pokarmy, np. owoce morza, cytrusy, wyst´pujàca zwykle
po kilku godzinach od ich spo˝ycia. Tego typu zmiany
mogà równie˝ wywo∏aç alergeny wziewne, niektóre leki.
2. Atopowe zapalenie skóry (czyli np. u ma∏ych dzieci
tzw. skaza bia∏kowa)
Ma cz´sto zwiàzek z alergià pokarmowà. Po podaniu
alergizujàcego produktu skóra reaguje zaczerwienieniem, wysuszeniem. Jest szorstka, sw´dzàca. W nasilonej postaci mogà pojawiç si´ sàczàce, p´kajàce
p´cherzyki, które tworzà strupki. Tzw. AZS nie omija
te˝ osób z alergià wziewnà i kontaktowà. Po zetkni´ciu
np. z kurzem, pleÊniami, ale tak˝e chemicznymi Êrodkami pioràcymi, skóra jest podra˝niona i sw´dzi.
3. Kontaktowe zapalenie skóry (tzw. wyprysk, czyli egzema)
Jest reakcjà alergicznà na niektóre sk∏adniki kosmetyków i Êrodków czystoÊci. Gdy skóra zetknie si´ z uczulajàcym kosmetykiem, powstajà na niej sw´dzàce,
zaczerwienione zmiany, czasami p´cherzyki lub z∏uszczanie. Niekiedy pojawiajà si´ tak˝e poza miejscem
kontaktu z kosmetykiem (np. zapalenie spojówek w przypadku uczulenia na sk∏adniki lakieru do paznokci).

Jak rozpoznaç alergi´?
Alergi´ nietrudno rozpoznaç, jeÊli objawy wyst´pujà szybko
po zadzia∏aniu poznanego alergenu. Napad kichania, wycieku z nosa, ∏zawienia i sw´dzenia spojówek w s∏oneczny
dzieƒ – to bez wàtpienia katar sienny. Nocny napad kaszlu,
dusznoÊci, Êwiszczàcego oddechu u m∏odej osoby, to niemal
pewna astma. Zaczerwienienie skóry, Êwiàd i bàble po
zjedzeniu konkretnego produktu, np. truskawek, sà objawami alergii pokarmowej. Bolesny obrz´k skóry i nasilona
pokrzywka po u˝àdleniu osy tak˝e Êwiadczà o alergii.
Gdy choroba przybiera przewlek∏à form´, rozpoznanie
jej przyczyny jest o wiele trudniejsze. Lekarz mo˝e
postawiç diagnoz´ dopiero po przeprowadzeniu ró˝nych
badaƒ, np. testów skórnych (punktowych i p∏atkowych),
które polegajà na wprowadzeniu do skóry lub na∏o˝eniu
na nià alergenów w bardzo niskim st´˝eniu. Pojawienie
si´ zaczerwienionego krà˝ka w miejscu kontaktu alergenu
ze skórà Êwiadczy o uczuleniu na dany alergen. Pomocne
w ustaleniu przyczyny uczulenia sà tak˝e testy z krwi
– w chorobach alergicznych nast´puje wzrost ca∏kowitego
st´˝enia IgE w surowicy krwi. Mo˝liwe jest tak˝e
wskazanie swoistych przeciwcia∏ IgE, skierowanych
10
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przeciw konkretnym alergenom m.in. metodami radioimmunologicznymi (RAST).
Je˝eli chcemy sprawdziç, czy jesteÊmy uczuleni
na jakiÊ kosmetyk, najlepiej przeprowadziç z nim test:
posmarowaç delikatnie preparatem wewn´trznà cz´Êç
d∏oni lub skór´ za uchem. Jakiekolwiek objawy powinny
pojawiç si´ po oko∏o 48 godzinach. Dla upewnienia si´
test mo˝na powtórzyç dwa razy.

Jak jà leczyç?
Leczenie musi byç wielokierunkowe. Najwa˝niejsze
jest rozpoznanie alergenu (czasem jest ich wiele)
i – o ile to mo˝liwe – unikanie go. W przypadku
alergii pokarmowej da si´ to zrobiç poprzez eliminowanie uczulajàcych produktów z diety. Osoby uczulone na py∏ki roÊlin sà w trudniejszej sytuacji.
W miar´ mo˝liwoÊci powinny jednak unikaç miejsc
o du˝ym st´˝eniu py∏ków w powietrzu (komunikaty
na ten temat sà podawane w mediach i w internecie:
www.alergen.info.pl). Aby zabezpieczyç si´ przed roztoczami kurzu domowego trzeba cz´sto wietrzyç
mieszkanie i zmieniaç poÊciel, unikaç palenia papierosów (wi´cej informacji na stronie 13).
W przypadku niezbyt ucià˝liwych dolegliwoÊci
w terapii alergii stosuje si´ doustne leki przeciwhistaminowe. ¸agodzà one kaszel, katar, sw´dzenie skóry.
Mimo ˝e sà dost´pne bez recepty, ich zakup zawsze
warto skonsultowaç z lekarzem (niektóre np. os∏abiajà
koncentracj´ i nie sà wskazane przy prowadzeniu
samochodu). Chory powinien mieç tak˝e pod r´kà krople do oczu i do nosa, które zwalczajà obrz´k b∏ony
Êluzowej, przynoszàc ulg´ w katarze. 

Co to jest immunoterapia swoista?
W ostrzejszych postaciach alergii lekarz mo˝e zaleciç
immunoterapi´ swoistym antygenem, potocznie
zwanà odczulaniem. Zasadà leczenia jest systematyczne podawanie (najcz´Êciej podskórnie) wzrastajàcych dawek alergenu wywo∏ujàcego u chorego reakcje alergiczne. Organizm po pewnym czasie zaczyna
akceptowaç substancj´, którà dotàd zwalcza∏. Dzi´ki
immunoterapii dochodzi do zmniejszenia nasilenia
lub ca∏kowitego ustàpienia objawów uczuleniowych.
Metod´ t´ opracowali w 1911 roku doktorzy Leonard
Noon i John Freeman ze szpitala St. Mary w Londynie. Sukcesywnie udoskonalana, stosowana jest do
dziÊ. Dost´pne obecnie badania kliniczne wykaza∏y
skutecznoÊç immunoterapii swoistej w leczeniu alergicznego nie˝ytu nosa i spojówek, astmy atopowej,
a tak˝e alergii na jad owadów b∏onkoskrzyd∏ych. 

Autor: dr Ma∏gorzata Bag∏aj
Centrum Dermatologii Estetycznej Dermapuls, Wroc∏aw
www.derma-puls.com.pl

Typy skóry

W∏aÊciwie ka˝dy rodzaj, równie˝ tzw. cera
normalna, mo˝e zareagowaç zmianami pod
wp∏ywem dzia∏ania alergenów, zarówno
endogennych, jak i wziewnych, pokarmowych
czy kontaktowych. Najcz´Êciej jednak problem ten dotyczy skóry suchej, naczyniowej,
wra˝liwej (umowny podzia∏).
Skóra pe∏ni bardzo wa˝nà rol´: chroni organizm przed
Êrodowiskiem zewn´trznym (to równie˝ narzàd immunologiczny). Naskórek jest oddzielony od skóry w∏aÊciwej
b∏onà podstawnà i sk∏ada si´ z kilku warstw. Najg∏´bszà
budujà komórki podstawne, drugà kolczyste, a kolejnà
– ziarniste. W niej ˝ywe keratynocyty przekszta∏cajà si´
w martwe zrogowacia∏e korneocyty, tworzàc warstw´
rogowà naskórka, gdzie dochodzi do tworzenia si´ keratyny
oraz uwalniania lipidów cementujàcych i usztywniajàcych
Êciany komórkowe. SpoistoÊç, oprócz lipidów, zapewnia im
naturalny czynnik nawil˝ajàcy NMF. Warstw´ rogowà
pokrywa p∏aszcz wodno-t∏uszczowy utworzony przez lipidy
wchodzàce w sk∏ad sebum (wydzieliny ∏ojowej) oraz produkowane przez komórki naskórka i cienkà warstw´ potu.
Ta specyficzna emulsja chroni przed wnikaniem ró˝nych
substancji w g∏àb naskórka i ogranicza przeznaskórkowà
utrat´ wody (TEWL), przyczyniajàc si´ do zachowania
jego j´drnoÊci, elastycznoÊci i g∏adkoÊci. JeÊli nastàpià
zaburzenia w sk∏adzie poszczególnych elementów bariery
ochronnej naskórka mo˝e dojÊç do powstania objawów
suchej skóry.

Skóra sucha
Na skutek odwodnienia naskórek staje si´ porowaty, co
zwi´ksza mo˝liwoÊç przenikania potencjalnych alergenów.
Cz´ste nara˝anie skóry na czynniki dra˝niàce (np. s∏oƒce,
detergenty) doprowadza do dalszego wysuszania
i z∏uszczania naskórka. W nasilonej postaci dochodzi do
pe∏noobjawowego zapalenia skóry (rumienia, z∏uszczania
i p´kania), pieczenia. Taki stan zdarza si´ najcz´Êciej
u ma∏ych dzieci, osób z atopià lub w starszym wieku.

SuchoÊci i
wzmo˝onemu
z∏uszczaniu naskórka
mo˝e towarzyszyç dokuczliwy Êwiàd. Wywo∏uje to odruch drapania i nara˝a
naskórek na powtarzajàce si´ mikrourazy, pog∏´biajàc stan
zapalny. U osób ze zmianami zapalnymi jest wi´ksze prawdopodobieƒstwo wywo∏ania nadwra˝liwoÊci kontaktowej.

foto: serwis prasowy BIODERMA

a alergia
Skóra naczyniowa
Dlaczego jest sk∏onna do podra˝nieƒ alergicznych?
Wi´kszoÊç ze znanych alergenów to tzw. hapteny – drobnoczàsteczkowe substancje niezauwa˝alne dla uk∏adu
odpornoÊciowego organizmu. Reakcj´ alergicznà wywo∏ujà dopiero gdy zostanà zwiàzane z bia∏kami krwi lub
osocza. Je˝eli mamy tzw. skór´ naczyniowà (p∏ytko
unaczynionà), ze sk∏onnoÊcià do tworzenia si´ rumienia
i teleangiektazji, objawy podra˝nienia b´dà cz´stsze ni˝
u osób ze skórà normalnà. Wzmo˝onà reaktywnoÊç naczyƒ
wywo∏ujà ró˝ne substancje (np. neuropeptydy, histamina)
oraz czynniki zewn´trzne: niska i wysoka temperatura,
alkohol, niektóre potrawy, s∏oƒce.

Skóra wra˝liwa
Jest podatna na zaczerwienienie, wysychanie, „Êciàgni´ta”.
Reaguje na zmiany temperatury i niew∏aÊciwà diet´. Zwykle
charakteryzuje si´ nietolerancjà kosmetyków. W niektórych
wypadkach mo˝e dojÊç nawet do skrajnego zjawiska, zwanego „status cosmeticus”, czyli stanu, w którym skóra
nie toleruje kosmetyków w ogóle. Reaguje wtedy pieczeniem
i Êwiàdem nie tylko po u˝yciu kosmetyku, lecz tak˝e pod
wp∏ywem wielu innych czynników (w tym równie˝ leków).
U osób z zespo∏em nietolerancji kosmetyków nast´puje
nasilenie istniejàcych wczeÊniej schorzeƒ: AZS, tràdziku
pospolitego lub ró˝owatego. W wyniku oddzia∏ywania czynników zewn´trznych mo˝e dojÊç do wystàpienia zmian
chorobowych: wyprysku z podra˝nienia, kontaktowego, alergicznego, zmian fototoksycznych i fotoalergicznych oraz
pokrzywki kontaktowej. 
EKSPERT Anti Aging
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Autor:
dr n. med. Urszula Koz∏owska, specjalista dermatolog
Melitus Lecznica Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging
www.melitus.pl

UCZULENIE
na kosmetyki
Alergia wyst´puje u osób ze sk∏onnoÊcià genetycznà.
Pojawia si´ zawsze po kontakcie organizmu z substancjà
uczulajàcà (nawet bardzo ograniczonym) i niezale˝nie
od iloÊci u˝ytego kosmetyku, a jej objawy (w przypadku
wielokrotnej ekspozycji na alergen) mogà wyst´powaç
nawet w okolicach cia∏a odleg∏ych od miejsca kontaktu
preparatu ze skórà.
Podra˝nienie ró˝ni si´ od alergii tym, ˝e zale˝y od iloÊci
u˝ytego kosmetyku, wyst´puje tylko w miejscu, gdzie go
zaaplikowano i pojawia si´ u wielu osób – niezale˝nie
od predyspozycji genetycznej.

Charakterystyczne objawy
Oba rodzaje wyprysku (z podra˝nienia i alergiczny)
powodujà podobne objawy: Êwiàd, pieczenie, stan zapalny
skóry z zaczerwienieniem, nadmiernym ociepleniem, grudkami, p´cherzykami bàdê z∏uszczaniem i p´kaniem skóry.
Ze wzgl´du na lokalizacj´ zmian skórnych mo˝emy si´
domyÊlaç, jaki kosmetyk by∏ ich przyczynà:
• jeÊli wystàpi∏y np. na czole i w okolicach oczu
– najprawdopodobniej uczuli∏y kosmetyki i farby
do piel´gnacji w∏osów;
• w okolicach powiek – kosmetyki do oczu;
• na d∏oniach – kremy, lakiery do paznokci, itp.
W celu sprawdzenia, czy wystàpi∏a alergia, wykonuje si´
testy polegajàce na zaaplikowaniu na skór´ (zwykle
pleców) zestawu najcz´Êciej uczulajàcych substancji
i sk∏adników kosmetycznych (pojawienie si´ reakcji uczuleniowej potwierdza alergi´).
Wyprysk z podra˝nienia oraz alergiczny leczy si´ podobnie: przede wszystkim powinno si´ unikaç kontaktu
12
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z podejrzanym sk∏adnikiem, a stan zapalny skóry ∏agodziç
u˝ywajàc ok∏adów bàdê maÊci i kremów kortykosteroidowych – dzia∏ajàcych przeciwzapalnie – oraz preparatów
∏agodzàcych i nat∏uszczajàcych.

Jakie sk∏adniki najcz´Êciej uczulajà?
Uwa˝a si´, ˝e alergi´ na kosmetyki najcz´Êciej powodujà
substancje zapachowe i konserwujàce, dlatego kosmetyki
hypoalergiczne (tzw. „AA”) powinny byç bezwonne i nie
zawieraç konserwantów.
Substancje zapachowe sà najcz´stszà przyczynà alergicznego, kontaktowego zapalenia skóry, ale mogà równie˝
wywo∏ywaç reakcje podra˝nieniowe. Identyfikacja alergizujàcej substancji jest cz´sto bardzo trudna, bo w kosmetykach zwykle umieszcza si´ ich mieszanin´, a na
opakowaniu jest zamieszczona tylko ogólna informacja:
„substancje zapachowe” – bez podawania nazw
poszczególnych sk∏adników.
Aby wykryç alergi´ na zapachy, w testach alergicznych
wykorzystuje si´ zwykle tzw. balsam peruwiaƒski bàdê
mieszanin´ zapachowà z∏o˝onà z alkoholu i aldehydu cynamonowego, eugenolu, izoeugenolu, geraniolu, hydroksycytonelalu, alkoholu amylocynamonowego i innych.
Niestety, lista uczulajàcych zapachów ciàgle si´ wyd∏u˝a,
stàd ujemne wyniki testów alergicznych wcale nie wykluczajà alergii na zapachy.
Drugà grupà substancji uczulajàcych sà Êrodki konserwujàce u˝ywane równie powszechnie jak substancje zapachowe – w celu zabezpieczenia przed wzrostem bakterii
i utleniania substancji aktywnych. Wyprysk alergiczny
najcz´Êciej wywo∏uje formaldehyd i substancje uwalniajàce

foto: serwis prasowy DIBI

Uczulenie na kosmetyki nie jest sprawà rzadkà. Nic dziwnego. Przecie˝ stosujemy je
powszechnie na co dzieƒ, a w ich sk∏adzie znajduje si´ wiele ró˝nych substancji, które mogà
byç sprawcami zmian na skórze. Nie zawsze jednak mamy doczynienia z alergià, tj. uczuleniem objawiajàcym si´ wypryskiem kontaktowym, egzemà. Cz´Êciej jest to po prostu
zwyk∏e podra˝nienie skóry.

go (np. Quaternium 15, DMDM hydantoina i inne). Innym,
cz´stym sprawcà uczuleƒ sà parabeny, niezwykle popularne Êrodki konserwujàce. Ze wzgl´du na to, ˝e majà
bardzo szerokie zastosowanie, czasami sàdzi si´, ˝e sà
doÊç dobrze tolerowane, ale ryzyko uczulenia kontaktowego istnieje zawsze. Uczulaç mo˝e równie˝ Kathon
CG, cz´sty sk∏adnik szamponów i od˝ywek do sp∏ukiwania
do w∏osów. Najwi´ksze ryzyko alergii niesie wówczas,
gdy jest dodawany do kremów, zw∏aszcza nawil˝ajàcych.

Zalecenia dla osób z alergià
na substancje zapachowe i Êrodki
konserwujàce:
1. Osoby z podejrzewanà lub potwierdzonà alergià na substancje zapachowe powinny unikaç perfum, kosmetyków
zawierajàcych zapach (choç jest to bardzo trudne, bo
nawet myd∏a do ràk i Êrodki do mycia naczyƒ go posiadajà) oraz kosmetyków zawierajàcych ekstrakty roÊlinne.
2. Po kilku tygodniach od ich odstawienia mo˝na stopniowo wprowadzaç pojedynczo nowe kosmetyki, ale trzeba obserwowaç, czy nie wywo∏ujà reakcji uczuleniowych.
3. Nale˝y dbaç o nawil˝enie skóry, stosujàc oboj´tne
preparaty nawil˝ajàce i nat∏uszczajàce, poniewa˝ poprzez
odtworzenie lipidowej bariery skórnej dzia∏ajà ochronnie,
zabezpieczajàc przed wnikaniem substancji alergizujàcych
i ∏agodzàc powstajàce podra˝nienia.

Co jeszcze podra˝nia skór´?
Poza zapachami i konserwantami w kosmetykach uczulenie bàdê podra˝nienie mogà wywo∏ywaç tak˝e:
• substancje roÊlinne;
• filtry s∏oneczne starszej generacji (pochodne kwasu
paraaminobenzoesowego PABA);
• a nawet substancje czynne, np. kwasy owocowe
i witaminy.
Wi´kszoÊç tych substancji powoduje (na szcz´Êcie) tylko
podra˝nienie, a nie alergi´. Zatem nawet je˝eli wystàpi,
nie przekreÊla to mo˝liwoÊci stosowania w przysz∏oÊci
kremu z kwasem glikolowym czy retinolem w mniejszym
st´˝eniu na noc. 
WA˚NE! Prawie ka˝da substancja chemiczna, mimo
pozytywnych wyników testów tolerancji, mo˝e w pewnych
okolicznoÊciach okazaç si´ dra˝niàca. Zdarzajà si´
tak˝e uczulenia na powszechnie u˝ywane w kosmetykach
sk∏adniki, nawet po wielu latach ich stosowania.

WA˚NE WSKAZÓWKI
DLA ALERGIKÓW
Doradza dr Joanna Buchowicz
Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej
www.dermatologiaest.republika.pl

W przypadku alergii wziewnej
• Osoby uczulone na py∏ki roÊlin nie powinny przebywaç
na dworze w czasie ich najwi´kszego st´˝enia. Ze spaceru
korzystaç wieczorem lub po deszczu, a na wakacje wybraç
klimat nadmorski, gdzie jest mniejsze st´˝enie alergenów.
Kàpiele w morskiej wodzie poprawià stan skóry.
• W domach alergików nale˝y pozbyç si´ dywanów, tkanin
i zb´dnych przedmiotów gromadzàcych kurz. Meble i pod∏oga powinny byç cz´sto przecierane na mokro. Wa˝ne jest
regularne wietrzenie, bo roztocza w temp. 15ºC przestajà
si´ rozmna˝aç. Warto te˝ zadbaç o dobrà wentylacj´
w mieszkaniu – niska wilgotnoÊç „zniech´ca” roztocza.
• W czasie ciep∏ego, wilgotnego lata i na jesieni osoby
uczulone na grzyby pleÊniowe powinny unikaç prac ogrodowych. W domu lepiej zrezygnowaç z tapet i wyk∏adzin,
pod którymi lubià gromadziç si´ pleÊnie. Âciany i pod∏og´
w ∏azience i kuchni trzeba wycieraç do sucha, a ciemny nalot
usuwaç Êrodkami przeciw grzybom pleÊniowym.
• W przypadku uczulenia na odchody i sierÊç zwierzàt
najlepiej z psa czy kota zrezygnowaç. Gdy mamy zwierz´,
musimy je cz´sto kàpaç i szczotkowaç, a jego legowisko
praç w temp. powy˝ej 60º C, by pozbyç si´ alergenów.
Dla osób z alergià pokarmowà
• Wa˝ne jest wyeliminowanie podejrzanych sk∏adników
z diety. Trzeba te˝ dok∏adnie czytaç sk∏ad na etykietach
produktów spo˝ywczych, bo niektóre alergeny mogà znajdowaç si´ w ma∏ych iloÊciach w najró˝niejszych produktach.
• Dziecku z alergià nowe potrawy wprowadzajmy do diety
ostro˝nie i w ma∏ych iloÊciach, obserwujàc, jak na nie reaguje. JeÊli pojawi si´ wysypka, nie wolno ich podawaç. O tym,
jak d∏ugo przestrzegaç diety eliminacyjnej decyduje lekarz.
Dla osób z alergià kontaktowà
• Gdy alergenem jest sk∏adnik proszku lub p∏ynu do prania, nale˝y zmieniç je na hypoalergiczne. W przypadku uczulenia na kosmetyki, si´gaç tylko po preparaty bez konserwantów i substancji zapachowych.
• U˝ywajàc Êrodków czyszczàcych, zak∏adaç plastikowe
r´kawiczki (nie gumowe, bo mogà wywo∏aç alergi´!).
• Osoby uczulone na metale, np. nikiel, powinny uwa˝aç,
by nie dosz∏o do ich kontaktu ze skórà.
ALERGIA NA JAD OWADÓW
1. Aby uniknàç powa˝nych nast´pstw w postaci wstrzàsu
anafilaktycznego, nale˝y bezwzgl´dnie chroniç si´ przed
osami, pszczo∏ami, szerszeniami.
2. Gdy dojdzie do ukàszenia, usunàç ˝àd∏o i wezwaç lekarza.
EKSPERT Anti Aging
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Autor: dr Dorota Prandecka
Centrum Dermatologii Laserowej i Przeszczepiania W∏osów Lasermed
www.lasermed.pl

LECZENIE naczyniaków
p∏askich metodà IPL

Zawsze stanowi∏y du˝y defekt estetyczny i – niestety – nie∏atwo by∏o si´ ich pozbyç.
Od pewnego czasu bardzo dobre rezultaty w terapii naczyniaków p∏askich przynosi
zastosowanie IPL – intensywnego Êwiat∏a podobnego do Êwiat∏a lasera.
IPL jest skrótem angielskiej nazwy Intense Pulsed Light
i oznacza impulsowe Êwiat∏o pulsacyjne. Pierwsze urzàdzenia wytwarzajàce IPL pojawi∏y si´ na Êwiecie ponad
10 lat temu, w Polsce 7 lat temu. Nie jest to wi´c metoda nowa. Zosta∏a ju˝ dobrze poznana zarówno pod
wzgl´dem skutecznoÊci, jak i bezpieczeƒstwa.
IPL znalaz∏o wiele zastosowaƒ w dermatologii. S∏u˝y
do leczenia ró˝nych zmian naczyniowych, przebarwieƒ,
do depilacji oraz fotoodm∏adzania. Jak si´ okaza∏o,
zabieg z u˝yciem pulsacyjnego êród∏a Êwiat∏a przynosi
równie˝ dobry skutek w leczeniu naczyniaków p∏askich.
Naczyniaki p∏askie to zmiany skórne istniejàce
zazwyczaj od urodzenia. Zwykle umiejscawiajà si´ na
twarzy lub na karku, ale mogà byç zlokalizowane w ka˝dym innym miejscu cia∏a, np. na plecach, r´kach lub
nogach. Majà postaç mniej lub bardziej rozleg∏ych plam
o barwie ró˝owej, czerwonej bàdê czerwonosinej. Ró˝nià
si´ kszta∏tem i wielkoÊcià, ale ich uk∏ad jest zwykle
jednostronny – czasem zajmujà ca∏à po∏ow´ twarzy.

koƒcowym jest rozjaÊnienie go nawet o 80-90 procent.
Cena zabiegu: od 200 z∏ (zale˝y od wielkoÊci zmiany).

Czy to metoda dla ka˝dego?
Przeciwwskazania do wykonania zabiegów zdarzajà si´
stosunkowo rzadko. Sà to najcz´Êciej:
• opalona skóra • przyjmowanie leków fotouczulajàcych (np. niektórych antybiotyków i leków przeciwdepresyjnych) • opryszczka na wardze • cià˝a. 
W A˚ N E! Po zabiegach bezwzgl´dnie nale˝y unikaç
ekspozycji na s∏oƒce dopóki zasinienie nie wch∏onie si´.
Pomi´dzy nimi trzeba chroniç twarz kremami z filtrem,
poniewa˝ skóra poddawana kolejnemu zabiegowi nie
mo˝e byç opalona.
przed ...

Jak wyglàda zabieg?

... po zabiegu

foto: serwis fotograficzny LASERMED

Lekarz ustawia parametry Êwiat∏a IPL, dobierajàc je indywidualnie dla ka˝dego pacjenta w zale˝noÊci od lokalizacji
naczyniaka, jego koloru, wielkoÊci i gruboÊci. Najlepsze
efekty uzyskuje si´, jeÊli naczyniak znajduje si´ na twarzy,
szyi lub dekolcie. Znacznie trudniej usunàç plamy na koƒczynach (to nadal du˝y problem terapeutyczny).
Zwykle nale˝y wykonaç cykl zabiegów (czasem nawet
kilkanaÊcie) w odst´pach co 2-3 miesiàce. Ka˝dy z nich
trwa ok. 10-20 minut. Podczas zabiegu naÊwietla si´ ca∏y
naczyniak. Impulsy IPL trwajà bardzo krótko, tylko
niewielkà cz´Êç sekundy, i sà odczuwane jak uk∏ucia. Po
zabiegu skóra jest goràca, dlatego dobrze jest przez pó∏
godziny przyk∏adaç zimne ok∏ady. BezpoÊrednio po nim
naczyniak przybiera kolor ciemnofioletowy, ale siniak ten
wch∏ania si´ w ciàgu 7-14 dni. Po ka˝dym kolejnym
zabiegu naczyniak stopniowo si´ rozjaÊnia. Efektem

EKSPERT Anti Aging
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Autor: dr n. med. Tadeusz Witwicki, chirurg plastyk
www.plastyka-chirurgia.pl
www.revita-chirurgia.pl

C

o warto wiedzieç o operacjach

powi´kszania piersi?

Z obserwacji chirurgów plastycznych wynika, ˝e najcz´Êciej na operacje powi´kszania piersi decydujà si´ kobiety ok. 20.-30. roku ˝ycia, które chcia∏yby podwy˝szyç swojà atrakcyjnoÊç, m∏ode
dziewczyny z problemem hipoplazji (prawie nie majà biustu lub bardzo p∏aski) oraz matki oczekujàce poprawy wyglàdu piersi wiotkich i opadajàcych na skutek karmienia. Rzadziej do gabinetu
chirurga zg∏aszajà si´ kobiety, które chcà biust zmniejszyç, np. z powodu bólu kr´gos∏upa.
Pierwsza wizyta u chirurga: co trzeba ustaliç?
Lekarz w wywiadzie z pacjentkà pyta, czemu zabieg
ma s∏u˝yç oraz jakie sà jej oczekiwania. Konieczne jest
wykonanie podstawowych badaƒ: morfologii i grupy
krwi, zbadanie krzepliwoÊci krwi, wydolnoÊci nerek.
Trzeba równie˝ zrobiç ekg oraz usg piersi.

Czy sà przeciwwskazania do operacji biustu?
Nie powinno si´ jej wykonywaç u kobiet z obcià˝eniami
kardiologicznymi: z niewydolnoÊcià krà˝enia, chorobami
zakrzepowymi, a tak˝e cukrzycà oraz nowotworami.

Jakie rodzaje implantów ma do wyboru pacjentka?
Obecnie stosuje si´ wk∏adki silikonowe wype∏nione ˝elem
o wi´kszej lub mniejszej spoistoÊci. Im rzadsza substancja, tym implant ma wi´kszà tendencj´ do
marszczenia si´. W najnowszych modelach wk∏adek ˝el
jest na tyle g´sty, ˝e pierÊ Êwietnie trzyma kszta∏t, a w
przypadku jej skaleczenia ˝el nie wyp∏ynie na zewnàtrz.
Istniejà te˝ wk∏adki z roztworem soli fizjologicznej, ale te
czasami si´ marszczà. Przed zabiegiem dobiera si´ te˝
rozmiar i kszta∏t protezy (okràg∏a lub profilowana). W tej
kwestii zmienia si´ podejÊcie, biust nie tylko si´
powi´ksza, ale te˝ dopasowuje wk∏adki do anatomicznego
kszta∏tu piersi pacjentki, by wyglàda∏y naturalnie.

Czy implanty sà trwa∏e i bezpieczne?
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Jak d∏ugo trwa zabieg?
Zabieg odbywa si´ w znieczuleniu ogólnym i trwa ok.
2 godzin. Wykonuje si´ albo naci´cie pod pachà – to
rozwiàzanie dla kobiet, które nie chcà mieç blizn na piersiach, ale trudniej uzyskaç wtedy prawid∏owà symetri´
piersi, albo pod gruczo∏em piersiowym – delikatna linia
ci´cia jest tu ma∏o widoczna. Robi si´ te˝ ci´cie wokó∏
otoczki brodawki – jest niewskazane dla kobiet planujàcych urodzenie dzieci, bo mogà mieç trudnoÊci z karmieniem. Wk∏adk´ umieszcza si´ pod gruczo∏em piersiowym
albo pod mi´Êniem – to bezpieczniejszy i skuteczniejszy
sposób, poniewa˝ mi´sieƒ dobrze pokrywa implant i nie
ma ryzyka zaciÊni´cia si´ tkanki wokó∏ niego oraz powstania bolesnego stwardnienia.

Kiedy mo˝na wróciç do codziennych zaj´ç?
Pacjentka pozostaje dob´ w szpitalu. BolesnoÊç i obrz´k
utrzymujà si´ kilka dni. Potem konieczna jest kontrola
lekarska. Do pracy mo˝na pójÊç po ok. 2 tygodniach, ale
na aktywnoÊç fizycznà i zaj´cia sportowe trzeba zaczekaç
do 4-6 tygodni. W pierwszych dniach po zabiegu nie wolno
spaç na brzuchu ani za du˝o si´ przekr´caç, by nie uciskaç
protezy, która musi si´ dobrze osadziç na swoim miejscu.
Przez ok. 3 miesiàce wskazane jest noszenie biustonosza
podtrzymujàcego piersi od do∏u.
Kobiety po operacji piersi powinny raz w roku robiç usg.
C e n a z a b i e g u : 5000-7000 z∏
K o s z t i m p l a n t ó w : 3000-7000 z∏ 

foto: serwis prasowy DIBI

Nie ma obaw, ˝e wk∏adka z g´stym ˝elem p´knie. Badania
dowiod∏y te˝, ˝e silikon jest oboj´tny dla organizmu i nie
ma zwiàzku z nowotworami. Poza tym kobiety po operacjach biustu cz´Êciej robià usg i mammografi´. Wczesnym
powik∏aniem pooperacyjnym mo˝e byç infekcja, póêne

– sà zwiàzane z nieprawid∏owym obkurczaniem si´
torebki ∏àcznotkankowej, na skutek czego mo˝e dojÊç
do deformacji piersi.

Program THALGOMED

D

Dzi´ki d∏ugoletnim badaniom dermatologicznym Thalgo opracowa∏o
receptury, które przygotowujà skór´ i tkanki przed zabiegami medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej oraz skracajà o jednà trzecià
proces zdrowienia po zabiegu. Rezultatem tego jest poprawa kondycji
skóry i szybsze gojenie si´ ran, a co za tym idzie zminimalizowanie
blizn. Umo˝liwia to Pacjentowi szybszy powrót do zdrowia.
Program Thalgomed od kilku lat cieszy si´ powodzeniem i zaufaniem w Europie Zachodniej, a zw∏aszcza w Niemczech, gdzie przyznano mu certyfikat Premium przez LGA – Norymberga (Krajowy
Zak∏ad Przemys∏owy) i Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego Nadrenia.
Kompleksowa piel´gnacja, najwy˝sza jakoÊç preparatów, odpowiednio dobrane suplementy, synergia wspó∏pracy lekarza z kosmetyczkà, zapewnia optymalne efekty i satysfakcj´ pacjenta. Program
ten stwarza równie˝ wyselekcjonowanej grupie kosmetyczek szanse
zdobycia profesjonalnej wiedzy i dodatkowych kompetencji, pozwala
im na nawiàzanie ciekawej wspó∏pracy i otwiera nowe mo˝liwoÊci.
Od roku równie˝ w Polsce firma Thalgo prowadzi szkolenia umo˝liwiajàce kosmetyczkom i lekarzom uzyskanie CertyfikatuThalgomed.
Rekrutacja na szkolenie odbywa si´ zgodnie z europejskimi zasadami
okreÊlonymi w Licencji Thalgomed zakupionej przez Thalgo Poland.

www.thalgo.com.pl

Zaplanuj swój kalendarz zabiegów w gabinecie
dermatologa estetycznego do koƒca roku
Niektóre zabiegi warto zaplanowaç
z wi´kszym wyprzedzeniem, poniewa˝ na
efekty trzeba troch´ poczekaç (np. zabiegi antycellulitowe, modelujàce sylwetk´).
Inne sà zalecane we wskazanych okresach (np. niektórych laserowych nie
powinno si´ wykonywaç, gdy s∏oƒce
mocno Êwieci – ryzyko przebarwieƒ).
Dr B. Walkiewicz-Cyraƒska z Centrum
Dermatologii Estetycznej i Laserowej
Viva Derm (www. viva-derm.pl) doradza,
jakie zabiegi warto zaplanowaç
w odpowiednich miesiàcach roku.

MAJ/CZERWIEC
Zabiegi wspomagajàce odchudzanie i modelujàce sylwetk´, drenujàce, zmniejszajàce
cellulit i rozst´py, nawil˝ajàce.
Zwykle sà to cykle odpowiednio dobranych
przez specjalist´ zabiegów. Dlatego aby
uzyskaç efekt przed urlopem, najlepiej
zaplanowaç je wczeÊniej. Polecane na ten
czas zabiegi to: mezoterapia, pilingi medyczne (bez g∏´bokiego z∏uszczania),

mikrodermabrazja, endermologia, VIP
Body System, TMT, masa˝e.
Dermatoskopia – wa˝ne badanie!
Przed wakacjami, podczas których sporo
przebywamy na s∏oƒcu, warto zrobiç
badanie dermatoskopowe, pozwalajàce
oceniç stan znamion. Powinny z niego skorzystaç zw∏aszcza osoby o jasnej karnacji
i w∏osach, z licznymi piegami, znamionami
barwnikowymi oraz te, które zauwa˝y∏y
zmiany w obr´bie istniejàcych znamion lub
przez ostatnie 3 miesiàce pojawi∏y si´ nowe.

WRZESIE¡/PAèDZIERNIK
Zabiegi na plamy i przebarwienia skóry,
zamykajàce naczynka, nawil˝ajàce,
od˝ywczo-regenerujàce.
Skóra po wakacjach cz´sto ma tendencj´
do pojawiania si´ plam i przebarwieƒ.
Jej stan skutecznie poprawià pilingi
medyczne, mikrodermabrazja. Jesienià
mo˝na rozpoczàç (bo nigdy nie jest to jeden
zabieg) tak˝e zabiegi laserowego zamykania
naczynek i wzmacniajàce naczynka
krwionoÊne (ultradêwi´ki, jonoforeza) oraz

zabiegi nawil˝ajàce i od˝ywczo-regenerujàce: np. mezoterapi´, mikrodermabrazj´.
Cz´stotliwoÊç zabiegów: co 4-6 tygodni.

LISTOPAD/GRUDZIE¡
Zabiegi przeciwzmarszczkowe, uj´drniajàce,
od˝ywczo-regenerujàce.
W tym czasie dobrym prezentem dla skóry
b´dà zabiegi wyg∏adzajàce i poprawiajàce
jej j´drnoÊç. Z czasem przybywa nam
zmarszczek, czujemy si´ zm´czone i starsze.
Zabiegi leczàce zmarszczki, np. z u˝yciem
Botoxu® lub/ i kwasu hialuronowego przywrócà nam m∏ody, zrelaksowany wyglàd.
Warto wykonaç te˝ zabiegi stymulujàce, np.
endermologi´, VIP Body System, masa˝e.

UWAGA!
Zabiegi wype∏niania i leczenia
zmarszczek mo˝na przeprowadzaç ca∏y
rok. Ale wykonane przed latem (w czasie którego silnie marszczymy czo∏o
i mru˝ymy oczy przed s∏oƒcem)
przyniosà znakomity efekt terapeutyczny i zadzia∏ajà profilaktycznie.
EKSPERT Anti Aging
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W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy dobre i sprawdzone NOWOÂCI rynkowe:

EKSPERT poleca
White Objective Bioderma
– kompleksowy program na przebarwienia
•

Laboratoire Dermatologique Bioderma wprowadzi∏o na rynek nowà seri´ kosmetyków przeznaczonych do skóry ze sk∏onnoÊcià do przebarwieƒ. Zawarte w nich sk∏adniki zapobiegajà zaburzeniom
pigmentacji – np. witamina PP, delikatnie rozjaÊniajà cer´ – to zas∏uga pochodnych witaminy C,
a dzi´ki obecnoÊci kwasu glikolowego dzia∏ajà z∏uszczajàco.
W sk∏ad serii wchodzà:

• White Objective H20 – p∏yn micelarny do demakija˝u o dzia∏aniu rozjaÊniajàcym.
Cena: 55 z∏/200 ml
• White Objective Active Cream – hypoalergiczny i bezzapachowy krem na dzieƒ, rozjaÊniajàcy
i przeciwdzia∏ajàcy przebarwieniem. Cena: 127 z∏/30 ml
• White Objective Serum – emulsja przeciwdzia∏ajàca zaburzeniom pigmentacji i usuwajàca ju˝
istniejàce przebarwienia. Cena: 151 z∏/ 30 ml
• White Objective Pen – aplikator rozjaÊniajàcy do miejscowego stosowania. Cena: 63 z∏
Kosmetyki sà dost´pne w aptekach.

Arovita C Darphin – owocowy raj dla skóry
•

Podstawowymi komponentami nowej linii kosmetycznej francuskiej marki Darphin
sà pomaraƒcze i mandarynki. Ten energetyzujàcy koktajl witamin opóênia pierwsze oznaki
starzenia si´ skóry i wzmacnia jej naturalnà ochron´. Wchodzàce w sk∏ad serii serum,
krem oraz aromaesencje wspomagajà wzajemnie swoje dzia∏anie.
Serum na pierwsze zmarszczki – uj´drnia skór´ i przywraca
jej blask m∏odoÊci. Cena: 395 z∏/30 ml
Aromaesencja mandarynkowa – rewitalizuje skór´, wyg∏adza,
uelastycznia. Cena: 260 z∏/15 ml
Krem energizujàcy i uj´drniajàcy – koryguje pierwsze oznaki
starzenia, chroni przed negatywnym dzia∏aniem czynników
zewn´trznych.
Cena: 309 z∏/50 ml.
Dost´pne w Perfumeriach Marionnaud.

System Minceur Orlane – wspomaga kuracj´ odchudzajàcà
•

Nowy 3-fazowy system wyszczuplajàco-modelujàcy firmy Orlane poprawi stan skóry w trakcie i po kuracji
odchudzajàcej. W sk∏ad serii wchodzà trzy rodzaje kosmetyków w saszetkach, które stosuje si´ odpowiednio
w kolejnych fazach odchudzania. Emulsje na ka˝dy etap ró˝nià si´ kolorem (1 – bia∏y, 2 – zielony, 3 – niebieski).
• Formu∏´ 01 (z wyciàgiem z arniki, kofeinà, morszczynem, yerba mate) nale˝y u˝ywaç przez pierwsze
dwa tygodnie kuracji, gdy wyst´puje utrata p∏ynów – wspomaga krà˝enie i usprawnia detoksykacj´.
• Formu∏a 02 jest przeznaczona na drugà faz´ odchudzania (w której nast´puje powolniejsza utrata wagi)
– wykorzystuje dzia∏anie zielonej kawy, która uaktywnia eliminacj´ t∏uszczu.
• Formu∏a 03 pomaga ustabilizowaç rozmiar komórek t∏uszczowych. Dzi´ki odpowiednim kompleksom
roÊlinnym zastosowanym w kosmetyku skóra odzyskuje elastycznà i zdrowà struktur´.
Cena: 390 z∏/opakowanie. Dost´pne w Perfumeriach Marionnaud.
18
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Purete Thermale Vichy – do demakija˝u skóry wra˝liwej
• Nowy p∏yn micelarny Purete Thermale dok∏adnie usuwa wszelkie Êlady makija˝u z twarzy
i oczu, nie wywo∏ujàc podra˝nieƒ. Skóra jest starannie oczyszczona i odÊwie˝ona,
a dzi´ki zastosowaniu odpowiedniej formu∏y – nie ulega wysuszeniu. W sk∏adzie p∏ynu
znajduje si´ Phytophenol z ró˝y o intensywnym dzia∏aniu kojàcym. Dlatego kosmetyk jest idealny
dla cery bardzo delikatnej i szczególnie wra˝liwej.
Cena: 50 z∏/200 ml.
Dost´pny w aptekach.

Clinique Continuous Rescue Antioxidant Moisturizer
– ko∏o ratunkowe dla ka˝dego typu skóry
• Skóra, ciàgle nara˝ana na uszkodzenia spowodowane negatywnym dzia∏aniem wolnych rodników, staje si´ przesuszona i traci elastycznoÊç. Dlatego na co dzieƒ, oprócz w∏aÊciwej diety
potrzebuje preparatu, który intensywnie jà nawil˝y, uzupe∏ni brak wody i od˝ywi. Nowy kosmetyk
Continuous Rescue Antioxidant Moisturizer Clinique zapewni skórze ochron´ przed dzia∏aniem
szkodliwych czynników Êrodowiska. Dzi´ki unikalnej kombinacji antyoksydantów o natychmiastowym i opóênionym dzia∏aniu skóra jest zabezpieczona nie tylko po na∏o˝eniu kremu, ale przez
ca∏y czas. Efektem dzia∏ania kremu jest tak˝e jej dobre nawil˝enie i wyg∏adzenie.
Preparat dost´pny jest w trzech formu∏ach opracowanych dla ró˝nych rodzajów cery:
• Continuous Rescue Antioxidant Moisturizer Combination Oily to Oily (skóra mieszana z tendencjà do t∏ustej);
• Continuous Rescue Antioxidant Moisturizer Dry Combination (skóra mieszana z tendencjà do suchej);
• Continuous Rescue Antioxidant Moisturizer Very Dry to Dry (skóra bardzo sucha i sucha).
Cena: 180 z∏/50 ml.
Dost´pne w punktach sprzeda˝y Clinique.

BOTOX® COSMETIC
– WYNIKI NOWATORSKIEJ ANKIETY
• Ten popularny zabieg kosmetyczny jest najcz´Êciej stosowany przez pracujàce matki, a tak˝e inne osoby marzàce o bardziej
pogodnym i zrelaksowanym wyglàdzie.
W przeciwieƒstwie do obiegowych opinii, najnowsze badania przeprowadzone
w USA pokazujà, ˝e osobà korzystajàcà z preparatów Botox® Cosmetic (toksyna
botulinowa typ A) jest najcz´Êciej kobieta mi´dzy 40. a 55. rokiem ˝ycia, która
jednoczeÊnie pracuje i wychowuje dzieci.
Wed∏ug danych statystycznych opublikowanych w∏aÊnie przez Fundacj´ na Rzecz
Edukacji i Badaƒ w Dziedzinie Chirurgii Estetycznej (ASERF), oddzia∏ badawczy
Amerykaƒskiego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (American Society
of Aesthetic Plastic Surgery – ASAPS), najcz´stszà przyczynà rozpocz´cia zabiegów
jest ch´ç uzyskania mniej zestresowanego i bardziej zrelaksowanego wyglàdu.
– Niektóre osoby mogà byç zaskoczone wynikami tej ankiety – stwierdzi∏ doktor
medycyny, Leroy Young, Przewodniczàcy Komisji ds. Zabiegów Niechirurgicznych
ASAPS oraz by∏y Przewodniczàcy Komisji Badawczej ASERF. – Wiele osób
wychodzi z za∏o˝enia, ˝e z botoksu korzystajà g∏ównie modelki, gwiazdy filmowe
i ludzie nieprzyzwoicie bogaci. Jednak w praktyce okazuje si´, ˝e wi´kszoÊç pacjentek to kobiety pracujàce, matki, które dzielà swój czas, starajàc si´ pogodziç
˝ycie zawodowe z rodzinnym. Przy czym zajmujà one zarówno stanowiska
kierownicze, jak i urz´dnicze czy administracyjne.
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Jak dba o siebie:
W tej rubryce znane osoby zdradzajà nam swoje sekrety
zwiàzane z dbaniem o zdrowie, atrakcyjny wyglàd
i dobrà kondycj´.

Sergiusz
Sergiusz

OSMA¡SKI
Sergiusz Osmaƒski jest Dyrektorem
Artystycznym i PR Sephory
na Europ´ Centralnà. Ukoƒczy∏
presti˝owà szko∏´ wiza˝u Studio
Greasepoint w Londynie. Jego pracà
dyplomowà by∏a praca przy teledysku
„Too Funky” George’a Michaela.
Po powrocie do kraju przez siedem
lat zajmowa∏ si´ kreowaniem
wizerunku marki Astor w Polsce,
a przez pi´ç nast´pnych – Dior.
Obecnie wspó∏pracuje te˝ z teatrem

foto: archiwum prywatne

Roma w Warszawie. Tworzy∏ m.in.
charakteryzacj´ do tak znanych
spektakli, jak „Koty” i „Akademia

Pana Kleksa” (re˝. W. K´pczyƒski)
czy „Taniec Wampirów” w re˝yserii
Romana Polaƒskiego.
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E. Na Êwiecie od kilku lat modny jest typ
m´˝czyzn tzw. metroseksualnych – nowoczesnych, otwartych na wszelkie nowoÊci w modzie
i urodzie, dbajàcych o siebie tak samo (lub
bardziej) jak kobiety. Na Zachodzie ikonami tego
typu sà np. Brad Pitt i David Beckham. Wiele
podró˝ujesz i masz okazj´ do porównaƒ. Jak
Twoim zdaniem ten trend rozwija si´ w Polsce?

kremów odm∏adzajàcych nieuchronnie przychodzi
pora na skalpel chirurgiczny – jako jedynà mo˝liwà
metod´ dla osób, które chcà przed∏u˝yç m∏odoÊç.
Teraz pojawi∏a si´ wspania∏a alternatywa w postaci
takich zabiegów jak botoks, wype∏nianie zmarszczek
kwasem hialuronowym czy lipoliza. Przy czym sà to
tzw. zabiegi lunchowe – po zabiegu natychmiast
wraca si´ do pracy.

S.O. Musz´ powiedzieç, ˝e w Polsce w ciàgu ostatnich 3-4 lat nastàpi∏ przeogromny post´p w tej
dziedzinie. Obecni dwudziestoparolatkowie majà
ÊwiadomoÊç, ˝e aby odnieÊç w ˝yciu sukces, nie
wystarczà dobre studia. Muszà te˝ dbaç o swój
wyglàd. Ci panowie nie majà te˝ zwykle problemów
ze swojà seksualnoÊcià. KiedyÊ np. m´˝czyzna, który
odwiedza∏ gabinet kosmetyczny by∏ traktowany
podejrzliwie, jak osobnik co najmniej zniewieÊcia∏y.
Dla wspó∏czesnych m´˝czyzn wizyta w gabinecie
kosmetycznym jest tak samo normalna, jak wizyta
w si∏owni czy u dentysty.

E. Czy mo˝esz zdradziç, jak dbasz o siebie:
jakich kremów u˝ywasz, czy i jak cz´sto korzystasz z us∏ug gabinetu?

E. Na Zachodzie m´˝czyêni bez oporów korzystajà równie˝ z us∏ug medycyny estetycznej,
i to nie tylko w zakresie np. laserowego usuwania
ow∏osienia, ale tak˝e z zabiegów odm∏adzajàcych.
U nas chyba ma∏o kto by si´ do tego przyzna∏.
Jakie jest Twoje podejÊcie do tych kwestii?
S.O. Nie mam problemów z publicznym przyznawaniem si´ do tego, ˝e mojà serdecznà przyjació∏kà
jest doktor Maria Noszczyk i ˝e odwiedzam jej gabinet równie˝ w charakterze królika doÊwiadczalnego.
Maria proponuje mi czasami nowe zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej, a ja ufam jej ca∏kowicie.
Poza tym jestem (jak wi´kszoÊç m´˝czyzn) niecierpliwy i chc´ uzyskaç widoczny efekt natychmiast.
Je˝eli do tego cena zabiegu estetycznego, który
mi taki efekt gwarantuje, jest porównywalna do kilkumiesi´cznego stosowania kosmetyków z tzw. wy˝szej
pó∏ki, to oczywiÊcie wybieram zabieg.
E. Z kosmetykami masz do czynienia w ˝yciu
zawodowym od lat, wi´c Êledzisz na bie˝àco jak
naukowcy pracujà nieustannie nad nowymi produktami i metodami, które pozwalajà opóêniç
starzenie si´ skóry. Jakie jest Twoim zdaniem
najwi´ksze odkrycie w dziedzinie „odm∏adzania”
w ostatnich latach?
S.O. Dla mnie najwi´kszym odkryciem sà w∏aÊnie
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Jeszcze
par´ lat temu wydawa∏o si´, ˝e po latach stosowania

S.O. Nawet gdy jestem bardzo zaj´ty, to zmuszam si´
dwa razy w roku do wizyty w gabinecie dermatologa
estetycznego. Wynika to zarówno z tego, ˝e prywatnie jestem estetà, jak równie˝ z mojego zawodu,
który niejako obliguje mnie do dbania o wyglàd.
Do codziennej piel´gnacji stosuj´ serie kosmetyków
stworzone przez dermatologów. Wierz´ dermatologom, którzy podpisujà si´ w∏asnym nazwiskiem
pod produktem i biorà za niego odpowiedzialnoÊç.
Za bardzo dobre uwa˝am np. produkty doktora
Brandta (z którego us∏ug korzysta np. Madonna)
czy dr Murata – w Polsce jest dost´pna jego
znakomita seria do piel´gnacji w∏osów.
E. Dobry wyglàd jest te˝ wynikiem dobrego
samopoczucia. Pracujesz bardzo du˝o. Jaki
jest Twój sposób na szybkà regeneracj´ i odstresowanie?
S.O. Zdecydowanie kàpiel i aromoterapia.
Na szcz´Êcie jestem tak genetycznie zaprogramowany, ˝e nie mam tendencji do tycia
(wr´cz odwrotnie), wi´c mog´ sobie pozwalaç
na odstresowanie w stylu „lazy”.
E. Na koniec troch´ ciekawostek z „wielkiego
Êwiata”. Mia∏eÊ i masz okazj´ spotykaç wiele
znanych osób i gwiazd naprawd´ du˝ego formatu.
Które (lub która) z nich zrobi∏y (a) na Tobie
najwi´ksze wra˝enie i dlaczego?
S.O. Helena Christiansen! Jej pozytywna energia
i pi´kno wewn´trzne promieniuje na wszystkich
dooko∏a. To nie tylko doskona∏a profesjonalistka,
ale i wspania∏a osoba. Po prostu chce si´ przebywaç
w jej towarzystwie. Bardzo ceni´ sobie wspó∏prac´
z Korà i Kingà Rusin, z którymi d∏ugoletnie kontakty
zawodowe zaowocowa∏y wspania∏à przyjaênià. 
ROZMAWIA¸A: BRYGIDA REKOWSKA
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Warto Poznaç:
Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy oraz najlepsze gabinety dermatologii i medycyny
estetycznej, wellness i beauty spa.

Julita
dr

Zaczyƒska
-Janeczko
Jest specjalistà dermatologii i wenerologii (II stopieƒ specjalizacji) oraz kosmetologiem. W 1991 roku ukoƒczy∏a Akademi´
Medycznà w Krakowie. Po zrobieniu specjalizacji I stopnia w krakowskiej Klinice Dermatologicznej rozpocz´∏a prac´
w Prywatnej Przychodni Doktorów i Ordynatorów Skol-Med, gdzie wykonywa∏a pierwsze zabiegi z zakresu dermatologii
estetycznej: pilingi, ostrzykiwanie kolagenem, mezoterapi´ embrioblastami, skleroterapi´ i krioterapi´. W 1999 roku
otrzyma∏a II stopieƒ specjalizacji z dermatologii.

Zainteresowanie najnowszymi osiàgni´ciami medycyny
estetycznej sprawi∏o, ˝e doktor Julita Zaczyƒska-Janeczko podj´∏a w 2001 roku prac´ w Centrum
Dermatologii Estetycznej i Laserowej Consensus
w Krakowie, poszerzajàc zakres zabiegów o zabiegi
z u˝yciem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego,
TCA, laserowe i inne. Jako kosmetolog (absolwentka
studiów podyplomowych na wydziale Kosmetologii
Lekarskiej Collegium Medicum UJ) od kilku lat
wspópracuje tak˝e z Instytutem Kosmetycznym
Dr Irena Eris w Hotelu SPA w Krynicy Zdroju, gdzie
pe∏ni nadzór dermatologiczny i wykonuje zabiegi
dermatologii estetycznej.
W codziennej pracy dr Julita Zaczyƒska-Janeczko
ciàgle podejmuje nowe wyzwania, leczàc nietypowe
przypadki chorób skóry, prowadzàc zaj´cia praktyczne oraz wyk∏ady dla lekarzy podczas kongresów
i sympozjów. Jest wiceprezesem Sekcji Kosmetolo-gii Lekarskiej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
cz∏onkiem sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, Sekcji Dermatochirurgii
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz
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Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii (ESCAD).
W swoim dorobku ma wiele publikacji z zakresu
diagnostyki i leczenia tràdziku m∏odzieƒczego i ró˝owatego, mechanizmu dzia∏ania i zastosowania toksyny botulinowej w dermatologii estetycznej oraz materia∏ów
wype∏niajàcych w korekcji zmarszczek.
Od 2002 roku prowadzi prywatny gabinet Derm Art
oferujàcy pe∏en zakres zabiegów z zakresu dermatologii
estetycznej, dermatochirurgii oraz kosmetologii. Jest on
wyposa˝ony w sprz´t umo˝liwiajàcy wykonywanie
zabiegów w znieczuleniu ogólnym.
Prywatnie jest mamà dwójki dzieci – 17-letniego Marka,
który chce zostaç weterynarzem, i 10-letniej Agnieszki
– jej najwi´kszym pragnieniem jest praca piel´gniarki
w gabinecie mamy. Mà˝ Jaros∏aw, tak˝e lekarz
– ginekolog-po∏o˝nik – prowadzi prywatnà klinik´ leczenie niep∏odnoÊci Centrum In Vitro. Ca∏a rodzina lubi
aktywny wypoczynek: turystyk´ górskà, ˝eglarstwo,
narty, p∏ywanie. Marzenie doktor Janeczko? Wi´cej
czasu sp´dzaç z rodzinà. 
www.derm-art.pl

