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Szanowni
Paƒstwo!
Choç trudno to zaakceptowaç, proces starzenia si´
dotyczy nas wszystkich ju˝ od chwili narodzin. Niestety,
nie wynaleziono lekarstwa, które mog∏oby powstrzymaç
niekorzystne zmiany zachodzàce w naszym organizmie,
ale istniejà sposoby, by je spowolniç i d∏ugo cieszyç si´
znakomità formà. Od wielu lat obserwujemy rozwój
i coraz wi´ksze zainteresowanie medycynà anti-aging
– multidyscyplinarnà naukà zajmujàcà si´ profilaktykà
starzenia. SpecjaliÊci w tej dziedzinie okreÊlajà nasz
wiek biologiczny i w por´ podejmujà dzia∏ania, które
poprawià jakoÊç ˝ycia i przed∏u˝à m∏odoÊç. Zgodnie
z nazwà naszego magazynu coraz cz´Êciej b´dziemy
zamieszczaç artyku∏y pisane przez kardiologów,
okulistów, endokrynologów, a tak˝e dietetyków itd.,
przybli˝ajàce wiedz´ o tym, jak zachowaç organizm
w zdrowiu i dobrej kondycji. W tym numerze polecamy
m.in. tekst ortopedy o tym, jaki jest zwiàzek pomi´dzy
problemami z kr´gos∏upem a dr´twieniem ràk.
Dermatologia estetyczna jest nierozerwalnie wpisana
w nurt medycyny anti-aging. Dzisiejsi pi´çdziesi´ciolatkowie to osoby sprawne fizycznie, aktywne zawodowo,
które chcà te˝ m∏odo i atrakcyjnie wyglàdaç. Tak samo
jak dbamy o swoje serce czy z´by, zaczynamy przywiàzywaç wag´ do profilaktyki przeciwstarzeniowej.
W tym numerze Eksperta prezentujemy jednà
z nowszych propozycji gabinetów medycyny estetycznej
– „mezoterpi´ bezig∏owà”. Osoby zaniepokojone wyglàdem swojego cia∏a po lecie znajdà tu tak˝e d∏ugà list´
zabiegów poprawiajàcych stan skóry jesienià.

www.dermatologia-estetyczna.pl
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Listopad/grudzieƒ 2007

DOSSIER: Oczy
• Zmarszczki wokó∏ oczu: zabiegi estetyczne, kosmetyczne i piel´gnacja
uzupe∏niajàca

Dwumiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝
ulotki reklamowe) êród∏em informacji dla pacjentów
Twojego gabinetu. Ekspert pe∏ni rol´ przewodnika
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia.
To tak˝e doskona∏y prezent dla sta∏ych klientów.

Nowe warunki prenumeraty
Zamówienie mo˝na z∏o˝yç wy∏àcznie mailem wys∏anym
na podany adres: alterego@alterego.pl
Podaj swoje imi´ i nazwisko, pe∏nà nazw´ i adres gabinetu, telefon, faks oraz NIP.
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: listopad/grudzieƒ 2007.

• Chirurgia plastyczna: plastyka powiek

Redakcja Ekspert i Derma News

• Modny makija˝

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Alter Ego
03-922 Warszawa, ul. Mi´dzynarodowa 50 a, lok. 85
tel. (0 22) 498 35 30, faks: (0 22) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412
e-mail: alterego@alterego.pl

Wypadanie w∏osów – przyczyny i terapia
Trend ekologiczny w kosmetyce
Zabiegi z algami
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Z∏ó˝ zamówienie na wysy∏k´
Magazynu Ekspert Anti-Aging
do Twojego gabinetu!
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Autor: dr Joanna Buchowicz
Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej
www.dermatologiaest.republika.pl

Jak zadbaç
o skór´
po lecie?
Po wakacjach nasza skóra wymaga
porzàdków. Jest przesuszona i wiotka
na skutek dzia∏ania s∏oƒca oraz wody.
Poza tym, promienie UV mog∏y pozostawiç
na niej brunatne plamy i przebarwienia.
Jakim zabiegom warto jà zatem poddaç?

Po pierwsze: oczyszczanie

Po trzecie: z∏uszczanie

Przyda si´ teraz skórze prosty, jednorazowy zabieg
mikrodermabrazji, który oczyÊci jà po lecie, odblokuje
pory, usunie warstw´ suchego naskórka. To tak˝e dobre
przygotowanie do innych zabiegów, które warto wykonaç
jesienià, np. laserowych – fotoodm∏adzania, usuwania
pajàczków i przebarwieƒ.

Pilingi przywrócà skórze blask i Êwie˝oÊç. B´dà tak˝e
skuteczne w leczeniu przebarwieƒ pos∏onecznych.
Zwykle plamy dobrze likwidujà pilingi z kwasami
owocowymi: glikolowym lub migda∏owym, Easy Peel
– z u˝yciem kwasu trójchlorooctowego oraz Yellow Peel
na bazie mieszaniny kwasów: kojowego, azelainowego
i fitowego, o w∏aÊciwoÊciach wybielajàcych. JeÊli te nie
pomogà, mo˝na zastosowaç silniejsze z∏uszczanie
– Cosmelanem lub Amelanem. Dobre rezultaty w terapii
przebarwieƒ dajà lasery i IPL.

Po drugie: nawil˝anie

Inne zabiegi
Skór´ od˝ywià równie˝ zabiegi z fitoestrogenami, kompleksem witamin, z retinolem – poprawià jej elastycznoÊç i z∏agodzà uszkodzenia spowodowane s∏oƒcem.
Jesienià mo˝na zamykaç naczynka, które pop´ka∏y na
skutek nas∏onecznienia. Z myÊlà o kolejnym sezonie
zabiegi warto zaczàç ju˝ teraz, bo jest ich ca∏a seria.
Pozwoli to tak rozplanowaç je w czasie, by zdà˝yç przed
kolejnym sezonem.

foto: serwis prasowy DIBI

S∏ona woda, s∏oƒce, wiatr spowodowa∏y przesuszenie
skóry, dlatego wymaga ona nawil˝enia. Pomogà jej
teraz nast´pujàce zabiegi:
• mezoterapia i mezoterapia bezig∏owa – najlepiej
z u˝yciem kwasu hialuronowego, który porzàdnie
nawil˝y skór´;
• kwas hialuronowy mo˝na równie˝ wprowadziç za
pomocà sonoforezy wykorzystujàcej ultradêwi´ki;
zabieg warto po∏àczyç z mikrodermabrazjà;
• cryolift – nie tylko nawodni skór´, ale te˝ poj´drni
i dotleni;
• drena˝ limfatyczny w po∏àczeniu z mikrodermabrazjà – pomo˝e pozbyç si´ toksycznych z∏ogów
z komórek i tkanek, zatrzyma wod´ w skórze
i dotleni jà. Mo˝na go wykonaç np. przy pomocy
urzàdzenia do endermologii albo Body Health.

NASZA RADA: Je˝eli na skórze pojawi∏y si´ brodawki
albo nowe znamiona, dermatolog powinien zbadaç pod
dermatoskopem, czy zmiany nie sà groêne.

EKSPERT Anti Aging
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DOSSIER: R´ce
Autor: dr n. med. Urszula Koz∏owska, specjalista dermatolog,
Melitus Lecznica Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging
www.melitus.pl

Odm∏adzamy d∏onie
D∏onie i twarz to najbardziej eksponowane okolice naszej skóry, dlatego najszybciej
i najdotkliwiej odczuwajà skutki up∏ywajàcego czasu. Za ich szybkie starzenie si´ w 80
procentach odpowiadajà promienie ultrafioletowe. W przypadku d∏oni, ich stan
dodatkowo pogarsza ciàg∏y kontakt z wodà i chemikaliami, które wymywajà naturalny
p∏aszcz lipidowy i os∏abiajà funkcje ochronne naskórka.
Cz´sto nadmiernie „zniszczone” d∏onie sà tak˝e efektem
naszego zaniedbania: braku lub niedostatecznej
piel´gnacji. R´ce wymagajà stosowania na co dzieƒ
kremów ochronnych (równie˝ przed ultrafioletem) i nawil˝ajàcych. Systematyczne nawil˝anie jest szczególnie
wa˝ne, gdy mamy zwyczaj bardzo cz´stego mycia ràk.
Dotkliwe skutki na ich skórze pozostawia tak˝e zima
– w tym czasie mo˝e dojÊç do nadmiernego wysuszenia
skóry: pojawiania si´ ∏uszczeƒ i p´kni´ç, które przestajà
byç tylko problemem czysto kosmetycznym.

Kwas hialuronowy mo˝na ∏àczyç ze st´˝onà witaminà C
(10-20%) lub retinolem, a tak˝e innymi substancjami
o dzia∏aniu liftingujàcym (preparatami krzemionki
organicznej, DMEA itp.). Poza kwasem hialuronowym
w mezoterapii wykorzystuje si´ równie˝ preparaty na
bazie polidezoksyrybonukleotydów (PDRN) o intensywnie nawil˝ajàcym i poj´drniajàcym dzia∏aniu oraz
mieszaniny witamin, mikroelementów, nukleotydów
i innych substancji, które mogà zawieraç domieszk´
kwasu hialuronowego.

Co pomo˝e zniszczonym d∏oniom?

Warto wiedzieç

Kosmetyczka poleci nam zabiegi piel´gnacyjne z u˝yciem parafiny, wosku, mieszaniny olejków roÊlinnych,
masek nawil˝ajàcych i liftingujàcych, a nawet st´˝onych witamin (A, E, B5 i innych).
W gabinecie lekarskim mo˝emy oczywiÊcie skorzystaç z silniej dzia∏ajàcych zabiegów odm∏adzajàcych: mezoterapii (ig∏owej bàdê bezig∏owej), pilingów
chemicznych i zabiegów laserowych.

1. Mezoterapia klasyczna jest bolesna, wi´c najlepiej
skorzystaç ze znieczulenia powierzchownego. ˚el
nak∏ada si´ 30-40 min przed zabiegiem.
2. Po zabiegu na skórze mogà pojawiç si´ wybroczyny
bàdê siniaczki w miejscach uk∏uç, ale po kilku dniach
znikajà. Je˝eli zosta∏ u˝yty kwas hialuronowy, czasami
pozostajà widoczne na skórze ma∏e grudki spowodowane
tym, ˝e kwas wià˝e w skórze bardzo du˝o wody. Po 2-3
dniach nie ma po nich Êladu.
3. Zabieg warto kilkakrotnie powtórzyç, w odst´pach od
2 do 4 tygodni, zale˝nie od stanu skóry. Poprawa jej
wyglàdu (zw∏aszcza skóry odwodnionej) jest widoczna
ju˝ po pierwszym zabiegu.
4. Coraz wi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ mezoterapia
bezig∏owa. Po wczeÊniejszym z∏uszczeniu warstwy
rogowej wprowadza si´ do skóry (za pomocà specjalnej g∏owicy) te same substancje, których u˝ywa si´
w mezoterapii klasycznej. Metoda jest bezbolesna
i nieinwazyjna (wi´cej informacji o tym zabiegu na
stronach 12-13).

Dobry efekt po mezoterapii
Najlepsze rezultaty uzyskamy stosujàc mezoterapi´
z u˝yciem czystego, niesieciowanego kwasu hialuronowego, który doskonale nawil˝a, a dodatkowo ma zdolnoÊç pobudzania syntezy kolagenu. Lekarz podaje
preparat metodà mikronak∏uç, zostawiajàc jego niewielkie iloÊci (w postaci milimetrowych grudeczek)
w najwy˝szych warstwach skóry, lub bardzo powierzchownie – metodà „mikroskopijnych uk∏uç” po∏àczonych
z wmasowaniem preparatu, którego wi´kszoÊç pozostaje
na powierzchni skóry (technika „nappage”).
6
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foto: serwis prasowy Sally Hansen

Laser – skuteczny tak˝e na d∏onie
W medycynie estetycznej do odm∏adzania skóry d∏oni
wykorzystuje si´ wiele ró˝nych laserów i innych urzàdzeƒ
o podobnym dzia∏aniu. Wszystkie majà zdolnoÊç
pobudzania przebudowy i odbudowy g∏´bszych warstw
skóry, czyli skóry w∏aÊciwej. Pod wp∏ywem Êwiat∏a
laserowego (IPL, diodowego) lub pràdu (technologia
Thermage), albo obu naraz (technologia ELOS
– Electric Light Optical Synergy) nast´puje podgrzanie
w skórze w∏aÊciwej do temperatury 50-60º C. Przy czym
powierzchnia skóry, dzi´ki systemowi ch∏odzenia
g∏owicy, pozostaje nieuszkodzona. Wywo∏uje to natychmiastowe skrócenie w∏ókien kolagenowych (efekt?
– poprawa napi´cia skóry), które po kilku lub kilkunas-

tu tygodniach skutkuje pojawieniem si´ nowego kolagenu
w miejsce „uszkodzonego”.
Zaleca si´ wykonanie kilku zabiegów w odst´pach
1 miesiàca. Ich efekty utrzymujà si´ przez wiele
miesi´cy. Uwaga! Zabieg przy u˝yciu niektórych
aparatów mo˝e byç bolesny (najcz´Êciej dotyczy to
urzàdzeƒ generujàcych pràd).

Co na przebarwienia?
Aby ujednoliciç zabarwienie skóry d∏oni: zlikwidowaç
przebarwienia, ale równie˝ sp∏yciç powierzchowne
zmarszczki, stosuje si´ pilingi chemiczne o z∏o˝onych
formu∏ach i wysokim st´˝eniu kwasów. Wi´cej informacji na stronach 8-9. 

d∏oƒ 20-latki i d∏oƒ 40-latki

...po zabiegu mezoterapii

EKSPERT Anti Aging

foto: serwis prasowy Viva Derm

przed zabiegiem...
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DOSSIER: R´ce
Autorzy: dr n. med. Kamila Szarmach i dr n. med. Adam Szarmach
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis
www.dermis.pl

Przebarwienia na d∏oniach

– jak si´ ich pozbyç?
Czasami zapominamy o tym, ˝e r´ce zdradzajà nasz wiek tak samo jak twarz czy szyja.
Nie poÊwi´camy im zbyt wiele czasu, a potem z przykroÊcià stwierdzamy, ˝e nie wyglàdajà najlepiej. Cz´stym problemem sà przebarwienia.
Przyczyn powstawania plamek jest kilka:
• geny – przebarwienia mo˝emy odziedziczyç
po rodzicach lub po dziadkach;
• nadmierne dzia∏anie s∏oƒca;
• zmiany hormonalne np. w czasie cià˝y lub w trakcie
stosowania tabletek antykoncepcyjnych;
• kosmetyki zawierajàce substancje fotouczulajàce;
• niektóre leki za˝ywane w czasie ekspozycji s∏onecznej.
R´ce pokrywajà si´ równie˝ licznymi plamkami wraz
z wiekiem (proces ten nasila si´ ok. 50. roku ˝ycia). To
efekt d∏ugoletniego oddzia∏ywania promieni UV na skór´
i zwiàzanych z nim zaburzeniami w pracy melanocytów.
Cz´stym problemem sà tzw. plamy starcze (medyczna
nazwa: brodawki ∏ojotokowe), które usadawiajà si´
zazwyczaj na grzbietach d∏oni, a ich iloÊç i rozmiary
niestety z czasem rosnà. Brodawki ∏ojotokowe do
z∏udzenia przypominajà przebarwienia. Sà to nagromadzenia mas rogowo-∏ojowych, przylegajàce ÊciÊle do
skóry. Rozró˝nienie pomi´dzy przebarwieniami a brodawkami ∏ojotokowymi jest czasami bardzo trudne, ale
istotne, poniewa˝ oba rodzaje zmian inaczej si´ leczy.

Zabiegi rozjaÊniajàce
Likwidowanie plam na d∏oniach nie jest proste i w du˝ej
mierze zale˝y od tego, jak g∏´boko tkwià. Niemniej istniejà
zabiegi, które pomogà plamy na d∏oniach przynajmniej rozjaÊniç. Skuteczne w walce z przebarwieniami sà pilingi,
m.in. Easy Peel z kwasem trójchlorooctowym oraz zabiegi
z u˝yciem kwasu glikolowego czy migda∏owego. Poprzez
z∏uszczanie warstw naskórka dochodzi do rozjaÊnienia przebarwieƒ oraz os∏abienia produkcji melaniny.
8
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Nowe mo˝liwoÊci pojawi∏y si´ wraz z zastosowaniem kwasu
retinowego. Szczególnie ch´tnie jest on wykorzystywany
w postaci tzw. ˝ó∏tego pilingu, w sk∏ad którego wchodzà
tak˝e zwiàzki hamujàce dzia∏anie tyrozynazy, czyli enzymu
bioràcego udzia∏ w powstawaniu przebarwieƒ (kwas kojowy,
fitowy, azelainowy, witamina C). Dobre efekty (rozjaÊnienie
piegów i plam soczewicowatych) daje równie˝ zastosowanie
50% kwasu pirogronowego.
Aby osiàgnàç spodziewany rezultat, trzeba wykonaç 2-4
zabiegów, trwajàcych ok. 15-20 minut. Cena: 150-300 z∏.
Gdy zmiany sà g∏´bokie, warto poddaç r´ce wybielaniu
Cosmelanem. W sk∏ad preparatu wchodzà arbutyna i kwasy:
kojowy, fitowy, askorbinowy oraz retinol. Kuracja trwa
miesiàc. Jest bardzo skuteczna, ale kosztowna.
Zap∏acimy ok. 2000 z∏.

Jak na d∏onie dzia∏a laser i IPL?
Melanina, czyli ciemny barwnik skóry, ma szerokie spektrum poch∏aniania Êwiat∏a, dlatego w leczeniu przebarwieƒ
z powodzeniem wykorzystuje si´ ró˝nego rodzaju lasery
i nielaserowe êród∏a Êwiat∏a (IPL – intensywne êród∏o
Êwiat∏a). Terapii zmian barwnikowych dobrze s∏u˝à lasery
typu Q – switched (rubinowy, aleksandrytowy, Nd:Yag),
lasery pulsacyjne o d∏ugim impulsie, np. Nd:Yag (532 nm),
KTP (potasowo-tytanowo-fosforowy, 532 nm) oraz niektóre
lasery diodowe.
Lasery czy IPL, emitujàc wiàzki Êwiat∏a, trafiajà
dok∏adnie w plam´. Âwiat∏o po dotarciu do barwnika zostaje zamienione w ciep∏o, które uszkadza zmienione miejsce.
Czas i nat´˝enie impulsu lekarz dobiera zale˝nie od g∏´bokoÊci i rozleg∏oÊci przebarwienia. To doÊç bolesny zabieg,

a skóra d∏oni jest po nim zaczerwieniona. Po kilku dniach
z∏uszczania zobaczymy ju˝ efekt usuni´cia Êrednio g∏´bokich
przebarwieƒ i rozjaÊnienia g∏´bokich. Ile zabiegów: 1-5,
Êrednio 3. Cena: 100-1000 z∏ – zale˝y od wielkoÊci plam.
UWAGA! Powiod∏y si´ równie˝ próby usuwania zmian barwnikowych za pomocà urzàdzeƒ pracujàcych w technologii
ELOS (Electro Optical Synergy) czy LHE (Pulsed Light and
Heat Energy).

Inne metody
KRIOTERAPIA
Dobre wyniki w leczeniu przebarwieƒ uzyskuje si´ stosujàc
ró˝ne formy krioterapii, czyli zamra˝ania. W niedawno
przeprowadzonych badaniach porównujàcych skutecznoÊç
krioterapii i 30% kwasu trójchlorooctowego (TCA)
wykazano, ˝e krioterapia by∏a nawet bardziej skuteczna.
Z regu∏y przeprowadza si´ 1-3 zabiegi. Cena: 50-200 z∏.
MIKRODERMABRAZJA
Ta technika mo˝e byç wykorzystywana zarówno w leczeniu
przebarwieƒ, jak i brodawek ∏ojotokowych. Lepsze efekty
uzyskuje si´ wtedy, gdy ∏àczy si´ jà ze stosowaniem hydrochinonu lub pilingów zawierajàcych alfa-hydroksykwasy
bàdê TCA. Cena: 100-200 z∏.
ELEKTROKOAGULACJA
Czyli leczenie pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci z bardzo
dobrym efektem stosuje si´ do usuwania brodawek ∏ojotokowych. Cena zabiegu: 100-200 z∏.

Czy krem pomo˝e?
Kremy wybielajàce przebarwieƒ nie usunà, ale warto je
stosowaç, by wspomóc dzia∏anie zabiegów przeprowadzonych w gabinecie dermatologa czy kosmetyczki. Zwykle
zawierajà one zwiàzki z∏uszczajàce: rozjaÊniajàce plamy
oraz redukujàce aktywnoÊç melanocytów. Nale˝y szukaç
tych, które majà w swoim sk∏adzie pochodne witaminy A,
kwas azelainowy, kojowy, glikolowy, fitowy, alfa-liponowy,
hydrochinon i pochodne arbutyny.

Co nowego?

foto: serwis prasowy L.E.A. FUTUR

Wcià˝ brakuje wystarczajàco skutecznych metod leczenia
przebarwieƒ. Dlatego ciàgle prowadzi si´ intensywne badania nad nowymi zwiàzkami odbarwiajàcymi. Do takich substancji mo˝na zaliczyç m.in. pochodne arbutyny, o silniejszym dzia∏aniu hamujàcym tyrozynaz´ (α-arbutyna
i glikozydy α-arbutyny), uzyskiwane na drodze przemian
hydrochinonu. W ostatnich latach przeprowadzono badania
skutecznoÊci nowych pochodnych witaminy A w leczeniu
przebarwieƒ, z których wynika, ˝e mogà one stanowiç alternatywnà metod´ w tego typu problemach skórnych.
UWAGA! Miesiàc po zabiegach skór´ nale˝y chroniç
przed s∏oƒcem. 
EKSPERT Anti Aging
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DOSSIER: R´ce
Autor: dr n. med. Pawe∏ Surdziel, specjalista ortopeda i traumatolog
Klinika Chirurgii Endoskopowej, Poznaƒ

Gdy r´ce dr´twiejà….
Zdarza si´, ˝e skar˝ymy si´ na bóle i dr´twienie ràk. Ku naszemu zaskoczeniu, z badaƒ
wynika, ˝e cz´stà przyczynà tych dolegliwoÊci sà problemy z kr´gos∏upem. Siedzàcy tryb
˝ycia, d∏ugie godziny przy komputerze, ma∏o ruchu, to najcz´stszy obecnie model ˝ycia.
Efekt? Okràg∏e plecy, garbienie si´, a potem bóle i trudne do wyleczenia choroby.
Szczególnie dotkliwe bywajà bóle nocne. Zdrowy sen
zaburza te˝ nieprzyjemne uczucie dr´twienia ramion.
U niektórych osób do∏àczajà do tych objawów os∏abienie
i zaniki mi´Êni oraz problemy z utrzymaniem przedmiotów w r´kach. DolegliwoÊci dodatkowo pog∏´bia
stres. Ich przyczynà sà najcz´Êciej tzw. zespo∏y uciskowe
korzeni nerwowych i nerwów koƒczyn górnych.

foto: serwis prasowy DIBI

Dlaczego tak si´ dzieje?
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„R´ce majà swój poczàtek w korze mózgowej, a koƒczà
si´ na czubkach palców” twierdzi∏ dr Bunnel – znany
ortopeda. W tym twierdzeniu jest wiele prawdy, gdy˝
wielkoÊç kory mózgu, jakà zajmujà tzw. pola czuciowe
i ruchowe odpowiada ca∏ej reszcie cia∏a! Nerwy „na
swojej drodze” do ràk przebiegajà przez wiele
przew´˝eƒ, w których ∏atwo mogà ulec uciÊni´ciu.
Czasami nawet niewielki ucisk powoduje nieprzyjemne
uczucie zimna, dr´twienia, ból, ale te˝ choroby przyczepów mi´Êni (tzw. entezopatie, np. „∏okieç tenisisty”)
w unerwionej okolicy cia∏a. Je˝eli te uciski wyst´pujà na
kilku poziomach, mogà przyczyniç si´ do powstania
ró˝nych dolegliwoÊci. Wystarczy wtedy niewielki
wysi∏ek fizyczny, by wywo∏aç chorob´.
Najcz´Êciej spotykany jest tzw. zespó∏ cieÊni kana∏u
nadgarstka, gdzie dziewi´ç Êci´gien biegnie w ograniczonej przestrzeni razem z nerwem poÊrodkowym.
Nerw ten zaopatruje mi´Ênie k∏´bu kciuka, czuciowo
– kciuk oraz palce: wskazujàcy i d∏ugi. Nasilone bóle,
wyst´pujàce najcz´Êciej nad ranem, wypadanie przedmiotów z ràk, utrudnione wykonywanie precyzyjnych
czynnoÊci, to g∏ówne objawy choroby. W niektórych
przypadkach mo˝na jà wyleczyç bez zabiegu. Rzadko.
Przewa˝nie dopiero drobny zabieg operacyjny, tzw.
odbarczenie nerwu, pozwala pozbyç si´ dolegliwoÊci.
Cz´sto jednak problem le˝y gdzie indziej, szczególnie
gdy bolà barki, ∏okcie czy przedramiona, a dolegliwoÊci
EKSPERT Anti Aging

wyst´pujà w czasie pracy biurowej (przy komputerze),
podczas jazdy samochodem czy czytania w ∏ó˝ku.
Przyczyna tkwi w kr´gach szyjnych, które przy pochyleniu g∏owy do przodu mogà ustawiaç si´ w taki sposób,
˝e uciskajà na korzenie nerwowe formujàce nerwy.
Ucisk ten sprawia, ˝e nerwy sà pozbawione dostatecznej
iloÊci krwi, ulegajà obrz´kowi i przestajà normalnie
pracowaç. Zaczyna si´ dr´twienie i ból.

Jak sobie pomóc?
Kr´gos∏up nie znosi tak zwanych przecià˝eƒ statycznych
i bezruchu. Nale˝y wi´c cz´sto przerywaç prac´ przy
komputerze, zatrzymywaç si´ podczas d∏ugiej jazdy
samochodem, by wykonaç kilka prostych çwiczeƒ.
Wystarczy poçwiczyç przez dwie minuty co godzin´,
powtarzajàc ka˝de çwiczenie 5 razy, by poczuç si´ lepiej. Warunek? Musimy to robiç systematycznie. Nie
zra˝ajmy si´ bólem karku i pleców w pierwszym tygodniu takiego „treningu”. To przejdzie.
åwiczenie 1: Prostujemy plecy i wyciàgamy g∏ow´
w gór´ (jak kogut przy pianiu).
åwiczenie 2: Prostujemy plecy i cofamy brod´ ku
ty∏owi, tak by utworzyç „drugà brod´”.
åwiczenie 3: Ustawiajàc si´ w tej samej pozycji,
wykonujemy skr´ty g∏owy w obie strony (spoglàdamy
przez rami´).
JeÊli w czasie çwiczeƒ poczujemy, ˝e do ràk lub ramiom
„wlewa si´” ciep∏o i towarzyszy temu mrowienie, to
znaczy, ˝e ucisk na nerw ustàpi∏, a nerw otrzyma∏ swojà
dawk´ krwi. Pami´tajmy, ˝e kondycj´ kr´gos∏upa
poprawiajà te˝ regularne masa˝e i uprawianie sportu,
np. p∏ywanie. Niekiedy jednak problem mo˝e okazaç si´
powa˝niejszy, wi´c konieczna b´dzie porada ortopedy
lub fizjoterapeuty. 

DOSSIER: R´ce
Autor: Joanna Nalborska, kosmetyczka
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm
www.viva-derm.pl

Modny manikiur
Wypiel´gnowane d∏onie powinien dope∏niaç starannie zrobiony
manikiur. Ka˝dy sezon ma zwykle coÊ nowego do zaproponowania
w kwestii kolorów, sposobów nak∏adania lakieru. Warto pami´taç
o jednym: lakier dobieramy do typu urody, odcienia skóry, ubioru.
Wymagania kobiet dotyczàce manikiuru rosnà. Obok
trendów i zmieniajàcych si´ mód interesuje nas równie˝
wygoda i szybkoÊç jego wykonania. Zwróçmy uwag´, czy
lakier nie zniszczy paznokci, czy baza podk∏adowa jest
dobrej jakoÊci, np. beztoluenowa zapobiega ˝ó∏kni´ciu
p∏ytki oraz chroni jà przed wnikaniem preparatów.

Jaki kolor w tym sezonie?

Pytania do Eksperta
Odpowiada: Agnieszka Kisiel, Nailbar w Warszawie
Z czego powinnyÊmy teraz w manikiurze zdecydowanie zrezygnowaç?
Unikajmy ostrych krzykliwych barw, niebieskoÊci i nadmiaru ozdób na paznokciach. JeÊli wzór, to ma∏y, i nie na
wszystkich palcach, tyko np. na kciuku i palcu
serdecznym. Modny ostatnio wzorek: na pomalowane
paznokcie nak∏adamy dwie krople lakieru obok siebie:
czarnà i bia∏à. Mieszamy je wyka∏aczkà i po wyschni´ciu
pokrywamy utwardzaczem.
Co jest „dozwolone” z poprzednich sezonów?
Wcià˝ na topie utrzymuje si´ manikiur francuski – ponadczasowy, niezmiennie lubiany przez kobiety. Nic dziwnego, paznokcie zawsze wyglàdajà naturalnie i ∏adnie.
Jest uniwersalny: nadaje si´ do pracy i na bankiet.
Jakie sà najnowsze trendy na jesieƒ?
Nosimy paznokcie niezbyt d∏ugie i nadajemy im naturalny
kszta∏t. Zaleca∏abym zrezygnowanie z tipsów, które
niszczà p∏ytk´ paznokcia i sà po prostu niemodne. Po lecie
warto poddaç paznokcie regenerujàcemu zabiegowi spa,
np. z olejkami zbo˝owymi, a r´kom wysuszonym s∏oƒcem
zafundowaç kàpiel w parafinie albo w ciep∏ym wosku. 
EKSPERT Anti Aging

foto: serwis prasowy Sally Hansen

Ca∏y czas modne sà: klasyczne bordo, czerwieƒ oraz
kolory ∏amane odcieniami starego z∏ota. Na topie jest
nadal fiolet, zarówno w metalicznej, intensywnej, jak
i pop-artowskiej wersji.
KORAL. Dobrze wspó∏gra z modà na naturalnoÊç, która
panuje ju˝ od kilku sezonów. Prze∏amuje surowoÊç
bràzów i be˝ów, dodajàc paznokciom kobiecej kokieterii.
Zamiast malowaç ca∏e paznokcie na koral warto
po∏àczyç go z bielà lub srebrem, np. nak∏adajàc jasny
kolor tu˝ przy nasadzie paznokcia, a ciemniejszym pokrywajàc reszt´ p∏ytki – osiàgamy w ten sposób efekt
„odwróconego” manikiuru francuskiego.
RÓ˚. To najbardziej kobiecy z kolorów. Ma wiele odcieni,
wi´c ka˝da z nas dobrze w nim wyglàda. Przy opalonych
d∏oniach wybierajmy odcienie per∏owe lub pastelowe.
Przy jasnej karnacji – fuksje i malin´. Ró˝ dodaje
Êwie˝oÊci nawet ziemistej skórze d∏oni. Dzia∏a odm∏adzajàco, optycznie wyg∏adza i rozÊwietla.
BIEL. Pasuje do opalonej jeszcze po lecie skóry d∏oni.
Mo˝emy pomalowaç paznokcie na srebrzysty lub per∏owy
kolor. ¸adny efekt osiàgniemy, si´gajàc po lakier do malowania koƒcówek frenchu i pokryjemy nim ca∏à p∏ytk´
paznokcia. Nada im matowy, nieco plastikowy wyglàd.
CZER¡. Modna ju˝ w zesz∏ym roku. W tym sezonie do
gamy lakierów w kolorze czarnym dosz∏y emalie – lekko
opalizujàce i z diamentowym po∏yskiem. Dzi´ki temu
kolor na paznokciach staje si´ wielowymiarowy. Czerƒ
wyglàda najlepiej na paznokciach w kszta∏cie migda∏a.

BARWY OPALIZUJÑCE, czyli: platyna, miedê, z∏oto,
srebro. To kolory doskona∏e na wieczorne przyj´cie.
W tym sezonie wystarczy pomalowaç paznokcie po∏yskujàcà barwà, bez dodatkowego zdobienia ich ró˝nymi
motywami czy kryszta∏kami. Takie kolory najlepiej
prezentujà si´ na krótkich, opi∏owanych na kwadratowo
paznokciach z zaokràglonymi bokami. Kobiety, które nie
bojà si´ eksperymentowaç, mogà si´gnàç po dwa opalizujàce kolory: stare z∏oto oraz miedê i malowaç nimi
paznokcie na przemian.
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Autor: dr Ma∏gorzata Bag∏aj
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Dermapuls, Wroc∏aw
www.derma-puls.com.pl

Estetyczny zabieg:

mezoterapia bezig∏owa
Jeszcze do niedawna koktajle leczniczych substancji by∏y wprowadzane w g∏àb skóry
jedynie za pomocà ig∏y. W medycynie estetycznej coraz bardziej widoczna staje si´
tendencja, by zabiegi by∏y bezbolesne, krótkie i dawa∏y poczucie komfortu pacjentom.
Odpowiedzià jest m.in. mezoterapia bezig∏owa.
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Podobnie jak klasyczna mezoterapia, ta nowa metoda
pozwala wniknàç substancjom piel´gnacyjnym
dok∏adnie w to miejsce, w którym sà aplikowane
– do skóry lub tkanki t∏uszczowej. Z tym ˝e zamiast
ig∏y lub specjalnego pistoletu u˝ywa si´ urzàdzeƒ
zakoƒczonych g∏owicà. Ich dzia∏anie opiera si´ na systemie elektroporacji, wykorzystujàcym fale elektromagnetyczne o odpowiedniej cz´stotliwoÊci i intensywnoÊci. Poprzez pobudzanie skóry impulsami zostajà otwarte kana∏y bia∏kowe oraz wodne, tzw. akwaporyny, co powoduje, ˝e koktajl substancji piel´gnacyjnych jest transportowany g∏´boko i równomiernie
rozprowadzany. Dzi´ki takiej stymulacji preparaty
przenikajà nie tylko przez warstw´ rogowà naskórka,
ale tak˝e poprzez b∏ony komórkowe, docierajàc do
wn´trza komórek. Wzmacnia to ich dzia∏anie, np.
u∏atwia spalanie t∏uszczu w komórkach t∏uszczowych.

I dobra wiadomoÊç dla tych, którzy majà problemy
z wypadaniem w∏osów! Mezoterapia bez u˝ycia ig∏y
znacznie poprawia ich kondycj´, a nawet leczy ∏ysienie.
Jest przydatna zarówno w leczeniu ∏ysienia
androgenowego, jak i plackowatego – w zale˝noÊci od
tego, jaka mieszanina substancji leczniczych zostanie
u˝yta. Wykorzystywana dotàd w tym celu mezoterapia
klasyczna dawa∏a wprawdzie dobre efekty terapeutyczne, ale by∏a bardzo bolesna, wi´c nie mia∏a zbyt
wielu zwolenników.

Dla kogo ta terapia?

Jak wyglàda zabieg?

Mezoterapia bezig∏owa mo˝e byç stosowana zarówno
na twarz, jak i na cia∏o (w programie anti-aging, liftujàcym, nawil˝ajàcym, przeciwprzebarwieniowym, a tak˝e
w programie przeciwzapalnym, np. w atopowym zapaleniu skóry czy w ∏ojotokowym zapaleniu skóry).
Przynosi dobre efekty w leczeniu cellulitu. Wykorzystuje si´ jà tak˝e do likwidowania oty∏oÊci czy rozst´pów. W mieszaninach leczniczych stosuje si´ substancje przyspieszajàce metabolizm t∏uszczów, poprawiajàce mikrokrà˝enie w skórze, wp∏ywajàce na polepszenie struktury tkanki ∏àcznej i jej regeneracj´.

Lekarz nanosi odpowiednio przygotowanà mieszanin´
substancji bezpoÊrednio na skór´. Mo˝na przykryç jà
folià, co zapobiegnie parowaniu. Sk∏adniki piel´gnacyjne sà wmasowywane w cia∏o za pomocà g∏owicy
urzàdzenia. Aby wzmocniç ich dzia∏anie, przed
zabiegiem mo˝na wykonaç mikrodermabrazj´, Êcierajàc warstw´ zrogowacia∏à naskórka specjalnym
papierem lub urzàdzeniem do mikrodermabrazji.
Niewàtpliwà zaletà tej formy mezoterapii jest jej
bezinwazyjnoÊç. Na pewno przypadnie do gustu
osobom, które bojà si´ zastrzyków, bo podczas zabiegu
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Przeciwwskazania
Nie mo˝na jej przeprowadzaç:
• u pacjentów z rozrusznikiem serca,
• z epilepsjà,
• u kobiet w cià˝y,
• przy nasilonych zmianach tràdzikowych.

nie odczuwa si´ bólu. Tu˝ po nim nie ma siniaków,
obrz´ków, mo˝e jedynie wystàpiç niewielkie, przemijajàce zaczerwienienie. Pacjent mo˝e od razu po zabiegu
wróciç do codziennych zaj´ç. Sesja zabiegowa trwa ok.

30 min. Najcz´Êciej, by terapia przynios∏a oczekiwane
rezultaty, trzeba wykonaç ca∏à seri´ zabiegów, np.
w przypadku modelowania cia∏a 5-6, w odm∏adzaniu
twarzy wystarczà 3-4. 

Efekty zabiegu z u˝yciem Meso Sense I.M.R.F.

Przed kuracjà

Po pierwszej kuracji

Po drugiej kuracji

Przed kuracjà

Po pierwszej kuracji

Po drugiej kuracji

foto: serwis prasowy L.E.A. Futur
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W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy dobre i sprawdzone NOWOÂCI rynkowe:

EKSPERT poleca
Aqualia Thermal – Vichy
– intensywne nawil˝anie
•

Nawil˝anie skóry to podstawa codziennej piel´gnacji. Krem Vichy Aqualia Thermal
nawodni skór´ przez 24 godziny. Zawiera wod´ termalnà z Vichy, bogatà w rzadkie
minera∏y, które dzia∏ajà wzmacniajàco i kojàco. Po raz pierwszy woda termalna
i Hyaluronine ActiveTM (najsilniejsza substancja nawil˝ajàca) zosta∏y zamkni´te
w mikrokapsu∏kach, z których uwalniane sà dopiero w komórkach skóry. Dzi´ki temu ich
skutecznoÊç wzrasta czterokrotnie. Efektem stosowania kremu jest dobrze nawil˝ona,
elastyczna i mi´kka skóra.
Cena: tubka – 61 z∏/40 ml, s∏oik – 71 z∏/50 ml. Dost´pne w aptekach.

Serum Super-Hydratant Orlane – doskona∏e nawodnienie
• Nowe serum Orlane przywróci Êwie˝oÊç odwodnionej skórze. Pobudza naturalne procesy nawil˝ania,
jednoczeÊnie wype∏niajàc zmarszczki spowodowane odwodnieniem. Stymuluje produkcj´ kwasu hialuronowego
(którego wraz z wiekiem ubywa), dlatego skóra staje si´ bardziej elastyczna i j´drna. Twarz wyglàda promiennie
i m∏odo. Kosmetyk ma konsystencj´ ˝elu-emulsji i znakomicie si´ wch∏ania. Zawiera wyciàg z bratka trójbarwnego
oraz kompleks roÊlinny B21 Bio-Energic.
Cena: 450 z∏/30 ml. Dost´pne w Perfumeriach Marionnaud.

Skin Tech Actilift – na twarz, szyj´ i dekolt
•Jak dowodzà badania kliniczne, krem Actilift z DMAE pomo˝e odzyskaç skórze j´drnoÊç, elastycznoÊç i dobrze nawil˝y. Poprzez stymulacj´ skurczu w∏ókien mi´Êniowych poprawia napi´cie skóry.
S∏u˝y do piel´gnacji zarówno twarzy, jak i szyi oraz dekoltu. Jest przeznaczony do stosowania
na noc, ale tak˝e na dzieƒ. Ochroni skór´ przed szkodliwym dzia∏aniem czynników zewn´trznych,
zapobiegnie negatywnym skutkom wp∏ywu wolnych rodników na skór´. Skin Tech proponuje równie˝
wersj´ Actilift do cia∏a.
Cena: krem do twarzy – 115 z∏/50 ml; mleczko do cia∏a – 115 z∏/200 ml. Dost´pny w wybranych drogeriach.

Ferox Pure Pulp, Veld’s – koktajl m∏odoÊci
•

Veld’s – nowa francuska marka produkujàca dermokosmetyki – debiutuje na polskim rynku,
wprowadzajàc swój produkt: ˝el wyg∏adzajàcy na bazie afrykaƒskiej roÊliny Aloe Ferox.
Zawiera ona silne st´˝enie polisacharydów, które absorbujà wod´ i wià˝à jà na powierzchni
skóry. Pod wp∏ywem ich dzia∏ania skóra staje si´ bardziej jednorodna i g´sta. Pure Pulp wzbogacono dodatkowo palmitynianem witaminy A – czyli witaminy m∏odoÊci, co zmniejsza zmiany
spowodowane starzeniem si´ skóry. Kosmetyk mo˝emy stosowaç samodzielnie lub zmieszany
z innym produktem piel´gnacyjnym, np. kremem, którego u˝ywamy na co dzieƒ. Jest te˝
doskona∏à bazà pod makija˝. Ma wygodny dozownik z pompkà, wi´c mo˝na na∏o˝yç
precyzyjnie w∏aÊciwà iloÊç preparatu.

Cena: 249 z∏/30 ml. Dost´pny w perfumeriach selektywnych.
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3 D Lift Therapy Dermika
– kosmeceutyczna korekcja zmarszczek
•

W laboratoriach Dermiki opracowano specjalny program, który jest uzupe∏nieniem
zabiegów estetycznych i z zakresu chirurgii plastycznej. Badania potwierdzi∏y, ˝e regularne
stosowanie kosmetyków z tej linii utrwala i wyd∏u˝a efekt zabiegów. Seria jest przeznaczona dla
osób z wyraênymi objawami starzenia si´ skóry twarzy i szyi. Kosmetyki dzia∏ajà nie tylko na
naskórek, ale i na skór´ w∏aÊciwà, dlatego dajà bardzo dobry efekt – zwi´kszajà j´drnoÊç skóry
o 50%, redukujà zmarszczki, poprawiajà kontur twarzy. 3 D Lift Therapy mo˝na kupiç
w dwóch zestawach: 3 STEPS i 4 STEPS (preparaty stosuje si´ kolejno – krok po kroku).

Zestaw 3 STEPS – 290 z∏/ 4 preparaty
Zestaw 4 STEPS – 490 z∏/ 5 preparatów

La Roche-Posay – Substiane
– odbuduje struktury skóry
•

Kobiety po 50. roku ˝ycia oczekujà od kosmetyków najwy˝szej skutecznoÊci. Nowy produkt
La Roche-Posay spe∏nia te wymagania. Krem Substiane
wzmacnia struktur´ podporowà skóry twarzy.
TM
Dzieje si´ tak dzi´ki ma∏ej czàsteczce Pro-Xylane (u˝ytej w kremie w st´˝eniu 5%), która pomaga
odbudowaç substancj´ budulcowà skóry: nast´puje wzrost syntezy glikozaminoglikanów – skóra
wype∏nia si´. Staje si´ tak˝e bardziej j´drna z powodu pobudzenia produkcji kolagenu. Efektem
dzia∏ania kremu jest zmniejszenie zmarszczek, podniesienie wiotczejàcych rysów twarzy. Warto krem
poleciç osobom, które wymagajà od kosmetyku nie tylko najwy˝szej skutecznoÊci dermatologiczej,
ale tak˝e komfortu stosowania: krem ma aksamitnà konsystencj´ i znakomicie si´ wch∏ania.
Cena: 99 z∏/40 ml
Dost´pny w aptekach.

Nuxe Paris – Etincelante® – dotlenià i przywrócà blask
• Inspiracjà do stworzenia kompleksu kosmetyków Etincelante® sà zabiegi
przeprowadzane w gabinetach dermatologii estetycznej. W sk∏ad serii wchodzi krem
z kwasami owocowymi, który z∏uszcza naskórek, wyg∏adzajàc ró˝ne niedoskona∏oÊci oraz
delikatna emulsja – doda skórze blasku, dotleni jà i nawil˝y. Krem Êwietnie nadaje si´ do
piel´gnacji cery z problemami, np. t∏ustej, z rozszerzonymi porami. Gdy skóra jest
matowa, zm´czona stresem i podra˝niona zanieczyszczeniami Êrodowiska, warto si´gnàç
po emulsj´ i stosowaç jà rano przed wyjÊciem z domu. Mo˝na wymieszaç kilka kropel
emulsji z kremem, którego zazwyczaj u˝ywamy.
Cena: krem – 120 z∏, emulsja – 109 z∏
Dost´pne w wybranych aptekach w ca∏ym kraju.

Active Vitamin C – hit, który opóêni starzenie si´ skóry
• W Laboratorium Andre Zagozda powsta∏ nowy produkt – czysta ustabilizowana witamina C w bardzo wysokim st´˝eniu (25%). Ma postaç pudru, który mo˝na stosowaç samodzielnie lub w po∏àczeniu
(w dowolnej proporcji) z kremami AZ Laboratory. Dzi´ki zawartym w nich noÊnikom witamina jest
transportowana do skóry. Witamina C w pudrze skutecznie pokona wolne rodniki, uaktywni syntez´
kolagenu i elastyny, pomo˝e zredukowaç zmarszczki. Doskonale poradzi sobie z przebarwieniami skóry,
które cz´sto ujawniajà si´ po lecie. Cera nabierze blasku i witalnoÊci. Active Vitamin C nadaje si´
dla skóry m∏odej, bo opóênia pojawienie si´ pierwszych zmarszczek, cer´ dojrza∏à z kolei zregeneruje,
zwi´kszy jej spr´˝ystoÊç. Dobre efekty przyniesie skórze t∏ustej: zmniejszy wydzielanie sebum
i wyg∏adzi nierównoÊci.
Cena: 104 z∏/ fiolka
Dost´pna w renomowanych gabinetach lekarskich.
EKSPERT Anti Aging
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Zmiany naczyniowe

– metody leczenia
Przybierajà ró˝norodnà postaç: rozszerzonych naczynek, rumieƒców, naczyniaków. Ale niezale˝nie od ich rodzaju dla wielu osób zmiany naczyniowe, zw∏aszcza na twarzy, stanowià du˝y
problem. Pomocy w ich likwidowaniu najlepiej szukaç w gabinecie dermatologa.

Podstawowà metodà stosowanà obecnie w leczeniu zmian
naczyniowych jest terapia laserowa. W tym celu wykorzystuje si´ ró˝ne typy laserów, m.in. tzw. lasery KTP (potasowo-tytanowo-fosforanowe), diodowe oraz neodymowo-yagowe. Skutecznie radzi sobie z problemami
naczyniowymi skóry tak˝e IPL – Intense Pulsed Light.
Urzàdzenia wytwarzajàce IPL, czyli silny impuls Êwiat∏a,
od dziesi´ciu lat s∏u˝à tak˝e do leczenia zmian barwnikowych, do depilacji oraz do fotoodm∏adzania.
Emitowane przez nie Êwiat∏o podgrzewa zmian´
chorobowà do takiej temperatury, by zlikwidowaç defekt,
bez uszkadzania otaczajàcej jà zdrowej skóry.
Metoda przynosi dobre rezultaty w usuwaniu rozszerzonych naczynek na twarzy, rumieƒców, a tak˝e naczyniaków: gwiaêdzistych, p∏askich (o metodach ich zwalczania pisaliÊmy w numerze 8 Eksperta) oraz umiejscowionych na ustach.

Rozszerzone naczynka na twarzy
(teleangiektazje)
Wyst´pujà cz´Êciej u kobiet ni˝ u m´˝czyzn. To zwykle
tylko defekt kosmetyczny, czasami równie˝ jeden
z objawów choroby skóry, np. tràdziku ró˝owatego.
G∏ównà przyczynà powstawania rozszerzonych naczynek
sà predyspozycje genetyczne (w 80 procentach). Zmiany
mogà wywo∏aç tak˝e: nadmierna ekspozycja na
promieniowanie ultrafioletowe, zimno, mróz, wiatr.
Leczenie teleangiektazji na twarzy metodà IPL polega
na naÊwietlaniu ca∏ej skóry policzków lub nosa. Zabieg
trwa 10-30 min, w zale˝noÊci od wielkoÊci naÊwietlanej
powierzchni. Pojedyncze impulsy IPL odczuwa si´ jak
uk∏ucie ig∏à lub „kopni´cie” pràdem. Aby zmniejszyç uczucie bólu, na leczonà powierzchni´ nawiewa si´ zimne
16
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powietrze. Stosowanie kremów znieczulajàcych jest
niewskazane, poniewa˝ obkurczajà one naczynia. Po
zabiegu skóra jest zaczerwieniona, ciep∏a, wi´c ch∏odzi si´
jà zimnymi ok∏adami. Mogà powstaç siniaki, które
wch∏aniajà si´ w ciàgu kilku lub nawet kilkunastu dni.
Je˝eli pojawi si´ obrz´k twarzy (spuchni´cie), ust´puje po
3-4 dniach.
Efekt: Po pierwszym zabiegu zazwyczaj udaje si´ usunàç
ok. 40-60% naczyƒ, nast´pny likwiduje ok. 20%.
Najbardziej oporne na leczenie sà naczynka na
skrzyde∏kach nosa. Zdarza si´, ˝e kilka tygodni po zabiegu
powracajà. Zalecana liczba zabiegów: 1-3, w odst´pach co
najmniej 8 tygodni.
Cena: policzki – 500 z∏, nos – 300 z∏, policzki i nos
– 600 z∏.

Rumieƒce
Niekiedy pojawiajà si´ pod wp∏ywem ró˝nych czynników: stresu, wysi∏ku fizycznego, mrozu czy po
spo˝yciu alkoholu – to tzw. rumieƒce napadowe, które
po pewnym czasie ust´pujà. Ich przyczynà jest nadmierna kurczliwoÊç naczyƒ – genetyczna i indywidualna cecha wyst´pujàca u niektórych osób. Na tego typu
zmiany lasery czy IPL nie majà ˝adnego wp∏ywu.
Leczenie Êwiat∏em mo˝na natomiast zastosowaç
w przypadku rumieƒca utrwalonego, który jest
spowodowany nadmiernà iloÊcià powierzchownie
umiejscowionych naczyƒ. Jego cechà charakterystycznà jest to, ˝e utrzymuje si´ przez ca∏y czas.
Uwaga! Rumieƒców utrwalonych zwykle nie da si´
usunàç ca∏kowicie, ale mo˝na osiàgnàç znacznà
popraw´. Zabieg wykonuje si´ podobnie jak usuwanie
rozszerzonych naczyƒ na twarzy.

Liczba zalecanych zabiegów: najlepiej wykonaç 2-4,
w odst´pach co najmniej 8 tygodni.
Cena: 500 z∏.

Naczyniaki gwiaêdziste

sekund. Naczyniak albo znika od razu, albo robi si´ sinofioletowy. Siniak po kilku dniach wch∏ania si´. Liczba zalecanych zabiegów: wystarczy jeden.
Cena: 200 z∏.

Nazywane przez pacjentów p´kni´tym naczynkiem.
Zwykle wyst´pujà u dzieci i m∏odych doros∏ych.
Umiejscawiajà si´ najcz´Êciej w górnej cz´Êci policzków.
Majà kszta∏t gwiazdki: w Êrodkowej cz´Êci znajduje si´
kropeczka, od której promieniÊcie odchodzà rozszerzone
naczynka krwionoÊne – stàd nazwa.
Do ca∏kowitego usuni´cia tych naczyniaków wystarcza
jeden zabieg, na który sk∏ada si´ jeden lub kilka
„strza∏ów”. Zabieg trwa bardzo krótko, w∏aÊciwie kilka

Naczyniaki na ustach

Zdj´cia: przed zabiegiem...

...po zabiegu

foto: serwis prasowy LASERMED

To rzadziej spotykana forma naczyniaków. Zwykle
wyst´pujà u osób starszych. Majà wielkoÊç kilku
milimetrów, okràg∏y kszta∏t i fioletowà barw´. Po naÊwietlaniu IPL naczynia wch∏aniajà si´ ca∏kowicie po 3-4
tygodniach.
Liczba zalecanych zabiegów: poprawa nast´puje ju˝ po
jednym zabiegu.
Cena: 200 z∏. 

EKSPERT Anti Aging
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Konsultacja: dr Ewa Kaniowska, Dermapuls,
Wroc∏aw www.derma-puls.pl,

Andrzej Czamara, kanclerz Wy˝szej Szko∏y
Fizjoterapii we Wroc∏awiu

Dermatolog,
kosmetyczka,
kosmetolog

– co warto wiedzieç,
wiedzie,ç zanim
odwiedzisz gabinet

Ju˝ chyba nikogo nie trzeba przekonywaç, ˝e poprawianie urody w gabinecie lekarza lub
kosmetyczki ma sens. Gdy widzimy w lustrze odm∏odzonà i zrelaksowanà twarz, trudno
zaprzeczyç: zabiegi dajà naprawd´ niez∏e efekty. Mimo ˝e wiedza na ich temat ciàgle roÊnie,
nie zawsze mamy pewnoÊç, kto i jaki zabieg mo˝e wykonaç: kiedy pójÊç do kosmetyczki, a jakie problemy skórne rozwià˝e dermatolog. Postaramy si´ to przybli˝yç.
Wybór w∏aÊciwego lekarza, który wykona zabieg, to pierwsza i najwa˝niejsza sprawa, o jakiej warto pami´taç, gdy
decydujemy si´ na popraw´ wyglàdu. Pozwoli to uniknàç
przykrych niespodzianek w postaci powik∏aƒ, których konsekwencje mogà si´ ciàgnàç przez d∏ugie lata.
LEKARZ DERMATOLOG – zajmuje si´ leczeniem chorób
skóry oraz ich szeroko poj´tà profilaktykà (m.in nowotworowà), likwidowaniem ró˝nego rodzaju defektów
skórnych: blizn, rozst´pów. Cz´sto wykonuje równie˝
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, których szybki
rozwój obserwujemy od 10 lat. Lekarze wcià˝ udoskonalajà metody leczenia, zdobywajàc wiedz´ na szkoleniach, podczas praktycznych warsztatów. Majà dost´p
do najnowszych badaƒ, publikacji i preparatów.
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KOSMETOLOG – absolwent wy˝szej szko∏y o kierunku:
Kosmetologia. Takie szko∏y znajdujà si´ m.in. we
Wroc∏awiu, Warszawie, ¸odzi, Poznaniu. Kosmetolog jest
uprawniony do prowadzenia gabinetu kosmetycznego oraz
pracy w firmie produkujàcej kosmetyki.
Absolwent szko∏y mo˝e wykonywaç zabiegi kosmetyczne, higieniczne i piel´gnacyjne cia∏a, manikiur, pedikiur itd., a tak˝e kosmetyk´ specjalistycznà na zlecenie
lekarza. Opuszcza uczelni´ z du˝à wiedzà medycznà, ale
i ÊwiadomoÊcià, ˝e leczyç mo˝e tylko lekarz. Gdy na
skórze pojawia si´ problem dermatologiczny, odsy∏a do
specjalisty.

W gabinecie dermatologii
estetycznej
Wspó∏czesna medycyna estetyczna zmierza do tego, by
zabiegi by∏y nieinwazyjne. Nowoczesne metody
odm∏adzania skóry nazywa si´ cz´sto lunchowymi, bo
zabiegi trwajà nie d∏u˝ej ni˝ pó∏ godziny i nie pozostawiajà widocznych Êladów na skórze. Wystarczy korektor,
delikatny makija˝ i tu˝ po nich mo˝emy wróciç do pracy.
Zagro˝enia mogà wynikaç z nieumiej´tnego stosowania
ró˝nych technik oraz z braku wiedzy na temat ich

foto: serwis prasowy DIBi

KOSMETYCZKA – absolwentka policealnego studium
zawodowego, dajàcego tytu∏ technika us∏ug kosmetycznych. Mo˝e prowadziç gabinet kosmetyczny z ofertà
zabiegów piel´gnacyjnych, upi´kszajàcych i higienicznych
na twarz i cia∏o. Dawniej jej kompetencje by∏y jasno
okreÊlone – mog∏a wykonywaç tylko zabiegi nieprzerywajàce ciàg∏oÊci naskórka. W miar´ rozwoju nowych technik
zabiegowych rozgraniczenie, które zabiegi mo˝na zrobiç
u kosmetyczki jest trudniejsze. Gabinety kosmetyczne poszerzy∏y o niektóre z nich swojà ofert´. Mo˝na tu np.

wykonaç mikrodermabrazj´, pilingi z u˝yciem preparatów
o ma∏ych st´˝eniach.

dzia∏ania. Dlatego nieoboj´tne jest, kto te zabiegi
wykonuje. „Lekarze zajmujàcy si´ medycynà estetycznà
– jak mówi znany francuski dermatolog Pierre Andre
– powinni w swojej praktyce stosowaç metody bezpieczne
lub opanowane w najmniejszych szczegó∏ach”. Tylko
wtedy mo˝na osiàgnàç najlepsze rezultaty lecznicze
i uniknàç powik∏aƒ. Decydujàc si´ na zabieg upi´kszajàcy w gabinecie dermatologa, warto wczeÊniej zrobiç
staranne rozpoznanie.

Przed zabiegami
medycyny estetycznej
1. Spróbujmy si´ zorientowaç, na czym polega zabieg
i jakie mogà byç konsekwencje, gdy coÊ si´ nie
powiedzie. Od doÊwiadczonego lekarza dowiemy si´
wiele, tak˝e o preparatach u˝ywanych do zabiegów.
2. Dermatolog powinien zawsze poinformowaç pacjenta o ewentualnych powik∏aniach.
3. Ryzyko zabiegów zwiàzanych z ostrzykiwaniem
wià˝e si´ ÊciÊle z doÊwiadczeniem lekarza, który
je wykonuje, dlatego powinien byç on wieloletnim praktykiem.
4. Nie bez znaczenia jest tak˝e renoma gabinetu.
Sprawdêmy, jak d∏ugo istnieje i jakà si´ cieszy opinià.
Wa˝ne jest, aby lekarz na bie˝àco si´ szkoli∏, bra∏ udzia∏
w sympozjach i praktycznych warsztatach – Êwiadczà
o tym certyfikaty zawieszone na Êcianach gabinetu.

Kiedy do kosmetyczki, kosmetologa?
Gabinety kosmetyczne od lat oferujà us∏ugi w zakresie
piel´gnacji cery. Tu mo˝na si´ zrelaksowaç, poddaç
masa˝om, zrobiç pedikiur czy manikiur. Godzina na
fotelu w gabinecie kosmetyczki i czujemy si´ jak nowo
narodzone. Regularne zabiegi kosmetyczne dostarczajà
skórze niezb´dnych sk∏adników od˝ywczych, witamin,
nawil˝ajà, czyszczà i poj´drniejà, utrzymujàc jà przez
ca∏y czas w dobrej formie. Dzia∏ajà profilaktycznie, bo
skóra jest systematycznie pobudzana, przez co naskórek
∏atwiej si´ odnawia.
Kosmetyczka pomaga nam w tym, by skóra nie zestarza∏a si´ zbyt szybko i zawsze wyglàda∏a Êwie˝o.
Dobrze przygotowana skóra ∏atwiej potem znosi wszelkie
zabiegi odm∏adzajàce w gabinecie dermatologa.

Jakie zabiegi kto?
NajproÊciej mo˝na podzieliç zabiegi na: medyczne, które
mo˝e wykonywaç lekarz oraz kosmetyczne, piel´gnacyjne – przeprowadzane przez kosmetyczk´.

Które wykona lekarz?
Do zabiegów przeprowadzanych wy∏àcznie przez lekarza
nale˝à:
• zabiegi z u˝yciem toksyny botulinowej;
• korekta zmarszczek, modelowanie ust z u˝yciem
wype∏niaczy, np. kwasu hialuronowego, kolagenu itp.;
• mezoterapia ig∏owa;
• ultradêwi´ki;
• elektroagulacja – usuwanie zmian skórnych;
• pilingi chemiczne o du˝ych st´˝eniach;
• zabiegi laserowe: zamykanie naczynek, usuwanie
ow∏osienia i tatua˝y;
• IPL;
• fotoodm∏adzanie.

Które kosmetyczka?
Trzymajàc si´ starej zasady, lepiej by nie przerywa∏y
ciàg∏oÊci naskórka. Np. do pilingów kosmetyczki mogà
u˝ywaç tylko preparatów o niskich st´˝eniach. W niektórych gabinetach spotkamy lasery. Uwaga! Nie ma
jasno okreÊlonych zasad, do jakich parametrów lasery
mogà u˝ywaç kosmetyczki, ale trwajà prace nad ustaleniem tego. Oto niektóre zabiegi robione u kosmetyczki:
• regenerujàce, od˝ywcze, nawil˝ajàce, liftingujàce
• jonoforeza • cryolift • depilacja woskiem • zabiegi na
d∏onie i stopy • zabiegi na cia∏o: antycellulitowe,
nawil˝ajàce, uj´drniajàce • endermologie • masa˝
klasyczny • regulacja i henna brwi • manikiur
i pedikiur.

Wybieramy gabinet kosmetyczny
1. Najlepiej gdy jest to renomowany gabinet, np.
znanej marki kosmetycznej. Je˝eli jest prywatny,
sprawdêmy, czy na Êcianie wisi dyplom okreÊlajàcy
umiej´tnoÊci zawodowe kosmetyczki.
2. Zwróçmy uwag´, jak jest wyposa˝ony gabinet oraz
jakich przyborów i produktów u˝ywa kosmetyczka
– powinny mieç atesty. Niezmiernie wa˝ne sà te˝
czystoÊç i higiena, zachowanie sterylnoÊci podczas
wykonywania zabiegów.
3. PoproÊmy o wykaz us∏ug wraz z cennikiem, ˝eby
koszt zabiegu nie zaskoczy∏ nas po jego wykonaniu.
4. Gdy po raz pierwszy odwiedzamy gabinet, kosmetyczka powinna zapytaç o nasze sposoby piel´gnowania skóry, tryb ˝ycia.
5. Pami´tajmy! Je˝eli mamy jakiÊ problem dermatologiczny, wykwalifikowana kosmetyczka odmówi wykonania zabiegu i odeÊle nas do lekarza specjalisty. 

WARTO WIEDZIEå! W Polsce istnieje ju˝ wiele gabinetów, w których kosmetyczki i lekarze ze sobà wspó∏pracujà.
Taki team dobrze si´ sprawdza – kosmetyczka wykonuje zabiegi piel´gnacyjne oraz przygotowuje skór´ do zabiegów
specjalistycznych wykonywanych przez lekarza.

EKSPERT Anti Aging
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Jak dba o siebie:

Monika
Jaruzelska
Monika Jaruzelska z wykszta∏cenia jest

filologiem polskim. Po studiach przez 8 lat

kierowa∏a dzia∏em stylizacji w miesi´czniku
„Twój Styl”. Uznawana jest za twórczyni´

polskiej szko∏y stylizacji. Pracowa∏a te˝ jako
wiceprezes firmy odzie˝owej Deni Cler oraz
dyrektor kreatywny znanej firmy jubilerskiej
Kruk. Obecnie prowadzi w∏asnà Szko∏´ Stylu,
pomagajàcà w kreowaniu wizerunku
zewn´trznego i dress code. Monika
Jaruzelska od lat zajmuje wysokà pozycj´
w rankingach najlepiej ubierajàcych si´
Polek. Jest mamà 3,5-letniego Gustawa.
E. Jakie sà plusy i minusy bycia czterdziestolatkà?
M.J. Plusem jest na pewno samoÊwiadomoÊç, którà osiàga si´ w tym wieku: ju˝ zwykle nie podejmujemy nieprzemyÊlanych decyzji, których potem mo˝emy ˝a∏owaç.
Minusem jest jednak to, ˝e za póêno ju˝, niestety,
na napraw´ b∏´dów pope∏nionych w m∏odoÊci. Z wiekiem
oczywiÊcie zmienia si´ te˝ nasz wyglàd. Kiedy patrz´ na
moje zdj´cia z przesz∏oÊci i obecne, widz´ up∏yw czasu.
Ale – tak naprawd´ – w moim ˝yciu nie ma to wi´kszego
znaczenia.
E. Zawodowo zajmujesz si´ stylizacjà, wi´c Twój
wyglàd jest niejako Twojà wizytówkà. Jak dbasz
o siebie na co dzieƒ i czy odwiedzasz jakieÊ gabinety?
20
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M.J. RzeczywiÊcie, to jak si´ prezentuj´, na pewno jest
wa˝ne w mojej pracy, ale hipokryzjà by∏oby ubieranie si´
tylko dla innych. Ja bardzo lubi´ wygod´, np. na co dzieƒ
praktycznie nie robi´ makija˝u, nie lubi´ te˝ rzucaç si´
w oczy swoim wyglàdem. MyÊl´, ˝e kobiety generalnie
dzielà si´, mówiàc obrazowo, na: „towar
z wystawy” i „produkt spod lady”. Ja zaliczam si´ do
tych drugich. Moja codzienna piel´gnacja to stosowanie
dobrych kremów nawil˝ajàcych i balsamów do cia∏a.
Z zabiegów w gabinetach oczywiÊcie korzystam, ale
dziel´ je na te, które traktuj´ jak obowiàzek (np. wosk,
henna, oczyszczanie) i te, którym poddaj´ si´ z przyjemnoÊcià, czyli wszelkie zabiegi na cia∏o. Jednym z moich
ulubionych jest zabieg Thalgo, w trakcie którego wykonuje si´ m.in. piling solny po∏àczony z masa˝em. Ostatnio

odkry∏am te˝ nowy salon Vive la Sante, gdzie proponujà
doskona∏e zabiegi na kr´gos∏up.
E. Czy mo˝esz nam opowiedzieç troch´ wi´cej
o pracy, którà teraz wykonujesz?
M.J. Kilka miesi´cy temu za∏o˝y∏am w∏asnà Szko∏´
Stylu, gdzie ucz´ kobiety, jak odnaleêç swój indywidualny
styl, jak odm∏odziç wyglàd poprzez ubranie, makija˝,
fryzur´, jak wyszczupliç sylwetk´ itd. Wspó∏pracuj´ m.in.
z Beatà Tyszkiewicz, która uczy zasad savoir vivre`u
i Agnieszkà Martynà – jednà z najlepszych polskich modelek. Agnieszka prezentuje çwiczenia pomagajàce
poruszaç si´ z gracjà.
E. Czy zdarza si´, ˝e oprócz zmiany sposobu ubierania,
fryzury i makija˝u sugerujesz klientce np. wizyt´ w salonie dermatologa estetycznego lub chirurga plastyka?

z serii zabiegów regenerujàcych. Teraz zjad∏yby mnie
wyrzuty sumienia wobec syna. Pewnie za par´ lat b´d´
mog∏a ju˝ wyje˝d˝aç z nim, np. do spa.
E. Korzystajàc z okazji, na zakoƒczenie naszej rozmowy poprosimy Ci´ o par´ wskazówek, co jest
modne w tym sezonie.
M.J. W ∏aski projektantów znowu wróci∏ klasyczny styl
angielski. Jest du˝o dzianin, kaszmiru, zamszowe i tweedowe marynarki, wysokie buty – jak do konnej jazdy, kraciaste szaliki. Dominujà kolory angielskiej wsi, a wi´c
bràzy, be˝e, ró˝ne odmiany zieleni. Wa˝ne jest, aby
wyglàdaç troch´ staroÊwiecko, a nie wspó∏czeÊnie.
Przyznam, ˝e bardzo lubi´ ten styl. 
Rozmawia∏a: BRYGIDA REKOWSKA

M.J. To wynika z indywidualnego kontaktu z klientem.
Musz´ dobrze poznaç osoby, z którymi wspó∏pracuj´,
wyczuç, na ile siebie akceptujà. Dopiero wtedy decyduj´,
czy mo˝na powiedzieç o tym, ˝e wskazana by∏aby np.
ingerencja chirurga plastyka czy stomatologa.
E. Jak oceniasz Polki na tle przedstawicielek innych
narodowoÊci? Czy powinnyÊmy mieç kompleksy
wobec nowoczesnych Europejek?
M.J. Kompleksów na pewno nie, zw∏aszcza ˝e w ró˝nych
krajach poj´cie kobiety eleganckiej jest ró˝nie rozumiane.
Sà takie kraje, jak W∏ochy czy Francja, które majà swojà
wyraênà specyfik´. W∏oszki sà nies∏ychanie zadbane
i kobiece, nawet po 50. epatujà seksapilem i erotyzmem.
Kobiety we W∏oszech generalnie lubià mocny makija˝,
opalenizn´, du˝o bi˝uterii. Natomiast Francuzki bardzo
dbajà o zdrowe, ∏adne w∏osy, pi´knà cer´ i idealnà figur´.
Moim zdaniem Polki majà dobry gust i umiejà o siebie
zadbaç.
E. Praca na w∏asny rachunek zabiera Ci du˝o czasu.
Jak godzisz to z wychowywaniem ma∏ego synka?
M.J. Staram si´ to rozgraniczaç, chocia˝ teraz jestem
w takim momencie ˝ycia, ˝e praca „wchodzi mi do
domu”. Czasami jestem zm´czona i nie mam si∏y np.
bawiç si´ z ma∏ym w berka, ale zawsze znajd´ czas
na poczytanie mu bajki. I wtedy telefon jest wy∏àczony.
foto: Piotr Por´bski/Metaluna

E. Jaki jest Twój sposób na relaks?
M.J. Zabiegi na cia∏o, o których ju˝ wspomina∏am,
i kàpiel relaksujàca w wannie. KiedyÊ lubi∏am wyje˝d˝aç
na kilka dni do jakiegoÊ oÊrodka, gdzie korzysta∏am
EKSPERT Anti Aging
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Warto Poznaç:
Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy oraz najlepsze gabinety dermatologii i medycyny
estetycznej, wellness i beauty spa.

dr Krystyna
Pawe∏czyk-Pala
W 1996 roku ukoƒczy∏a Êlàskà Akademi´ Medycznà. Specjalizacj´ w dziedzinie dermatologii
i wenerologii uzyska∏a w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Katowicach. Ju˝ podczas
studiów interesowa∏a si´ problemami starzejàcej si´ skóry. Dzisiaj z ca∏à pewnoÊcià mo˝e
stwierdziç, ˝e by∏y to poczàtki jej fascynacji rozwijajàcà si´ wówczas dermatologià estetycznà, która zawsze pozostanie jej pasjà.

Dr K. Pala jest cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej.
W 2001 roku za∏o˝y∏a swój pierwszy gabinet oferujàcy zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej. W tej
chwili na Âlàsku jest ju˝ ca∏a sieç gabinetów medycyny
estetycznej „Juwena”, które znajdujà si´ m.in.
w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Bia∏ej. Wszystkie
proponujà kompleksowe us∏ugi z zakresu dermatologii,
dermatochirurgii, dermatologii estetycznej i laseroterapii, uzupe∏nione o us∏ugi profesjonalnej kosmetyki.
Sà wyposa˝one w nowoczesny sprz´t, m.in. lasery
do usuwania ow∏osienia i zmian naczyniowych,
fotodm∏adzania i terapii tràdziku.

Dr K. Pala dba na co dzieƒ o to, aby oferta zabiegowa
by∏a ca∏y czas poszerzana. NowoÊcià w zakresie
odm∏adzania skóry sà w gabinetach „Juweny” zabiegi
wykorzystujàce metod´ radiofrekwencji, typu Thermage.
DziÊ zespó∏ „Juweny” to grono kilkunastu osób:
lekarze dermatolodzy, chirurg, anestezjolog, kosmetolog oraz profesjonalne kosmetyczki, piel´gniarki,
dietetyk i fizjoterapeuta.
Pani Doktor stara si´ pogodziç prac´ w swoich
gabinetach z obowiàzkami rodzinnymi. Jest szcz´Êliwà
mamà Pauliny – lat 14 i Kuby – lat 6. Wolny czas
sp´dza aktywnie – jeêdzi na nartach, ch´tnie
tak˝e gra w tenisa. 
www.juwena.pl
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