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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Od 15 lat technologia laserowa z du˝ym powodzeniem

jest stosowana w medycynie estetycznej, zarówno 

w odm∏adzaniu skóry, jak i w skutecznym likwidowaniu

ró˝nych problemów skórnych. Du˝y post´p tej techniki

pozwala obecnie np. na pozbycie si´ tatua˝u, co jeszcze

przed kilkoma laty wydawa∏o si´ niemo˝liwe. Informacje

o mo˝liwoÊciach wspó∏czesnych laserów zamieÊciliÊmy 

w obszernym Dossier numeru.

W rubryce: „Estetyczny problem” znajduje si´ artyku∏

(str. 14), z którego dowiecie si´ Paƒstwo, jak odró˝niç

brodawk´ ∏ojotokowà od wirusowej i w jaki sposób

pozbyç si´ pojawiajàcych si´ wraz z wiekiem szpecà-

cych naroÊli.

Jesienià zach´camy do skorzystania z zabiegów 

kosmetycznych, które zregenerujà skór´ po lecie:

nawil˝à jà, dodadzà blasku, odm∏odzà miejsca znisz-

czone dzia∏aniem promieni UV. Prezentujemy szerokà

ich gam´, wi´c ka˝dy na pewno wybierze coÊ dla siebie.

Jak zawsze w rubryce „Ekspert poleca” prezentuje-

my warte polecenia dermokosmetyki i najnowsze za-

biegi medycyny estetycznej.

Na koniec – coÊ dla relaksu – wywiad z Ma∏gorzatà

Potockà, za∏o˝ycielkà i dyrektorkà Teatru Sabat. O tym,

˝e warto mieç marzenia i pozytywnym podejÊciu 

do ˝ycia…  

Zach´camy do lektury!  

Pod patronatem

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 

Anti
Aging



Z∏ó˝ zamówienie na wysy∏k´ magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

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.

Uwaga! Wszystkim cz∏onkom Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych wysy∏amy po 10 egzemplarzy gratis.

Warunki prenumeraty
Zamówienie mo˝na z∏o˝yç wy∏àcznie e-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. 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 2008.

Wrzesieƒ/paêdziernik 2008 (nr 15)
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W NUMERZE:

DOSSIER: Lasery w s∏u˝bie urody

5 Lasery a odm∏adzanie skóry 
dr Dorota Prandecka

8 Zamykanie naczynek, usuwanie przebarwieƒ 
dr Joanna Wantuch-Oszczak

10 Depilacja laserowa  
dr Kamila Szarmach i dr Adam Szarmach

12 Jak si´ pozbyç tatua˝u? 
dr Agnieszka Kryczka

14 Brodawki i nie tylko 
– defekt estetyczny czy medyczny? 
dr n. med. Joanna Czuwara 

16 SOS dla skóry po lecie  
Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka 

18 NowoÊci: Ekspert poleca 

20 Jak dba o siebie: Ma∏gorzata Potocka 

22 WARTO POZNAå: 
dr Magdalena Brajczewska 

W NAST¢PNYM NUMERZE m.in.:

DOSSIER: Anti-Aging – co to znaczy?

• Program Anti-Aging dla 30+, 40+ i 50 +

• Dermogenetyka – nowa dziedzina diagnostyki   

• Nowoczesne zabiegi odm∏adzajàce 

Zdrowie skóry: cera mieszana  

Estetyczny problem: blizny 

Lista lauretów Pere∏ Dermatologii Estetycznej

Listopad/Grudzieƒ 2008  

Anti
Aging
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Autor: dr Dorota Prandecka
Centrum Dermatologii Estetycznej I Przeszczepiania W∏osów Lasermed
www.lasermed.pl 

W ostatnich latach nastàpi∏ szybki
rozwój metod wykorzystujàcych
Êwiat∏o laserowe i nielaserowe 
do odm∏adzania skóry. Ogólnie
metody te mo˝na podzieliç na
ablacyjne i nieablacyjne.

Laserowe ablacyjne
odm∏adzanie skóry 
Metody ablacyjne, nazywane der-
mabrazjà laserowà, polegajà na
odparowaniu powierzchownych
warstw skóry oraz na podgrzaniu
jej g∏´bszych warstw. W wyniku
tego dochodzi do z∏uszczania
naskórka, przebudowy w∏ókien
kolagenowych oraz tworzenia
nowych. Efektem jest zmniejszenie
zmarszczek, zwi´kszenie napi´cia
skóry oraz poprawa wyglàdu. 
Do zabiegów ablacyjnych stosuje
si´ lasery C02 (dwutlenkowo-
-w´glowe) oraz Erb-Yag (erbowo-

-yagowe). Klasyczne laserowe za-
biegi ablacyjne (polegajàce na
naÊwietlaniu ca∏ej powierzchni
leczonej skóry) dajà bardzo dobre
efekty, ale wià˝à si´ z wieloma
ograniczeniami. Sà bardzo bolesne
i wykonuje si´ je w znieczuleniu
ogólnym. Po zabiegach pacjenci sà
wy∏àczeni z normalnego ˝ycia, bo
skóra goi si´ przez kilka-, kilka-
naÊcie tygodni. 

NowoÊcià ostatnich lat sà
frakcyjne zabiegi ablacyjne. Do
nich równie˝ stosuje si´ lasery 
C02 i Erb-Yag, ale zabieg techni-
cznie wyglàda inaczej. Technologia
frakcyjna (fractional oznacza
cz´Êciowy) polega na tym, ˝e
laserem nie naÊwietla si´ ca∏ej
powierzchni skóry, tylko jej cz´Êç.
Laser „dziurkuje” jà bardzo g´sto,
wykonujàc kilkaset mikrodziurek
na 1 cm2. Skóra pomi´dzy nimi
pozostaje nienaruszona. Podczas
jednego zabiegu naÊwietla si´
tylko do 20 proc. powierzchni
skóry, dlatego nie jest to zbyt
bolesne, a gojenie trwa kilka dni. 

Nieablacyjne  
odm∏adzanie skóry
Metody nieablacyjne powodujà
podgrzanie g∏´bszych warstw
skóry, ale bez odparowania

tkanek. Majà tu zastosowanie
ró˝ne urzàdzenia laserowe, a tak˝e
nielaserowe êród∏a Êwiat∏a – IPL.  
Nieablacyjne odm∏adzanie skóry
– cieszy si´ szczególnym zaintere-
sowaniem lekarzy i pacjentów ze
wzgl´du na mniejszà inwazyjnoÊç
w porównaniu z metodami abla-
cyjnymi, ale jego efekty nie sà
w pe∏ni satysfakcjonujàce. 
Fotoodm∏adzanie – odm∏adzanie
skóry metodà IPL (Intense Pulse
Light) polega na naÊwietlaniu
skóry twarzy, dekoltu, czy grz-
bietów ràk i prowadzi do likwidowa-
nia m.in. takich objawów starzenia
si´ skóry, jak rozszerzone naczynka,
pajàczki, rumieƒce, ciemne plamki
i piegi. JednoczeÊnie na skutek pro-
dukcji nowego kolagenu skóra staje
si´ g∏adsza i bardzie napi´ta. 
Frakcyjne nieablacyjne odm∏a-
dzanie skóry – to zabieg doÊç nowy,
pojawi∏ si´ na Êwiecie zaledwie kilka
temu. Podgrzewa si´ nie ca∏à
powierzchni´ skóry, a tylko jej frag-
menty-kolumny. W otoczeniu po-
zostaje zdrowa, nieuszkodzona
skóra, przez co dochodzi do szyb-
kiego gojenia. Efektem tego za-
biegu jest znaczne wyg∏adzenie
zmarszczek oraz poprawa napi´cia
skóry. Do tej technologii u˝ywane sà
lasery Erb-Glass (erbowo-szklane).  

DOSSIER: Lasery w s∏u˝bie urody

Lasery
a odm∏adzanie skóry
Technologia laserowa od 15 lat z du˝ym powodzeniem jest wykorzystywana 
w medycynie estetycznej. Lasery s∏u˝à do likwidowania wielu problemów dermatolo-
gicznych, z którymi wczeÊniej nie mo˝na sobie by∏o poradziç: nadmierne ow∏osienie,
zmiany naczyniowe, zmiany barwnikowe, tatua˝, niektóre blizny. Ogromny post´p 
tej techniki dokona∏ si´ równie˝ w dziedzinie odm∏adzania skóry.
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Zalecenia przed i po zabiegach laserowych 
1. Zabiegów laserowych nie wykonuje si´ na opalonà skór´.
2. Po zabiegach z u˝yciem lasera trzeba chroniç skór´ przed 

promieniami UV kremami z filtrem.
Nie wolno si´ opalaç dopóki skóra nie wróci do normy.

3. Uwaga! Zabiegom laserowym nie mogà poddawaç si´ 
kobiety w cià˝y, osoby z cukrzycà czy nadciÊnieniem.

4. Przeciwwskazaniem do korzystania z zabiegów laserowych 
jest przyjmowanie leków Êwiat∏ouczulajàcych,
które mogà spowodowaç nieprawid∏owà reakcj´ skóry 
na Êwiat∏o lasera.
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Czy zabiegi metodà frakcyjnà wykonuje jakiÊ jeden okreÊlony
typ lasera?    
Nie. Obecnie na Êwiecie istnieje ju˝ kilka typów laserów stosowanych
do zabiegów frakcyjnych. Sà to lasery ablacyjne: CO2 (dwutlenkowo-
-w´glowe) i erbowo-yagowe oraz lasery nieablacyjne erbowo-szklane.

Jakie sà wskazania do wykonania zabiegu?
Zabiegi te sà stosowane w celu poprawy defektów skóry, ale do pod-
stawowych wskazaƒ nale˝à: starzejàca si´ skóra (zmarszczki, utrata
j´drnoÊci, g∏adkoÊci), blizny, g∏ównie potràdzikowe, przebarwienia 
– ciemne plamy, rozszerzone pory.

Ile zabiegów nale˝y wykonaç?
Zwykle 3-5 zabiegów, w odst´pach co 4-6 tygodni. Efekty sà natych-
miastowe albo odleg∏e. Natychmiastowe, tzn. ju˝ kilka dni po zabiegu
skóra jest z∏uszczona, odÊwie˝ona, rozjaÊniona, bardziej napi´ta.
Odleg∏e sà wynikiem tworzenia si´ nowego kolagenu, przez co skóra
jest g∏adsza, a blizenki p∏ytsze. Nowy kolagen tworzy si´ nawet do 
6 miesi´cy po zabiegu.

Jak d∏ugo trwa zabieg?
Czas zabiegu zale˝y od wielkoÊci naÊwietlanej powierzchni, która 
jest poddana leczeniu. Zabieg na ca∏à twarz trwa ok. 30 minut,
na szyj´ 10 minut, na grzbiet ràk 10 minut. Po zabiegu przez 
oko∏o 1 godzin´ trzeba ch∏odziç skór´ zimnymi ok∏adami.

Czy jest bolesny?
Tak. Odczuwa si´ jakby uk∏ucie. Aby zmniejszyç te dolegliwoÊci,
okolica zabiegu jest ch∏odzona zimnym powietrzem.
W wyjàtkowych przypadkach, jeÊli pacjent jest bardzo wra˝liwy,
mo˝na na∏o˝yç godzin´ przed zabiegiem krem znieczulajàcy.

Jak wyglàda skóra po zabiegu?  
Zaraz po nim skóra jest zaczerwieniona i bardzo goràca. Uczucie cie-
p∏a i zaczerwienienie stopniowo ust´pujà w nast´pnych dniach. Zwykle
przez kilka dni utrzymuje si´ obrz´k. Ju˝ w 2-3 dniu po zabiegu skóra
robi si´ sucha, napi´ta, Êciàgni´ta, mo˝e byç lekko bràzowa i zaczyna si´
∏uszczyç. Zwykle po 4-6 dniach jest ju˝ ca∏kowicie wygojona.

Czy sà specjalne zalecenia po zabiegu?  
Pacjent otrzymuje od swojego lekarza szczegó∏owà informacj´,
jak piel´gnowaç skór´ po zabiegu, czym myç, jakich kremów u˝ywaç.
Przynajmniej 12 tygodni po zabiegu nale˝y skutecznie chroniç skór´
przed s∏oƒcem, tzn. stosowaç kremy o maksymalnej ochronie SPF
50+, nawet co kilka godzin.

Jakie sà przeciwwskazania?  
Zabiegów takich nie wykonuje si´ u kobiet w cià˝y, u osób, które 
w ostatnich 6 miesiàcach przyjmowa∏y izotretynoin´ oraz u tych, które
majà sk∏onnoÊç do tworzenia bliznowców (du˝ych wynios∏ych blizn).
Inne przeciwwskazania zdarzajà si´ bardzo rzadko.

Pytania do Eksperta
O najnowszej technologii frakcyjnej rozmawiamy z dr Dorotà Prandeckà z Lasermedu, www.lasermed.pl
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Autor: dr Joanna Wantuch-Oszczak
Centrum Dermatologii Estetycznej i Przeszczepiania W∏osów, Lasermed
www.lasermed.pl  

Rozszerzone naczynka
Powstajà g∏ównie u osób z tzw.
skórà naczyniowà, mogà byç te˝
objawem tràdziku ró˝owatego.
Trwa∏emu rozszerzaniu si´ naczyƒ
krwionoÊnych sprzyjajà nadmierna
ekspozycja na s∏oƒce, mróz i wiatr,
korzystanie z solarium, nara˝enie na
gwa∏towne zmiany temperatury.
Rozszerzone naczynka tworzà na
twarzy „paj´czà siateczk´” o czer-
wonym lub sinawym zabarwieniu. 
Do ich zamykania u˝ywa si´ ró˝nych
typów laserów: na przyk∏ad tzw. KTP 
(potasowo-tytanowo-fosforanowego),
Nd-Yag (neodymowo-yagowego),
PDL (pulsacyjnego lasera bar-
wnikowego). Skuteczne w ich usuwa-
niu jest tak˝e IPL, za pomocà
którego naÊwietla si´ ca∏à po-
wierzchni´ skóry policzków i nosa
pojedynczymi impulsami. Ka˝demu
impulsowi towarzyszy uczucie krót-
kiego sparzenia. By je zminimali-
zowaç, na skór´ nawiewane jest
zimne powietrze. Zabieg (w za-
le˝noÊci od wielkoÊci zmienionej
powierzchni) trwa 10-30 minut. Tu˝
po nim skóra jest zaczerwieniona,
piekàca, mogà te˝ wystàpiç siniaki
i obrz´ki, które ust´pujà po kilku
dniach. Zniszczone naczynia stajà

si´ niewidoczne lub zmieniajà barw´
na sinà i wch∏aniajà si´ po kilku
tygodniach. Najlepsze rezultaty
uzyskujemy, zamykajàc naczynka
na policzkach. Naczynia w obr´bie
skrzyde∏ek nosa gorzej poddajà si´
leczeniu i w niektórych przypadkach
majà tendencj´ do nawracania.
Uzyskany efekt utrzymuje si´ w cza-
sie, ale jego trwa∏oÊç w du˝ym stop-
niu zale˝y od tego, czy pacjent unika
ekspozycji na czynniki szkodliwe.      
Efekt: pierwszy zabieg zamyka
zwykle 40-60% naczynek, kolejny 
– ok. 20%. W zale˝noÊci od stopnia
zaawansowania zmian wykonuje si´
1-3, w odst´pach 8-tygodniowych.
Cena: policzki: 500 z∏, nos: 300 z∏.

Przebarwienia   
Do najcz´stszych przebarwieƒ nale-
˝à plamy pos∏oneczne, piegi, prze-
barwienia pozapalne oraz ostuda.
Dermatolog przed rozpocz´ciem
kuracji oglàda zmian´ pod tzw.
lampà Wooda i ocenia jej rodzaj
oraz g∏´bokoÊç. Plamy pos∏oneczne
musi obejrzeç te˝ pod derma-
toskopem, aby mieç pewnoÊç, ˝e
zmiana jest ∏agodna i mo˝e byç
naÊwietlana laserem albo IPL.
EfektywnoÊç zabiegów zale˝y

g∏ównie od rodzaju przebarwienia.
Najlepsze rezultaty mo˝na osiàg-
nàç w przypadku piegów i plam
pos∏onecznych. Trudne lub wr´cz
niemo˝liwe do usuni´cia sà przebar-
wienia pozapalne i ostuda. Plamy
pos∏oneczne i piegi usuwamy za
pomocà lasera Q-switch aleksandry-
towego, rubinowego i Nd-Yag oraz
PDL. Dobre efekty przynoszà te˝
zabiegi IPL. Lekarz dostosowuje
nat´˝ene impulsu do rozleg∏oÊci 
i g∏´bokoÊci przebarwienia. Po
zabiegu przebarwienie wyraênie
ciemnieje, a po up∏ywie ok. 2 tygod-
ni ulega znacznemu rozjaÊnieniu.
lub ust´puje. Pami´tajmy, ˝e usu-
wanie przebarwieƒ laserem wymaga
od pacjenta cierpliwoÊci 
i dyscypliny. W wielu przypadkach
konieczne jest wykonanie kilku
zabiegów. Zalecana jest te˝ katego-
ryczna ochrona skóry przed s∏oƒcem
przez ca∏y rok oraz zakaz korzysta-
nia z solarium. Przestrzeganie tych
zasad zminimalizuje ryzyko nawro-
tu tych zmian.  
Efekt: plamy ulegajà wyraênemu
rozjaÊnieniu lub ust´pujà; liczba
zabiegów zale˝y od rodzaju
i rozleg∏oÊci zmian. 
Cena: ok. 200-1000 z∏. 

Zamykanie naczynek
usuwanie przebarwieƒ
Defekty estetyczne umiejscowione na twarzy, takie jak trwale rozszerzone naczynka
krwionoÊne czy przebarwienia, sà cz´sto êród∏em kompleksów. Obecnie zmiany te mo˝na
zredukowaç lub zlikwidowaç ca∏kowicie, stosujàc zabiegi laserowe lub IPL.

DOSSIER: Lasery w s∏u˝bie urody

foto: serwis prasowy Isispharma





Autor: dr Kamila Szarmach i Adam Szarmach
Centrum Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis
www.dermis.pl 

Zabiegi laserowe usuwajà niechciane
w∏osy na nogach, r´kach, w okoli-
cach pach i bikini, ale tak˝e na klatce
piersiowej, brzuchu, plecach. Laser
radzi sobie doskonale zarówno z jas-
nymi, cienkimi w∏oskami, jak i z ciem-
nymi, które sà sztywniejsze i grubsze.
Jednym z pierwszych urzàdzeƒ wyko-
rzystywanych do usuwania w∏osów by∏
tak zwany laser rubinowy, potem ale-
ksandrytowy i wreszcie najnowszy 
– diodowy, pracujàcy w technologii
pulsacyjnej. Uzyska∏ on najwy˝szà
ocen´ Amerykaƒskiej Akademii Der-
matologii jako najskuteczniejsza 
i najbezpieczniejsza metoda depilacji
(urzàdzenie ma certyfikat bezpie-
czeƒstwa i jakoÊci wydany przez
amerykaƒski FDA – Food and Drug
Administration, Urzàd Rejestracji
Leków i ˚ywnoÊci, respektowany 
na ca∏ym Êwiecie).

Jak Êwiat∏o lasera 
dzia∏a na mieszek
w∏osowy i w∏os?
Laser stosowany do depilacji dzia∏a
powierzchownie, nie ma zatem wp∏y-
wu na funkcjonowanie ca∏ego orga-
nizmu. Wiàzka promieni skierowa-
na ku skórze przenika jedynie do 
2 mm w g∏àb, co powoduje najpierw
uszkodzenie mieszka, potem jego
stopniowy zanik, a w efekcie utrat´
w∏osa. Promieniowanie wydzielane

przez laser jest poch∏aniane przez me-
lanin´ mieszków w∏osowych i skóry.
Odpowiednia d∏ugoÊç wiàzki Êwiat∏a
niszczy ten barwnik, powodujàc za-
nik mieszków – po w∏osach nie po-
zostaje nawet Êlad. Dlatego im wi´-
kszy jest kontrast pomi´dzy kolo-
rem mieszka w∏osowego a skórà,
tym zabieg jest skuteczniejszy (wi´-
ksza iloÊç mieszków w∏osowych ule-
ga zniszczeniu). Jeden „strza∏” wiàz-
kà Êwiat∏a likwiduje kilkanaÊcie i wi´-
cej w∏osów, które znajdujà si´ na po-
wierzchni skóry tworzàcej plamk´ 
o Êrednicy od 5 do 12 mm. W∏osy nisz-
czy si´ partiami – plamka po plamce.

Jakich efektów si´
spodziewaç? 
Nie wszystkie w∏osy rosnà równo-
czeÊnie. Cz´Êç z nich znajduje si´ 
w fazie wzrostu (anagen) – sà to
w∏osy widoczne na skórze. Jedynie 
w tym okresie mogà one ulec znisz-
czeniu pod wp∏ywem Êwiat∏a lasera.
Pozosta∏e sà w fazie „uÊpienia” (te-
logen), trwajàcej 3-8 tygodni. Gdy
ten okres minie i nast´puje faza
wzrostu (anagen), znowu mo˝na
zniszczyç w∏os, stosujàc laser. Dla-
tego, aby usunàç prawie wszystkie
w∏osy, zabiegi depilacji laserowej
trzeba powtarzaç (min. 2-3 razy).
Podczas pierwszego zabiegu zostaje
zlikwidowanych oko∏o 20-50%.

w∏osów, po trzech-, pi´ciu zabiegach 
– 70-90%. Ale, mimo ˝e laser nie
usuwa ich w 100 procentach, to po
zabiegu pozosta∏e w∏osy sà zdecydo-
wanie jaÊniejsze, delikatniejsze i pra-
wie niewidoczne, wi´c zwykle ju˝ nie
przeszkadzajà. Je˝eli nadmierne
ow∏osienie ma pod∏o˝e hormonalne,
przeprowadza si´ wi´cej zabiegów,
a raz w roku wykonuje zabiegi przy-
pominajàce. 

Depilacja laserowa
a inne metody 
Tradycyjne metody usuwania w∏o-
sów, tj. golenie, wyrywanie p´setà
czy wosk, dajà tylko tymczasowy
efekt. Do chwili obecnej jedynym
zabiegiem w miar´ trwale usuwa-
jàcym w∏osy by∏a elektroliza. Nie-
stety, bardzo bolesna, czasoch∏onna 
i ograniczona do ma∏ych powierz-
chni. Cz´sto metoda ta pozostawia
tak˝e efekty uboczne: blizny, prze-
barwienia, reakcje alergiczne iwras-
tanie w∏osów. Lasery natomiast usu-
wajà niechciane w∏osy na sta∏e, nie
uszkadzajàc skóry. 
Przeciwwskazania: cià˝a, stosowanie
leków Êwiat∏ouczulajàcych (np. reti-
noidy, niektóre antybiotyki) 
Cena: pachy – 250-300 z∏
∏ydki – 450-550 z∏
uda – 500-700 z∏ 
bikini – 300-500 z∏. �

Przy niewielkim ow∏osieniu zwykle wystarczajà domowe metody usuwania
w∏osów: kremy, elektryczne depilatory czy woski. Chcàc si´ jednak pozbyç
ich nadmiaru, i to na sta∏e, warto skorzystaç z pomocy lasera.
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Depilacja

laserowa
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Co warto wiedzieç?
1. U ka˝dego pacjenta zabieg depilacji 
przebiega inaczej. Zale˝y to od powierzchni
depilowanej skóry, miejsca, iloÊci w∏osów 
do usuni´cia, indywidualnej wra˝liwoÊci 
i reakcji osoby poddajàcej si´ zabiegowi.
Pierwszy zabieg jest zawsze poprzedzony 
konsultacjà dermatologicznà. Lekarz ocenia
stan skóry i przeprowadza wywiad. Osobom
zakwalifikowanym do zabiegu wykonuje 
prób´ laserowà.

2. Przed zabiegiem skóra powinna byç ogolona
tylko przy u˝yciu no˝yków do golenia, umyta 
i niczym nie posmarowana. W trakcie zabiegu
zwykle odczuwa si´ niewielkie pieczenie, które 
u bardziej wra˝liwych osób czy te˝ w miejscach
wra˝liwych mo˝na zniwelowaç poprzez zastoso-
wanie miejscowego znieczulenia (kremem).
Nale˝y to uzgodniç z lekarzem dermatologiem.

3. Czas trwania zabiegu jest ró˝ny w za-
le˝noÊci od depilowanej powierzchni skóry 
(np. pachy – 20 minut, nogi – 2 godziny).

4. BezpoÊrednio po zabiegu mo˝e wys-
tàpiç rumieƒ lub obrz´k wokó∏ mieszków
w∏osowych. Dlatego zwykle stosuje si´
ch∏odne ok∏ady. Zarówno zaczerwienienie,
jak i niewielkie strupki, czy te˝ przebar-
wienia ust´pujà po kilku dniach. Przy
wyjàtkowej nadwra˝liwoÊci czasami 
utrzymujà si´ do kilku tygodni.
BezpoÊrednio po zabiegu mo˝na wróciç 
do domu, nie trzeba te˝ odbywaç wizyt
kontrolnych.

Zalecenia 
przed i po zabiegu

1. Nie wolno depilowaç w∏osów przed zabiegiem (woskowanie, p´seta). Mo˝na je
jedynie przystrzyc, ogoliç maszynkà lub usunàç przy u˝yciu depilatorów chemicznych.

2. Nie nale˝y si´ opalaç – zarówno przed, jak i po zabiegu (minimum 4-6 tygodni) 
ani w trakcie trwania serii depilacji.

3. Po zabiegu trzeba chroniç skór´ przed s∏oƒcem i stosowaç kremy z wysokim 
filtrem. Oko∏o miesiàca przed zabiegiem nie mo˝na u˝ywaç preparatów 

z retinolem i jego pochodnymi oraz korzystaç z peelingów lekarskich 
i niektórych kosmetycznych, a na tydzieƒ przed depilacjà nie wolno

wykonywaç peelingów domowych.
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Tatua˝ wykonuje si´ poprzez Êród-
skórne wprowadzenie czàstek nie-
rozpuszczalnego atramentu, który 
w skórze poch∏aniajà specjalne ko-
mórki – tzw. komórki ˝erne, pozos-
tajàce w tym miejscu na sta∏e. 
To w∏aÊnie sprawia, ˝e tatua˝ jest
widoczny na ciele przez d∏ugie lata
i nie zmienia si´ wraz z up∏ywem
czasu. 

Istniejà dwa rodzaje tatua˝y:
amatorskie i profesjonalne. Do tego
robionego domowym sposobem,
przez osoby nie zajmujàce si´ tà
technikà zawodowo, u˝ywa si´ gra-
natowego atramentu lub grafitu
wprowadzanego na ró˝nà g∏´bo-
koÊç. Zwykle sà to ma∏e, oszcz´dne
w formie rysunki, zawierajàce mniej
barwnika ni˝ tatua˝e profesjonalne,
które mogà zajmowaç nawet roz-
leg∏e powierzchnie skóry; cz´sto
bywajà te˝ wielokolorowe. Barw-
nikami w tatua˝ach profesjonalnych
sà nierozpuszczalne sole metali 
i zwiàzki organiczne. Zwykle rysun-
ki wykonuje si´ za pomocà specjal-
nych urzàdzeƒ, a barwnik jest
wprowadzany mniej wi´cej na t´
samà g∏´bokoÊç. 

Niestety, w ka˝dym z tych przypad-
ków usuni´cie tatua˝u jest bardzo
trudne. Do niedawna jedynà metodà
pozwalajàcà na jego pozbycie si´
by∏o leczenie chirurgiczne, które
polega∏o na wyci´ciu skóry 
z tatua˝em lub wyci´ciu z przesz-
czepem skóry. Wykorzystywano
tak˝e dermabrazj´ lub krioterapi´.
Ka˝da z metod pozostawia∏a jednak
szpecàce blizny. Dopiero wprowa-
dzenie laserów do lecznictwa spowo-
dowa∏o prze∏om w usuwaniu tatua˝y. 

Najskuteczniejsze
lasery  
Obecnie mamy do dyspozycji laser
CO2 – usuwajàcy tatua˝ wraz ze
skórà – lub lasery typu Q-switch,
które selektywnie likwidujà tylko
barwnik. Pozbycie si´ tatua˝u 
laserem CO2 niesie ze sobà ryzyko
powstania blizn, niemniej jednak
niektórzy Êwiadomie zgadzajà si´ 
na to, bo tylko ten typ lasera potrafi 
np. usunàç tatua˝ kolorowy.

Lasery Q-switch emitujà krótkie
impulsy, które pozwalajà zmniejszyç
ryzyko rozwoju blizn. Zwykle trzeba
wykonaç wiele zabiegów i nigdy nie

wiadomo, jaki b´dzie efekt koƒcowy,
tzn., czy uda nam si´ tatua˝ ca∏-
kowicie usunàç, czy tylko go troch´
rozjaÊniç. Ale… warto spróbowaç,
bo ka˝dy kolejny zabieg powoli
odbarwia tatua˝ – stopieƒ tego roz-
jaÊnienia jest ró˝ny w przypadku
ró˝nych tatua˝y, a nawet w obr´bie
tego samego rysunku. Prawdopo-
dobnie decyduje o tym g∏´bokoÊç, 
na jakà barwnik zosta∏ wprowadzony. 

Jednym z pierwszych laserów
typu Q-switch by∏ laser rubinowy,
który najlepiej usuwa tatua˝e
niebiesko-czarne. Kolor zielony
bardzo ró˝nie reaguje na leczenie,
a koloru czerwonego, ˝ó∏tego i in-
nych jasnych laserem rubinowym
usunàç nie mo˝na.

Jak wyglàda zabieg?
Pod wp∏ywem impulsów laserowych
czasami pojawia si´ w trakcie
zabiegu uczucie k∏ucia, a nawet ból.
Ale poniewa˝ trwajà one bardzo
krótko, pacjenci zwykle dobrze
tolerujà leczenie. Poza tym przed
zabiegiem mo˝na zastosowaç krem
znieczulajàcy. BezpoÊrednio po
leczeniu skóra jest nieznacznie unie-

Jak si´ pozbyç

tatua˝u?
Tatua˝, znany od setek lat jako forma rytualnego ozdabiania cia∏a,
sta∏ si´ równie˝ modnym trendem w kulturze europejskiej. Osoby, które
zdecydowa∏y si´ go zrobiç pod wp∏ywem chwili, cz´sto po pewnym
czasie ch´tnie by si´ go pozby∏y. Jest to mo˝liwe dzi´ki laserom.

DOSSIER: Lasery w s∏u˝bie urody
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siona i odbarwiona. To odbarwienie
utrzymuje si´ maks. 48 godzin, potem
pojawiajà si´ strupy, które oddzielajà si´
po oko∏o 2 tygodniach. Wówczas skóra
wraca do stanu wyjÊciowego, a tatua˝
ulega rozjaÊnieniu. 

Zabieg mo˝na powtarzaç co 4-8
tygodni. Najcz´stszym dzia∏aniem
niepo˝àdanym po wykonanym zabiegu
laserem rubinowym typu Q-switch sà
zmiany barwnikowe, które wyst´pujà 
u ok. po∏owy pacjentów, najcz´Êciej 
w postaci odbarwieƒ, czyli rozjaÊnieƒ
skóry. Odbarwienia u wi´kszoÊci osób
stopniowo ust´pujà, ale u 10 proc.
majà charakter sta∏y. Blizny pojawiajà
si´ u ok. 5 proc. pacjentów, zwykle 
w wyniku usuwania tatua˝y profesjonal-

nych. Mogà te˝ wyst´powaç zmiany tek-
stury skóry. 

Inne laserowe metody 
Kolejnym laserem usuwajàcym tatua˝e
jest laser Nd:Yag typu Q-switch.
Urzàdzenie mo˝e emitowaç promienio-
wanie o podwójnej d∏ugoÊci: 1064 nm 
i 532 nm. Laser ten bardzo skutecznie
likwiduje tatua˝e niebiesko-czarne 
– zarówno amatorskie, jak i profesjo-
nalne. Czerwony barwnik jest usuwany
poprzez promieniowanie o d∏ugoÊci 
532 nm. Teoretycznie laser ten jest
szczególnie polecany do usuwania czer-
wonych tatua˝y. Z praktyki derma-
tologów wynika, ˝e barwnik czerwony
usuwa si´ du˝o trudniej ni˝ niebiesko-

-czarny. Sposób leczenia laserem prze-
biega podobnie jak w przypadku lasera
rubinowego typu Q-switch. Zabieg
mo˝na przeprowadziç ze znieczuleniem
lub bez. BezpoÊrednio po zabiegu mo˝e
pojawiç si´ obrz´k skóry i zaczerwienie-
nie, czasami wyst´pujà p´cherzyki lub
zmiany krwotoczne. 

Zabiegi powtarza si´ co 4-8 tygod-
ni. Ich liczba zale˝y od g´stoÊci barwni-
ka – zwykle tatua˝e profesjonalne
wymagajà wi´kszej liczby zabiegów.
Dzia∏ania niepo˝àdane po zastosowaniu
lasera Nd: Yag typu Q-switch sà podob-
ne do obserwowanych po laserze rubi-
nowym typu Q-switch. Zmiany bar-
wnikowe wyst´pujà rzadziej, zmiany 
w teksturze skóry nieco cz´Êciej. �

Jak si´ pozbyç tatua˝u
kosmetycznego?
Tzw. tatua˝e kosmetyczne wymagajà
szczególnego podejÊcia. Sà to ró˝ne ele-
menty makija˝u wykonane technikà
tatua˝u (kreski wokó∏ oczu, obrysowane
usta, brwi) nazywane cz´sto makija˝em
permanentnym. W wyniku laserowego
usuwania tatua˝u mo˝e dojÊç do zna-
cznego Êciemnienia jego barwnika,
który potem da si´ tylko usunàç chi-
rurgicznie. Dlatego w przypadku
usuwania tatua˝u kosmetycznego
konieczne jest wykonanie przedtem
zabiegu próbnego.

Ewentualne Êciemnienie tatua˝u
widoczne jest po oko∏o 10 minutach od
zabiegu. Jednak o ile kolor czarny zwykle

dobrze reaguje na leczenie, pozosta∏e
– mogà sprawiaç trudnoÊci w usuwaniu.  

Sposób na tatua˝ 
pourazowy
Odr´bnà grupà tatua˝y sà tatua˝e po-
urazowe, czyli tatua˝e powsta∏e w wy-
niku eksplozji czy otarcia naskórka
o powierzchni´ ziemi/nawierzchni. Naj-
skuteczniejszà metodà ich usuwania jest
u˝ycie laserów typu Q-switch. Osta-
teczny efekt zale˝y jednak od g∏´bokoÊ-
ci, na jakiej znajdujà si´ wprowadzone 
do skóry substancje.  

Podsumowanie: 
• Nie ma idealnego lasera, który 

skutecznie usunà∏by ka˝dy tatua˝. 

Porównujàc trzy lasery typu 
Q-switch: rubinowy, Nd:Yag i alek-
sandrytowy, mo˝na stwierdziç, ˝e 
skutecznie usuwajà niebiesko-
-czarne tatua˝e. Wielokolorowe 
tatua˝e nadal sà du˝ym problemem.

• Prawdopodobnie najlepsze efekty 
daje laser rubinowy, ale te˝ naj-
wi´cej powik∏aƒ w postaci 
odbarwieƒ skóry.
Laser Nd: Yag o d∏ugoÊci 532 nm 
najlepiej usuwa czerwony barwnik, 
a laser aleksandrytowy – zielony. 

UWAGA! Tatua˝ profesjonalny po kilku
zabiegach ulegnie znacznemu zble-
dni´ciu, ale ca∏kowite jego usuni´cie
mo˝e byç niemo˝liwe. �

NOWOÂå!

Stosunkowo niedawno wprowadzono na rynek laser
aleksandrytowy typu Q-switch. Laser skutecznie usuwa

niebiesko-czarne tatua˝e, doÊç dobrze zielone, wykazuje te˝
pewnà efektywnoÊç przy usuwaniu innych kolorów (poza ˝ó∏tym
i pomaraƒczowym). Zabiegi przy jego u˝yciu zwykle nie wymaga-
jà znieczulenia. Powik∏ania zdarzajà si´ bardzo rzadko – mogà

to byç zmiany tekstury skóry i przejÊciowe odbarwienia.
Rozwój blizn jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Z kolei
laserem, który dobrze likwiduje tatua˝e w jasnych

kolorach (czerwony, pomaraƒczowy, ˝ó∏ty),
jest laser barwnikowy PDL.

Zdj´cia przed... i po zabiegu 
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Przykro stwierdziç, ale wraz z wie-
kiem pojawia si´ na skórze coraz
wi´cej zmian, które budzà niepokój 
i nie podobajà si´. Chcemy je wi´c
starannie zas∏oniç, bo nie dodajà
uroku. Odczuwamy za˝enowanie,
kiedy mamy rozebraç si´ na pla˝y
lub na basenie, a skóra jest usiana
bràzowymi, szorstkimi zmianami 
o Êrednicy kilku centymetrów. Pro-
blem stanowià tak˝e powstajàce 
w miejscach tarcia, pod pachami lub
w pachwinach wiszàce polipy, które
czasami mogà si´ zaczerwieniç, sw´-
dzieç lub piec. Nie eksponujemy ju˝
tak ch´tnie dekoltu jak przed laty, bo
skóra ju˝ nie jest taka g∏adka i wys-
t´pujà na niej bràzowe plamy. Owi-
jamy szyj´ twarzowymi apaszkami,
aby przykryç liczne w∏ókniaczki lub
brodawki. Czasami taka bràzowa,
welwetowata zmiana potrafi umiej-
scowiç si´ na skroni i nie ma jak jej
przykryç w∏osami. Wszyscy jà widzà
i zadajà niezr´cznie pytanie: Co Pan
/Pani tutaj ma? No w∏aÊnie co?, byle
nic groênego – myÊli ka˝dy w duchu.
Gdy zauwa˝ymy podobne zmiany,
warto szukaç porady dermatologicz-
nej, aby si´ uspokoiç lub skutecznie
ich pozbyç. Istniejà bezbolesne me-
tody dermatologii zabiegowej, które
pomogà zmiany te zlikwidowaç.  

Brodawki ∏ojotokowe
Brodawki ∏ojotokowe to najcz´Êciej
wyst´pujàce zmiany skórne po 30.
roku ˝ycia. Z wiekiem sukcesywnie
ich przybywa, a po pi´çdziesiàtce ma

je ka˝dy (Êrednio ok. 20 zmian).
Najcz´Êciej lokalizujà si´ na tu∏owiu
i w miejscach eksponowanych na
s∏oƒce, na grzbietach d∏oni, szyi,
twarzy i skroniach. Majà postaç bro-
dawkowatych lub „welwetowanych”
zmian, dobrze odgraniczonych od
otaczajàcej je skóry. Przypominajà
plamy stearyny nakropione na skór´.
Ró˝nià si´ od koloru cia∏a – przy-
bierajà wszystkie odcienie bràzu a˝
do koloru czarnego. Cz´sto niepoko-
jà swoim wyglàdem i budzà po-
dejrzenie czerniaka. 

Nie do koƒca wiadomo, co sprzy-
ja powstaniu brodawek ∏ojotoko-
wych. Wydaje si´, ˝e o ich iloÊci de-
cydujà sk∏onnoÊci genetyczne i eks-
pozycje s∏oneczne. U niektórych osób
mogà wyst´powaç bardzo licznie 
i pokrywaç ca∏y tu∏ów, zw∏aszcza 
w miejscach tarcia, a wi´c pod pier-
siami, w fa∏dach brzucha, na bocz-
nych powierzchniach klatki piersio-
wej i w linii pasa. Dajà poczucie
du˝ego niezadowolenia i kr´pujà 
w miejscach publicznych. Mogà sw´-
dzieç i z∏uszczaç si´, a po podra˝nie-
niu ulegaç stanowi zapalnemu, byç
zaczerwienione, sàczyç lub krwawiç.
Poniewa˝ majà ciemne zabarwienie,
sà bardzo dobrze widoczne, a ich
brodawkowata powierzchnia spra-
wia, ˝e mogà sterczeç ze skóry 
i uwidaczniaç si´ pod obcis∏à bluzkà.
Zalecane zabiegi
Brodawki ∏ojotokowe, niezale˝nie od
lokalizacji, bardzo ∏atwo poddajà si´
metodom leczniczym, które polegajà

na ich zamro˝eniu ciek∏ym azotem
(tzw. krioterapia), zeskrobaniu z po-
wierzchni skóry (tzw. ∏y˝eczkowa-
nie) lub odparowaniu laserem CO2.
W przypadku p∏askich brodawek
∏ojotokowych mo˝na zastosowaç me-
tod´ z∏uszczania kwasem trójchlo-
rooctowym (tzw. TCA). Ustàpià bez
pozostawienia Êladu i blizny.  

Polipy 
(w∏ókniaki mi´kkie)
Sà to „uszypu∏owanie” twory skórne
wielkoÊci 1-6 mm, powstajàce 
w miejscach tarcia, które w termino-
logii dermatologicznej nazywane sà
w∏ókniakami mi´kkimi. Szczególnie
licznie wyst´pujà pod pachami, 
w pachwinach oraz na szyi, zw∏asz-
cza u osób predysponowanych gene-
tycznie lub oty∏ych.

Sà to zmiany ca∏kowicie bezpie-
czne, które nie z∏oÊliwiejà, ale mogà
dawaç poczucie dyskomfortu, nie-
kiedy tak˝e „szczypià”. Gdy ukr´ci
si´ im tzw. „szypu∏a”, mogà boleç 
i czernieç, bo stopniowo ulegajà
niedokrwieniu i obumarciu, a nas-
t´pnie odpadajà. Metody babcine
radzi∏y podwiàzanie tych wiszàcych
zmian cienkà nitkà, co prowadzi∏o
do ich obumarcia i odpadni´cia,
tylko niestety troch´ to trwa∏o. 
Zalecane zabiegi
Polipy mo˝na usuwaç bardzo ∏atwo
no˝yczkami, elektrokoagulacjà lub
laserem CO2 – bez pozostawienia
blizny. Niektórzy je zamra˝ajà, ale
technika ta nie zapewnia natych-

Brodawki i nie tylko
– defekt estetyczny czy medyczny?

Czy brodawki, naczyniaki i inne wykwity skórne mogà byç groêne? Czy pozb´dziemy si´ ich 
w gabinecie dermatologa? Na te i wiele innych pytaƒ odpowiada dr Joanna Czuwara.

Estetyczny problem:
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foto: archiwum
 zdj´ciowe dr Joanny Czuwary 

miastowego usuni´cia w∏ókniaków,
lecz powoduje ich stopniowe obumie-
ranie. W∏ókniaki mi´kkie warto usu-
waç, gdy tylko si´ pojawià. Wtedy
ju˝ Êmia∏o mo˝emy eksponowaç
g∏adkà szyj´ i pachy latem. Niektóre
w∏ókniaki mi´kkie mogà byç do
z∏udzenia podobne do barwnikowych
znamion skórnych i odwrotnie.  

Naczyniaki rubinowe
Cz´sto z wiekiem, przy pewnej
sk∏onnoÊci genetycznej lub w okresie
cià˝y, która silnie stymuluje powsta-
wanie nowych naczyƒ z racji two-
rzenia ∏o˝yska, powstajà czerwone
jak rubin grudki, które nie dajà ˝ad-
nych dolegliwoÊci, sà niewielkich
rozmiarów, nie majà tendencji do
ust´powania, a po skaleczeniu krwa-
wià. Najcz´Êciej naczyniaki rubino-
we, bo tak je nazywamy, wyst´pujà
na skórze tu∏owia i koƒczynach.
Histologicznie sà to liczne i kr´te
kapilary naczyniowe tu˝ pod nas-
kórkiem, które klinicznie dajà obraz
wisienki. Zmiany te sà ∏agodne, 
o Êrednicy do kilku milimetrów i sta-
nowià defekt natury estetycznej. 
Zalecane zabiegi
Najlepiej likwidowaç je laserem na-
czyniowym. Pod jego wp∏ywem krew
w naczyniakach koaguluje, uszkadza
kapilary, co w efekcie koƒcowym
prowadzi do ich obumarcia i odpad-
ni´cia naczyniaka w formie strupka.
Technika laserowego usuwania naczy-
niaków jest bardzo skuteczna i bez-
bolesna. Zmiany ust´pujà bez pozos-
tawienia Êladu. Niektórzy dermato-
lodzy stosujà równie˝ z dobrym efek-
tem metod´ krioterapii.

Brodawczaki
Wystajà ponad powierzchni´ skóry,
sà dobrze odgraniczone od bro-

dawkowatej powierzchni, umiejs-
cowione na szerokiej podstawie. Nie
sà „uszypu∏owane” jak w∏ókniaki
mi´kkie i nie sà tylko ∏agodnym roz-
rostem naskórka, jak brodawki ∏ojo-
tokowe. Mogà wyst´powaç w ró˝nych
rejonach cia∏a, cz´sto umiejscawiajà
si´ na szyi, ow∏osionej skórze g∏owy
lub w okolicy oczu. Czasami trudno
je odró˝niç od znamion barwniko-
wych w odmianie brodawkowatej. 
Zalecane zabiegi
Zmiany o tym charakterze sà bez-
pieczne i ∏atwe do usuni´cia elek-
trokoagulacjà lub laserem CO2. 
W przypadku wàtpliwoÊci rozpozna-
nia klinicznego zmian´ mo˝na Êciàç
u podstawy i wys∏aç do badania
histopatologicznego, by otrzymaç
ostateczne rozpoznanie. 

Brodawki
Jest to bardziej potoczne i ma∏o pre-
cyzyjne okreÊlenie brodawkowatych
lub nitkowatych tworów, które der-
matolog rozumie g∏ównie jako zmia-
ny pochodzenia wirusowego. Bro-
dawki stanowià ∏agodny rozrost
naskórka z zaburzeniem jego
rogowacenia (przez co dotykowo
zmiany sà szorstkie), wywo∏ane
wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV). Najcz´Êciej wyst´pujà 
u dzieci, ale poniewa˝ sà zakaêne,
mogà dotykaç tak˝e doros∏ych.
Istnieje ponad 100 typów HPV 
i pewne jego odmiany powodujà
powstawanie okreÊlonych zmian
skórnych, czasami o konkretnej
lokalizacji. 
W zwiàzku z tym wyró˝niamy:
brodawki zwyk∏e, potocznie zwane
kurzajkami (najcz´Êciej na palcach
ràk), brodawki p∏askie (najcz´Êciej
na grzbietach ràk lub twarzy) pod
postacià bardzo dyskretnych gru-

dek nieznacznie ciemniejszych od
otaczajàcej skóry, brodawki stóp,
które mogà byç bardzo rozleg∏e lub
pojedyncze i g∏´bokie, zwane myr-
mecià
brodawki nitkowate zwisajàce pod
postacià palczastych tworów w oko-
licy otworów naturalnych na twarzy
(nos, usta, oczy)
brodawki p∏ciowe zlokalizowane 
na narzàdach p∏ciowych.
Zalecane zabiegi. Brodawki wiru-
sowe usuwa si´ poprzez dra˝nienie
mechaniczne, termiczne, farmako-
logiczne lub termiczne. Mo˝na sto-
sowaç miejscowo gotowe preparaty
przeciwwirusowe dost´pne w aptece,
∏y˝eczkowaç, mroziç ciek∏ym azotem
lub odparowaç laserem CO2 w znie-
czuleniu miejscowym lidokainà. Bro-
dawki wirusowe nale˝y leczyç od
razu, bo w zwiàzku z etiologià wiru-
sowà mo˝e ich tylko przybywaç. �

TO WA˚NE! 
1. Wszystkie zmiany, które niepokojà i wywo∏ujà
dyskomfort z powodu wyglàdu trzeba konsultowaç
dermatologicznie. Mo˝e si´ okazaç si´, ˝e sà to 
absolutnie bezpiecznie zmiany, a metody ich usu-
wania bajecznie proste. Warto jednak pami´taç, ˝e
rozpoznanie takich zmian dla doÊwiadczonego derma-
tologa nie stanowi problemu. Dysponuje on specjalnym
przyrzàdem do oglàdania ich w powi´kszeniu, derma-
toskopem. W przypadku wàtpliwoÊci zawsze mo˝e
pobraç drobny wycinek skóry do badania pod mikro-
skopem, tzw. biopsj´, i po ustaleniu rozpoznania 
zadecydowaç o dalszym leczeniu.
2. W przypadku licznych zmian najlepiej usuwaç je
sukcesywnie. Znaczàco poprawi to samopoczucie i pod-
wy˝szy samoocen´. Metody usuwania sà ogólnie dost´-
pne, a ceny niezbyt wygórowane. Dla doÊwiadczonego
dermatologa ich lokalizacja nie stanowi problemu:
usuni´cie polipa z szyi jest równie bezpieczne 
co usuni´cie brodawczaka z powieki górnej oka.
3. UWAGA! Nie wolno leczyç zmian skórnych 
na „w∏asnà r´k´”.

Naczyniak rubinowy W∏ókniaki mi´kkie Zmiana, która mo˝e niepokoiç Brodawczak Brodawka ∏ojotokowa 
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Nasza propozycja na powakacyjne
porzàdki ze skórà, to oprócz domo-
wej piel´gnacji – zastosowania ma-
sek i kremów g∏´boko nawil˝ajàcych
– oczywiÊcie sprawdzone, skuteczne
zabiegi w gabinecie kosmetycznym. 

Regeneracja po s∏oƒcu
Natychmiastowà pomoc przyniesie
skórze zabieg Longer Lasting Sun
Glow (André Zagozda Laboratory)
wykorzystujàcy produkty z ekstrak-
tami algowymi, witaminami i mi-
nera∏ami oraz substancjami g∏´boko
nawil˝ajàcymi i od˝ywiajàcymi
skór´ (jak wyciàg z aloesu i lukre-
cji). Sk∏ada si´ on z czterech eta-
pów: zaczyna si´ od delikatnego
demakija˝u po∏àczonego z relaksu-
jàcym masa˝em przy u˝yciu mle-
czek z algami. Esencja algowa (za-
wiera m.in. krzem organiczny, pen-
tapeptyd-3, miedê, cynk, magnez)
silnie pobudza funkcje witalne 
w skórze i dzia∏a przeciwzmarsz-
czkowo. Jej brunatne zabarwienie
doda naszej powakacyjnej opale-
niênie nieco z∏otego blasku. Nast´-
pny etap zabiegu to po∏o˝enie silnie
regenerujàcej maski algowej ze skon-
centrowanymi wyciàgami m.in. 
z Centelli Azjatyckiej, Ginko Biloba,

Gentiane, Ginsengu – skóra jest po
niej dobrze napi´ta. Na koniec kos-
metyczka nak∏ada g∏´boko nawil-
˝ajàcà i od˝ywiajàcà emulsj´ z kwa-
sem hialuronowym, witaminami
oraz przeciwzmarszczkowe i silnie
energetyzujàce serum pod oczy.

Pozytywne dzia∏anie alg na
skór´ zosta∏o równie˝ wykorzystane
w preparatach do After Sun Reco-
very (André Zagozda Laboratory) 
– zabiegu silnie regenerujàcego
skór´ uszkodzonà s∏oƒcem. Jednym
z wa˝nych elementów tego zabiegu
jest g∏´boki peeling o przed∏u˝onym
dzia∏aniu (dosta∏ nagrod´ – Oskara
Glamour w USA w 2005 roku 
w kategorii: Najlepsza maska do
twarzy), oparty na kwasach AHA,
pochodnych krzemu organicznego 
i sk∏adnikach przeciwzmarsz-
czkowych. Blasku cerze doda ma-
seczka rewitalizujàco-liftujàca o za-
pachu czerwonych owoców z du˝à
zawartoÊcià witaminy C, poprze-
dzona wmasowaniem w skór´ mikro-
nizowanego kwasu hialuronowego.
Zabieg koƒczy si´ po∏o˝eniem inten-
sywnie regenerujàcego preparatu 
– mieszanki wyciàgów m.in. z Cen-
telli Azjatyckiej i Ginko Biloba i ak-
tywnej witaminy C – 25% w proszku.

Silnie pobudza ona syntez´ kolagenu
i regeneracj´ komórek, a tak˝e ∏a-
godzi podra˝nienia, rozjaÊnia prze-
barwienia i uwalnia skór´ od nad-
miaru wolnych rodników.

Dla skóry przesuszonej,
ze zmarszczkami 
Cerze potrzebujàcej intensywnej
regeneracji i nawodnienia pomo˝e
profesjonalny zabieg Supreme Lift
Filler (BioLine), po którym uzys-
kamy efekt liftingu. Nadaje si´ dla
wszystkich rodzajów skóry. Sk∏adni-
ki zawarte w preparatach do za-
biegu, np. Antarcticine, Kelpade-
lie i Koenzym Q10, chronià skór´ 
i dzia∏ajà przeciwutleniajàco. W kos-
metykach znajdujà si´ ponadto tzw.
fitocyklodekstryny i roÊlinne sub-
stancje wype∏niajàce, które „spul-
chniajàc” istniejàce zmarszczki,
napinajà skór´ i sprawiajà, ˝e staje
si´ ona g∏adsza. Natychmiastowym
efektem zabiegu jest Êwie˝a i pro-
mienna cera. Gdy skóra jest szara,
przedwczeÊnie starzejàca si´, znisz-
czona s∏oƒcem, warto poddaç si´
tak˝e zabiegowi Primaluce (Bio-
Line), który redukuje zgrubienia
skóry i ma∏e linie zmarszczek. Kom-
pleks nowoczesnych sk∏adników

SOS
dla skóry po lecie  

Nawet jeÊli prawid∏owo dbamy o skór´ w trakcie lata, przegrywa ona nierówny pojedynek
ze s∏oƒcem. Staje si´ przesuszona i „zm´czona”. Podpowiadamy, jak jà zrewitalizowaç,
przywróciç zdrowy wyglàd i energi´, a jednoczeÊnie blask i Êwie˝oÊç opaleniênie.

Zabiegi kosmetyczne:

SOS
dla skóry po lecie  

foto: serwis prasowy Bioline 
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zawartych w kosmetykach ma rów-
nie˝ dzia∏anie z∏uszczajàce – eli-
minuje zrogowacia∏e komórki i za-
pobiega ich gromadzeniu si´. Dzi´ki
w∏aÊciwoÊciom zmniejszania produ-
kcji melaniny cera po zabiegu jest
rozjaÊniona i promienna. Nast´puje
wyraêna jej odnowa i regeneracja.  

Intensywne z∏uszczanie
i nie tylko 
Z∏uszczanie jest konieczne, bo po
lecie nasz naskórek nie wyglàda
najlepiej. Polecamy Post Solar Fill-
dermy (Bio-Profil) – zabieg wyko-
rzystujàcy techniki ∏àczone. Dzi´ki
niemu pozbywamy si´ zrogowacia-
∏ego naskórka, a skóra jest pobu-
dzona od wewnàtrz do regeneracji
poprzez u˝ycie retinolu i witaminy
C. Nieod∏àcznà cz´Êcià zabiegu jest
mikrodermabrazja lub peeling
chemiczny. Po nich nak∏ada si´ deli-
katnymi ruchami serum Fillderma,
pozostawia na skórze 10 minut 
i wmasowuje ampu∏k´ C-Vit (12%
witaminy C). Nast´pnie kosmetycz-
ka nak∏ada ˝el aktywujàcy na ca∏à
powierzchni´ skóry. Odwodnione
mikrosfery zostajà sukcesywnie
uwadniane w momencie kontaktu ze
sk∏adnikami ˝elu aktywujàcego, co
powoduje ich p´cznienie, a przez to
wype∏nianie zmarszczek i wyrówny-
wanie niedoskona∏oÊci powierzchni
skóry. Uzyskujemy efekt natych-
miastowego liftingu. Pozosta∏e sk∏a-
dniki zawarte w ˝elu zwi´kszajà
g´stoÊç skóry, wspomagajà procesy

regeneracji i zwi´kszajà efekt 
przeciwzmarszczkowy zachodzàcy
w g∏´bszych warstwach skóry. Za-
bieg koƒczy si´ na∏o˝eniem saszetki
Retinolu Collagen Booster. Naj-
lepsze rezultaty daje wykonanie 3-6
zabiegów co 2 tygodnie.

Inne zabiegi 
Mezoterapia – od˝ywczy koktajl 
Na skór´ zniszczonà s∏oƒcem zba-
wienny wp∏yw b´dzie mieç mezote-
rapia przy u˝yciu specjalnej g∏owicy,
za pomocà której wprowadza si´
substancje od˝ywcze. W urzàdzeniu
TMT mo˝na ustawiaç ró˝ne pro-
gramy – by zregenerowaç cer´
zniszczonà letnim pla˝owaniem
uruchamia si´ program Post Solar.
Podczas zabiegu wykorzystuje si´
przep∏yw dwóch rodzajów pràdu,
wywo∏ujàcych zjawisko elektropo-
racji, czyli kombinacji elektropo-
racji i elektroforezy. Do regeneracji
skóry po s∏oƒcu u˝ywa si´ sk∏ad-
ników o w∏aÊciwoÊciach gojàcych 
i ∏agodzàcych, np. aloesu, pantenolu
oraz delikatnie z∏uszczajàcych, jak
kwas glikolowy czy witamina C.
Ka˝dy program zawiera zestaw
preparatów do pe∏nej kuracji (10
zabiegów) – mezo˝el i ampu∏ki oraz
preparaty do piel´gnacji domowej. 

Crio-Lift – blask i witalnoÊç
Zabieg CrioLift (Bio-Profil) uwalnia
zimno o temperaturze -15 stopni C
bezpoÊrednio na skór´, nie wywo-
∏ujàc uczucia dyskomfortu. Âwietnie

dzia∏a na cer´ zm´czonà i zwiot-
cza∏à, przywracajàc jej g∏adkoÊç 
i blask. Do regeneracji i odbudowy
skóry po lecie najlepiej nadajà si´
dwa produkty: NCTF-˝el – kom-
pleks witaminowy (A, B, C, E, K)
wzbogacony minera∏ami i aminok-
wasami z dodatkiem koenzymów 
i kwasów nukleinowych oraz biolo-
giczny kompleks DNA. Obydwa sil-
nie regenerujà skór´. Dobry efekt
odÊwie˝enia cery uzyskamy, jeÊli
poddamy si´ serii zabiegów (4-5)
raz w miesiàcu.

Radiance – anti-aging 
– g∏adkoÊç i j´drnoÊç
Raz w tygodniu przez ca∏y miesiàc
warto poddaç si´ kuracji kosmety-
cznej Radiance anti-aging. Zwalcza
ona wszystkie oznaki starzenia si´
skóry – zmarszczki, przebarwienia 
i utrat´ j´drnoÊci. Ampu∏ki kwasu
glikolowego ze wzgl´du na swoje
w∏aÊciwoÊci z∏uszczajàce pozwalajà
pozbyç si´ przeroÊni´tej warstwy
rogowej, wyg∏adzajà skór´ i u∏a-
twiajà wnikni´cie w g∏àb skóry
innych preparatów. Witamina E 
– pe∏ni funkcje ochronne, zwalcza
wolne rodniki i przyspiesza gojenie
si´ skóry. Perliotox – zapobiega
zmarszczkom mimicznym. Maska 
o w∏aÊciwoÊciach antyoksydacyj-
nych neutralizuje wolne rodniki.
Zawiera koenzym Q10 oraz zestaw
witamin, retinol, witamin´ C, wita-
min´ E oraz pochodne polifenolowe
z winogron.�

Sposób na przebarwienia 
Bràzowe kropki i plamki, które pozostajà na skórze po lecie, skutecznie wybieli zabieg proponowany przez Laboratorium
Mediderma (Bio-Profil). W preparatach u˝ytych do niego wykorzystano ciekawe po∏àczenie sk∏adników  – kwas mlekowy i wi-
tamin´ C. Jak dowiod∏y badania przeprowadzone w laboratorium Mediderma, ich synergiczne dzia∏anie daje dobre wyniki 
w leczeniu przebarwieƒ. Najlepszy efekt wybielajàcy mo˝na uzyskaç, ∏àczàc Lactipeel z witaminà C. Zabieg sk∏ada si´ z kilku
etapów: po oczyszczeniu skóry mleczkiem Hidraderm i odt∏uszczeniu nak∏ada si´ Lactipeel plus – dodatek do peelingu z wi-
taminà C (Glowing Powder). Peeling pozostawia si´ na skórze 5-10 minut i usuwa wodà, po czym spryskuje si´ skór´
Neutralizatorem Ses. Po jej osuszeniu nak∏ada si´ na 30 minut mask´ Biomask Witamin C. Po zabiegu przebarwienia ulegajà
wyraênemu wybieleniu.

foto: serwis prasowy Bioline 
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Liftactiv CxP, Vichy 
– odbudowuje, uj´drnia, wyg∏adza 
• Do polskich aptek trafi∏ we wrzeÊniu znany ju˝ krem Liftactiv CxP Vichy, 
ale w unowoczeÊnionej formule. Po raz pierwszy zastosowano w nim po∏àczenie Peptydów 2 
i stopniowo, stale uwalnianej witaminy C. Dzi´ki peptydom powstajà nowe, wzmocnione
w∏ókna skóry, witamina C u∏atwia odnow´ komórkowà zarówno na powierzchni, jak i w g∏´bi
skóry. Efektem stosowania kremu jest napr´˝ona, j´drna cera, a zmarszczki wyraênie ulega-
jà wyg∏adzeniu. Krem wyst´puje w wersji dla cery normalnej i mieszanej oraz suchej i bar-
dzo suchej. Do kupienia jest tak˝e krem na noc z substancjà czynnà o dzia∏aniu keratoli-
tycznym, która sprzyja wzrostowi komórek skóry podczas nocy.  

Liftactiv CxP na dzieƒ – 95 z∏/50 ml
Liftactiv CxP na noc – 105 z∏/ 50 ml

Do kupienia w aptekach 

EKSPERT poleca:
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Nodé, Bioderma – piel´gnuje w∏osy i skór´ g∏owy  
• ¸upie˝ jest jednà z najcz´stszych dolegliwoÊci skóry g∏owy. W odpowiedzi na ten problem
Bioderma stworzy∏a seri´ kosmetyków Nodé. W jej sk∏ad wchodzi kilka szamponów: 
przeciw∏upie˝owy, który likwiduje przyczyny powstawania ∏upie˝u i zapobiega jego nawrotom,
∏agodny, do cz´stego mycia w∏osów – odbudowuje struktur´ w∏osa, szampon o dzia∏aniu
z∏uszczajàcym, zmniejszajàcym zaczerwienienia oraz emulsja ∏agodzàca uporczywe sw´dze-
nie i przywracajàca komfort skórze. Jak pokaza∏y badania, zmiany chorobowe znikajà 
u 96 proc. pacjentów.       

Szampon Nodé DS + – 43 z∏/ 125 ml 
Szampon do cz´stego mycia w∏osów Nodé Fluid – ok. 38 z∏/ 200 ml
Szampon o dzia∏aniu z∏uszczajàcym i przeciwÊwiàdowym Nodé K – ok. 41 z∏/150 ml 
Nodé K – emulsja z∏uszczajàca do cia∏a i ow∏osionej skóry g∏owy – ok. 41 z∏/100 ml

Produkty sà dost´pne w aptekach 

DIBI Meso System – przeciw cellulitowi  
• Koniec lata nie oznacza wcale koƒca walki z cellulitem.
Zachowaç g∏adkà skór´ pozwoli zabieg Dibi Meso System.
Wykonuje si´ go za pomocà specjalnego urzàdzenia Skin Power,
które wprowadza kosmetyki z kofeinà w g∏´bsze partie skóry.
Dzi´ki temu skutecznie pozbywamy si´ nagromadzonej tkanki
t∏uszczowej, a skóra odzyskuje zwartoÊç. Efektem zabiegu jest
wzmocnienie naczyƒ krwionoÊnych, poprawa mikrokrà˝enia.
Zastosowana technologia uwalniania sk∏adników aktywnych
jeszcze d∏ugo po wykonaniu zabiegu sprawia, ˝e skóra d∏ugo
utrzymuje dobrà kondycj´.        

. 
Cena zabiegu: 200 z∏
Dost´pny w Dibi Amariss Spa & welness 
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Glorious skin system: 
Comfort Zone – skuteczny lifting  

• Maska i serum Comfort Zone przywrócà blask twarzy, szyi i dekol-
towi, które utraci∏y Êwie˝oÊç i witalnoÊç. Wystarczy na∏o˝yç je na 10
minut, by z∏agodziç zmarszczki mimiczne. Serum zawiera dodatkowo col-
laxyl™, peptyd przeciwdzia∏ajàcy starzeniu si´. Kosmetyki majà bardzo
przyjemnà konsystencj´, u˝ywajàc ich regularnie zapewniamy twarzy
m∏odszy i zrelaksowany wyglàd, dzi´ki temu, ˝e dobrze nawil˝ajà skór´,
chronià przed czynnikami przyspieszajàcymi jej starzenie si´.           

Maska – 397 z∏/50 ml
Serum – 368 z∏/30 ml

Dost´pne w Perfumeriach Marionnaud    

Secalia DS Isispharma – pomoc dla suchej skóry  
• Emulsja hydrolipidowa Secalia DS przyniesie ulg´ cerze suchej i bardzo suchej,
która jest cz´sto szorstka i podra˝niona. Doskonale poprawi tak˝e stan cery wysu-
szonej po lecie. Zawarte w kosmetyku mas∏o Shea przywróci jej elastycznoÊç 
i wyg∏adzi powierzchni´, olej Inca Ichni ochroni naskórek, odtwarzajàc jej warstw´
lipidowà. Emulsja ma lekkà konsystencj´, wi´c ∏atwo si´ wch∏ania. Nie zawiera
parabenów ani substancji zapachowych. 

Cena: 45 z∏/40 ml
Dost´pna w aptece 

Bielenda, Eco Care – ekologiczna przysz∏oÊç pi´kna   

• Bielenda postawi∏a na ekologi´: w swojej najnowszej serii kosmetyków wykorzysta∏a wiele drogocennych sk∏adników naturalnych z ró˝nych zakàtków
Êwiata, m.in. ekstrakt z torfu, bursztyn, które chronià przed szkodliwym wp∏ywem wolnych rodników, borowin´ – oczyszczajàcà i poprawiajàcà elas-
tycznoÊç skóry, algi regenerujàce komórki skóry i zapewniajàce jej prawid∏owe nawil˝enie oraz wodorosty wspomagajàce odbudow´ kolagenu i elastyny.
Kosmetyki sà tak˝e bogate w glinki dzia∏ajàce jak naturalny antybiotyk – znakomicie nadajà si´ do piel´gnacji skóry tràdzikowej, z problemami. 
W serii kosmetyków zastosowano bogate w mikroelementy g∏´binowe wody termalne. Dodana do kàpieli solanka pomo˝e pozbyç si´ z organizmu toksyn.
Seria zawiera 11 kosmetyków: do demakija˝u, maseczki, kremy do ró˝nych rodzajów cery, produkty do kàpieli, balsamy.  

Przyk∏adowe ceny:    
Bioorganiczna woda termalna – 27 z∏/200 ml
Maseczka na twarz, szyj´ i dekolt – 6 z∏/2x 5 ml
Krem na dzieƒ i na noc – 27 z∏/50 ml
Kàpiel z borowinà – 27 z∏/400 ml
Balsam do cia∏a – 27 z∏/200 ml 
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E. Ca∏y dzieƒ jest Pani „na nogach”
– albo taƒczàc i przygotowujàc
choreografi´ do spektakli, albo
zarzàdzajàc swoim teatrem. Ka˝de
z tych zaj´ç wymaga niespo˝ytej
energii. Skàd Pani jà ma?
M.P. Z pasji. I z przyzwyczajenia…
Od lat sama wszystko zdobywam.
Jestem jedynaczkà, wczeÊnie straci∏am
matk´, musia∏am sobie radziç. Jeszcze
w dodatku trafia∏am na m´˝czyzn,
którzy lubili si´ o mnie oprzeç… 
Nie ba∏am si´ jednak nowych wyz-
waƒ i stara∏am si´ je realizowaç.
Gdy przesta∏am jeêdziç z walizkà 
po Europie, za∏o˝y∏am scen´ rewiowà
w Polsce. I choç nie by∏o to ∏atwe 
– uda∏o si´! Bo ka˝dy nowy cel
wyzwala energi´...

E. Jak zbiera Pani si∏y po wyczer-
pujàcej premierze i maratonie
prób w teatrze od Êwitu do nocy? 
M.P. Gdy czuj´, ˝e zbli˝a si´ wielki
stres, mówi´ po prostu wszystkim:
„Nie dzwoƒcie do mnie” i na tydzieƒ
znikam. Jad´ nad ciep∏e morze, gdzie
kompletnie si´ wyciszam, albo zaszy-
wam w domu z ca∏à mojà mena˝erià,
czyli dwiema papugami i trzema
pekiƒczykami – ta rasa to sentyment
z dzieciƒstwa, bo zawsze by∏y w po-
bli˝u – moja mama przyjaêni∏a si´ 
z przedwojennà aktorkà Mieczys∏awà
åwikliƒskà, którà otacza∏y te d∏ugo-
w∏ose stworzenia. DziÊ jest ich nie-
wiele, mo˝e dlatego, ˝e sà delikatne 
i wymagajà bardzo troskliwej piel´-
gnacji? Zwierz´ta to fantastyczne
lekarstwo na stres. Np. jedna z moich

papug – amazonka ˝ó∏tog∏owa – jest
papugà gadajàcà. Przedrzeênia mnie
nawet przez telefon: „Co robisz?
Oszala∏aÊ? Dobranoc!”, czym komplet-
nie mnie rozbraja. Mój dom jest moim
najlepszym pazylem na stres 
i najlepiej w nim odpoczywam.

E. Jak wyglàda poranek
Ma∏gorzaty Potockiej? 
M.P. Trudno tu mówiç o poranku,
bo rozpoczynam dzieƒ oko∏o 12.00 
– po nocy sp´dzonej w teatrze.
Nie znosz´ wczeÊnie wstawaç i nie
lubi´ pospiesznie wychodziç rano 
z domu. Bardzo wa˝na jest ta powol-
na, „leniwa” pobudka. Lubi´, le˝àc
jeszcze w ∏ó˝ku, zrobiç par´ çwiczeƒ
rozciàgajàcych, po∏o˝yç mask´ na
twarz.Tych masek mam naprawd´
sporo, wyszukuj´ je zawsze podczas
podró˝y po Êwiecie. Bardzo odpowia-
dajà mi odÊwie˝ajàce, oparte na natu-
ralnych sk∏adnikach, np. mi´towa,
która niebywale o˝ywia i pobudza.

E. Co to znaczy: 
dbaç o siebie i w∏aÊciwie po co?
M.P. Dla w∏asnego dobrego samo-
poczucia i tego, ˝eby nasza twarz by∏a
przyjemna dla tych, którzy nas oglàda-
jà. Zw∏aszcza ˝e to dbanie o siebie nie
jest w dzisiejszych czasach szczególnie
trudne. Przy tych wszystkich zdoby-
czach dermatologii i kosmetologii ko-
bieta mo˝e wyglàdaç zawsze pi´knie 
i m∏odo, a starzeç si´ jedynie na pa-
pierze.Tylko musimy dok∏adnie wie-
dzieç, o co nam chodzi, a nie biegaç
na lewo i prawo, rzucajàc si´ w wir

przypadkowych zabiegów piel´gna-
cyjnych. By dobrze wybraç to, co do 
nas pasuje, wa˝na jest samokrytyczna
wiedza na swój temat. Dojrza∏a ko-
bieta w stroju nastolatki b´dzie
Êmieszna, ale Êmia∏y dodatek
do∏àczony do klasycznego stroju 
– dlaczego nie? W tej trosce o siebie
istotne jest te˝ nieustanne kreowanie
czegoÊ nowego. Kobieta w ciàg∏ym
„uderzeniu” pi´knieje…  

E. Jaki jest Pani patent 
na Êwie˝y wyglàd i witalnoÊç? 
M.P. Przede wszystkim porzàdny
odpoczynek. Moim sposobem na relaks
od lat jest 30-45-minutowa kàpiel 
w wannie – nawet gdy ca∏y dzieƒ
taƒcz´ czy biegam po sklepach, po
d∏ugiej kàpieli, najlepiej z dodatkiem soli
morskiej, czuj´ si´ zregenerowana.
Mam takà teori´, ˝e kobiety 
o zm´czonych cia∏ach to te, które 
nie korzystajà z wanny. Dobrze odpr´˝a
tak˝e dodanie do wody aromatycznych
olejków, tak cz´sto stosowanych np.
w krajach arabskich – albo mojej ulu-
bionej mi´ty. Do piel´gnacji cia∏a lubi´
u˝ywaç oliwy z cytrynà, smaruj´ nià
cia∏o, a na wakacjach wcieram jà te˝
we w∏osy. Kocham Morze Martwe 
i staram si´ przynajmniej raz na dwa
lata tam pojechaç.W s∏onej wodzie
czuj´ si´ jak przys∏owiowa ryba 
– zresztà Ryba to mój znak Zodiaku.
Oprócz kàpieli korzystam tak˝e 
z masa˝y i regularnie je˝d˝´ do mojego
ulubionego spa w Tunezji na talasso-
rapi´.Wracam stamtàd jak nowo 
narodzona.

Ma∏gorzata Potocka 
Ma∏gorzata Potocka – tancerka, choreograf, stypendystka Brodwayowskiej szko∏y taƒca 
i paryskiej rewii, za∏o˝ycielka legendarnej grupy Sabat, wyst´pujàcej na wielu scenach Êwiata,
m.in. w Wiedniu, Berlinie, Rzymie, w Nowym Jorku, Las Vegas. Jest autorkà spektakli rewiowych,
estradowych i telewizyjnych. Od 2001 roku prowadzi w Warszawie w∏asny Teatr Sabat,
gdzie pe∏ni nie tylko funkcj´ szefa, ale te˝ re˝ysera, choreografa, projektanta kostiumów.

Jak dba o siebie: 
foto: Czes¬aw Czapliƒski
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E. Jako tancerka ma Pani 
ÊwiadomoÊç cia∏a. Co mog∏aby
Pani doradziç innym kobietom 
w kwestii dbania o sylwetk´?  
M.P. Cia∏o trzeba zaakceptowaç,
nauczyç si´ je „nosiç” i eksponowaç,
˝eby ka˝dy jego ruch by∏ fascynujàcy
dla otoczenia. Niewa˝ne: smuk∏e, czy
okràglejsze – chodzi o to, by fajnie si´
na nie patrzy∏o. Ja np., odkàd przes-
ta∏am taƒczyç regularnie po 4 godziny
dziennie (teraz ju˝ tylko bawi´ si´
taƒcem), przybra∏am na wadze 
i jestem bardziej Rubensowska, ale 
nie stosuj´ drakoƒskich diet ani inten-
sywnego sportu.Waga nie musi defor-
mowaç sylwetki – jeÊli codziennie si´
troch´ porozciàgamy, zrobimy par´
çwiczeƒ na brzuch, nogi, ramiona,
zachowamy proporcjonalnà form´.
Streching mo˝na oczywiÊcie robiç
wsz´dzie. Ale… popieram wycho-
dzenie do fitness-studio. Dlaczego? 
Bo wtedy na nas patrzà. PublicznoÊç
to wa˝na rzecz, nie tylko dla artysty
na scenie.Wychodzàc do klubu
sportowego, musimy si´ porzàdne
ubraç, bo ktoÊ obok nas trenuje. Lepiej
çwiczymy, bo przecie˝ na nas patrzà.
Schud∏yÊmy par´ kilo? Mamy nowà
fryzur´? Poka˝my to znajomym 
i zaproÊmy ich na kolacj´.Akceptacja
innych bardzo mobilizuje do podej-
mowania nowych dzia∏aƒ.

E. Co nosi w torebce kobieta 
zapracowana, ale spe∏niona?             
M.P. Kilka podstawowych rzeczy 
do poprawiania make-upu, czyli kredk´
do oczu, cienie do powiek, tusz do rz´s
i perfumy, najch´tniej m´skie – z nutà
pi˝ma, drzewa sanda∏owego, np.
Shiseido albo biseksualny Hermes.
Na co dzieƒ u˝ywam perfum przygo-
towanych dla mnie kiedyÊ w ma∏ej
drogerii na Broadwayu, która dobiera
zapachy modelkom. Jestem im wierna
do dziÊ.A oprócz tych kosmetycznych
drobiazgów? Zawsze mam w torebce
komórk´ i oczywiÊcie… kart´ kredy-
towà. Uwa˝am, ˝e kobieta jest
naprawd´ wolna wtedy, gdy nauczy si´
za siebie p∏aciç…

E. Kobieta dojrza∏a i pi´kna, 
czyli jaka?...  
M.P. Szcz´Êliwa. Pe∏na wiary, ˝e wszys-
tko co najlepsze przed nià.Wiecznie
zakochana… Trzeba byç ciàgle jak
„na wybiegu”, bo kobieta zawsze

powinna byç zadbana, promieniujàca
˝yczliwoÊcià i zawsze dobrze wyglà-
daç. Nie ma nic gorszego ni˝ myÊlenie
typu: mam: „m´˝a dzieci, sukces
zawodowy, wi´c na niczym mi ju˝ nie
zale˝y”, albo: „jestem na to za stara”
B∏àd. Musimy szukaç nowych bodêców,
pasji, nowych ludzi i zdarzeƒ, co nie
przeszkadza byç w dobrym zwiàzku.
No i… sprawiaç sobie ma∏e, codzienne
przyjemnoÊci, wierzàc, ˝e w ka˝dym
momencie ˝ycia warto si´ staraç.

E. Nowa premiera w Teatrze
Sabat b´dzie nosiç tytu∏: „˚ycie
jest scenà”. Czy Pani kiedyÊ z tej
sceny schodzi?      
M.P. A dokàd? Przecie˝ ˝ycie to nieus-
tanny spektakl.To co robi´ zawodowo
przek∏ada si´ na ˝ycie prywatne 
i odwrotnie, ale zarówno scena, jak 
i samo ˝ycie pe∏ne sà przecie˝ na-
szych emocji i prze˝yç.Wcià˝ gramy
jakieÊ role, bo… gdybyÊmy obna˝yli
si´ do koƒca, to Êwiat móg∏by nas po
prostu po˝reç… A jeÊli nawet próbuje,
róbmy swoje, wierzmy w siebie 
i kochajmy ˝ycie.

E. Bardzo dzi´kujemy za rozmow´.



Warto Poznaç:

Dr Magdalena Brajczewska
jest dermatologiem i wene-
rologiem. Ukoƒczy∏a
Warszawskà Akademi´
Medycznà, potem zrobi∏a
specjalizacj´ w Szpitalu
Dermatologicznym 
w Warszawie. Ma du˝e
doÊwiadczenie zarówno 
w leczeniu szpitalnym, 
jak i ambulatoryjnym. 
Od wielu lat zajmuje si´ te˝
medycynà estetycznà, spe-
cjalizujàc si´ g∏ównie 
w fototerapii i laseroterapii. 
W 1998 roku za∏o˝y∏a 
w Warszawie gabinet
„Dermedica” oferujàcy
zabiegi z zakresu derma-
tologii estetycznej. Pani
Doktor jest cz∏onkiem
Polskiego Towarzystwa

Dermatologicznego
Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych
i Europejskiego Stowarzy-
szenia Dermatologii
Estetycznej i Kosmetologii
(ESCAD).  

Prowadzona przez nià od 10
lat „Dermedica” to nowo-
czesny gabinet wyposa˝ony
w wysokiej klasy urzàdzenia
s∏u˝àce do pe∏nej diagnosty-
ki i leczenia chorób skóry.
Zespó∏ zatrudnionych tu
specjalistów dermatologów
pomaga pacjentom chorym
na ∏uszczyc´, bielactwo,
tràdzik, grzybice, choroby
alergiczne, ale tak˝e osobom
z problemem ∏ysienia czy
zmianami nowotworowymi

skóry. Z zakresu medycyny
estetycznej Dermedica pro-
ponuje szerokie spektrum
zabiegów – od wype∏niania
zmarszczek Botoxem
poprzez usuwanie blizn 
i przebarwieƒ, zamykanie
naczyƒ, depilacj´ laserowà
po fotoodm∏adzanie i wiele
innych.   

Po dniu wype∏nionym pracà
Pani Doktor lubi odpoczy-
waç przy dobrej ksià˝ce 
czy wartoÊciowym filmie.
Regularnie chodzi te˝ na
zaj´cia taneczne do jednej 
z warszawskich szkó∏ taƒca
towarzyskiego. Ma 12-let-
niego syna Tomka. �

www.dermedica.com.pl

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

dr Magdalena

Brajczewska
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