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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Zapraszamy do lektury Êwiàtecznego numeru Eksperta.

Jako ˝e koniec roku to czas podsumowaƒ, warto zadaç

sobie pytanie: Czy wystarczajàco du˝o zrobiliÊmy dla swo-

jego zdrowia i samopoczucia w tym roku? Âwietnà okazjà

do refleksji b´dzie zapoznanie si´ z Dossier naszego

numeru.Tematem jest Anti-aging – has∏o znane Paƒstwu

tak˝e z naszej ok∏adki – widnieje na niej od poczàtku 

istnienia pisma. Medycyna Anti-aging interesuje coraz

wi´cej lekarzy i pacjentów. Dlaczego? Po prostu

przekonuje, ˝e utrzymanie dobrego zdrowia przez d∏ugie

lata, to efekt ca∏oÊciowego dbania o organizm, a nasz

wiek biologiczny wcale nie musi byç to˝samy z tym 

z metryki. Szczegó∏y przybli˝a dr Anna Modelska-

-Zió∏kiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Anti-aging.

W numerze doradzamy tak˝e, czym si´ kierowaç

przy wyborze kremu, jak piel´gnowaç wymagajàcà cer´

mieszanà. Osobom, którym urazy mechaniczne, choroby

skóry czy oparzenia pozostawi∏y Êlady w postaci blizn,

podpowiadamy, jakie metody pomogà je zlikwidowaç.

Na stronach 18-21 prezentujemy produkty 

– preparaty do zabiegów i dermokosmetyki – które 

w tym roku zdoby∏y nagrod´ w organizowanym 

ju˝ po raz czwarty przez nasze Stowarzyszenie 

konkursie Per∏y Dermatologii Estetycznej.

˚yczymy wspania∏ych, ciep∏ych Êwiàt Bo˝ego 

Narodzenia oraz zdrowia, pomyÊlnoÊci i sukcesów 

w Nowym – 2009 Roku! 

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 (ok. 3 z∏)! 

2. Chcàc zaprenumerowaç odpowiednio 5, 10, 25, 50 
egzemplarzy (lub wi´cej), zap∏acisz 6 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: styczeƒ/luty 2008.
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zdj´cie na ok∏adce: serwis prasowy Isispharma

W NUMERZE:

DOSSIER: Czym jest Anti-aging? 

5 Jak przed∏u˝yç m∏odoÊç?
konsultacja, dr n. med.Anna Modelska-Zió∏kiewicz 

7 Program Anti-aging dla 30+, 40+, 50+
konsultacja, dr n. med.Anna Modelska-Zió∏kiewicz 

8 Kosmetyk dobrze dobrany, czyli jaki? 
Anna Frydrych, chemik, kosmetolog 

10 Cera mieszana: jak o nià dbaç? 
dr n. med. Urszula Koz∏owska

12 Najlepsze sposoby na blizny 
dr Ma∏gorzata Bag∏aj

14 Modelowanie twarzy kwasem hialuronowym
– okiem pacjenta i lekarza

16 NowoÊci: Ekspert poleca 

18 Prezentacja Laureatów Konkursu 
Per∏y Dermatologii Estetycznej 

22 WARTO POZNAå: 
dr Iwona Bonis∏awska 

W NAST¢PNYM NUMERZE m.in.:

DOSSIER: Peelingi  

• Co daje skórze z∏uszczanie? 

• Rodzaje peelingów   

• Jaki zabieg dla kogo? 

Zimowe k∏opoty ze skórà i z w∏osami – piel´gnacja w domu i gabinecie

Zdrowie skóry: Solarium – za i przeciw  

Estetyczny problem: niesymetryczne rysy twarzy 

styczeƒ/luty 2009  

Anti
Aging
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Konsultacja: dr n. med.Anna Modelska-Zió∏kiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti-aging 

Anti-aging – w t∏umaczeniu z angiel-
skiego: „przeciw starzeniu si´”.
Jest to ga∏àê medycyny, która
pojawi∏a si´ w latach 80. XX w.
w Stanach Zjednoczonych. Jej cel
to zapobieganie w por´ chorobom
i zapewnienie mo˝liwie jak najle-
pszej kondycji i zdrowia na wszys-
tkich etapach ˝ycia cz∏owieka.
Anti-aging korzysta z najnow-
szych osiàgni´ç medycznych w za-
kresie diagnostyki, profilaktyki
i leczenia wszelkich zaburzeƒ
zwiàzanych z wiekiem.         

Zatrzymaç czas! 
Proces starzenia si´ jest nie-
ub∏agany. Zaczyna si´ w∏aÊciwie
ok. 30. roku ˝ycia, kiedy zmiany
sà jeszcze niezauwa˝alne, dajàc

po 40-tce wyraêne sygna∏y nie
tylko w postaci pojawiajàcych si´
zmarszczek, ale te˝ utraty energii
czy zaburzeƒ koncentracji. Po
pi´çdziesiàtce te objawy si´ nasi-
lajà, jesteÊmy bardziej podatni
na choroby. Obok procesów za-
chodzàcych w naszym organiz-
mie, na starzenie si´ wp∏ywajà
tak˝e czynniki zewn´trzne: stres,
zanieczyszczenie Êrodowiska, np.
metale toksyczne, chemikalia
w przemyÊle spo˝ywczym, „nie-
zdrowa” woda, êle przetwarzana
˝ywnoÊç. SpecjaliÊci Anti-aging
uwa˝ajà, ˝e warto o nadchodzà-
cych zmianach pomyÊleç du˝o
wczeÊniej, by w por´ podjàç ró˝ne
dzia∏ania przeciwstarzeniowe
– zmieniç styl ˝ycia na zdrowszy,
zadbaç o w∏aÊciwà diet´ itp.
Naukowcy stworzyli piramid´
zdrowia, ustalajàc, jakie czynniki
majà najwi´kszy wp∏yw na nasz
organizm. U jej podstawy umieÊ-
cili uwarunkowania genetyczne,
to co dziedziczymy po rodzicach.
Kolejno w piramidzie znalaz∏y
si´: styl ˝ycia, wraz z od˝ywia-
niem i aktywnoÊcià fizycznà,
wy˝ej zaznaczono rol´ witamin,
minera∏ów i przeciwutleniaczy, a
na samym szczycie – prawid∏owy
poziom hormonów. Z tego po-
dzia∏u jasno wynika, ˝e to, jak

b´dziemy si´ czuç „na emery-
turze” w du˝ym stopniu zale˝y
od nas samych.  

Kilka cennych
wskazówek
By osiàgnàç stan optymalnego
zdrowia zgodnie z Anti-aging,
trzeba wprowadziç do swojej
codziennoÊci odpowiednie zasady.  
1. Prowadziç zdrowy styl ˝ycia
– unikaç palenia papierosów,
nadmiaru alkoholu, staraç si´
redukowaç stres.  
2. Stosowaç zdrowà diet´ 
– jeÊç naturalne, bogate 
w witaminy i minera∏y produkty. 
3. Zafundowaç sobie codziennie
porcj´ ruchu, niekoniecznie
intensywne çwiczenia, wystarczy
porzàdny spacer, ale regularnie.  
4. Warto nauczyç si´ jakiejÊ
techniki relaksacyjnej i codzien-
nie jà stosowaç.  
5. Poprzez zdrowy tryb ˝ycia
trzeba dà˝yç do wzmocnienia
uk∏adu odpornoÊciowego, co poz-
woli zapobiec infekcjom i innym
chorobom. 

Wiek biologiczny 
a metryka
Wprowadzajàc w ˝ycie w∏aÊciwe
nawyki, mo˝emy znacznie obni-
˝yç nasz wiek biologiczny, który

DOSSIER: Czym jest Anti-aging? 

Jak przed∏u˝yç

m∏odoÊç?
Chcemy ˝yç coraz d∏u˝ej i szukamy najlepszych sposobów, by kondycja nie opuszcza∏a nas
do póênego wieku. Ale na dobry wyglàd i samopoczucie pracujemy przez lata, a ka˝dy z∏y
nawyk odbija si´ na naszym zdrowiu. Pomocà w poprawianiu jakoÊci ˝ycia i màdrej profi-
laktyce s∏u˝y Anti-aging.
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jest prawdziwym odzwierciedle-
niem ogólnego stanu zdrowia
i kondycji – w odró˝nieniu od
chronologicznego (zgodnego z me-
trykà). Mamy tyle lat, na ile
wyglàdamy i jak si´ czujemy.
Dobrze, jeÊli sà one zbli˝one lub
wiek metrykalny przewy˝sza wiek
biologiczny. Gorzej – gdy na
skutek z∏ej diety, palenia, nad-
miernych stresów – jest odwrot-
nie. Wtedy trzeba podjàç odpo-
wiednie dzia∏ania. Pomaga w tym
medycyna Anti-aging. W oÊrod-
kach i klinikach specjalizujàcych
si´ w tej dziedzinie mo˝na wyko-
naç badania diagnostyczne okreÊ-
lajàce nasz wiek biologiczny i pro-
gnozujàce, jaka b´dzie nasza
staroÊç. Wykorzystuje si´ do tego
specjalnie opracowane programy
komputerowe. Wyniki wskazujà,
w jakim kierunku trzeba zasto-
sowaç profilaktyk´ i gdzie tkwi
problem, ˝e nasz stan cia∏a i du-
cha nie jest najlepszy. 

Co oferujà kliniki 
Anti-aging?
Pierwsza wizyta w klinice zaczyna
si´ od d∏ugiej, szczegó∏owej rozmo-
wy lekarza z pacjentem, który pyta 
o nasz tryb ˝ycia, diet´, jakie mamy
na∏ogi, czy uprawiamy jakiÊ sport.
Pytania dotyczà równie˝ naszego
stanu zdrowia, przebytych w prze-
sz∏oÊci oraz aktualnych chorób
(tak˝e tych cz´stych w rodzinie, by

zweryfikowaç obcià˝enia genetycz-
ne), stosowanych leków i suplemen-
tów. Zapyta, jakie zabiegi chirur-
giczne przeszliÊmy, jak si´ czujemy
psychicznie i intelektualnie. Tak
dok∏adny wywiad pozwala lekarzowi
dobraç indywidualnie list´ zaleceƒ
oraz opracowaç kalendarz badaƒ
profilaktycznych. Nast´pnie odbywa
si´ badanie ogólne, mierzy si´ ciÊnie-
nie, bada wzrok, s∏uch, kontroluje
zdolnoÊç koncentracji, zapami´tywa-
nia itp. Lekarz zleci tak˝e zestaw
badaƒ do wykonania: podstawowych
– morfologii, enzymów wàtro-
bowych, elektrolitów oraz czyn-
ników ryzyka mia˝d˝ycy, cukrzycy,
poziomu hormonów i markerów
nowotworowych, g´stoÊci koÊci.
Pozwolà one wykryç ewentualne
nieprawid∏owoÊci i zapobiegaç roz-
wijaniu si´ chorób. W oÊrodkach
Anti-aging wykonuje si´ tak˝e bada-
nia genetyczne. A wszystko po to, by
poznaç organizm kompleksowo
i móc zaleciç w∏aÊciwy kierunek
dzia∏aƒ, np. zmian´ diety, uzu-
pe∏nienia jej o suplementy oraz prze-
ciwutleniacze poprawiajàce kondy-
cj´, czy terapi´ regulujàcà poziom
hormonów. Do otrzymanych od le-
karza wskazówek warto do∏àczyç
jeszcze trosk´ o wyglàd zewn´trzny
– zabiegi kosmetyczne i estetyczne.
Wtedy ju˝ mo˝emy byç pewni, ̋ e po-
prawi si´ jakoÊç naszego ˝ycia,
a nikt nie da nam tyle lat, ile
w rzeczywistoÊci mamy. �

Anti-aging a medycyna estetyczna
O miejsce medycyny estetycznej w ramach Anti-aging zapytaliÊmy 
dr Barbar´ Walkiewicz-Cyraƒskà, Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Viva-Derm, www.viva-derm.pl 
Medycyna Anti-aging stawia na profilaktyk´ i zapobieganie chorobom wieku
podesz∏ego. Bycie zdrowym i pi´knym to potrzeba, ale i koniecznoÊç w obec-
nym Êwiecie. Powszechnie wiadomo, ˝e osoby lepiej wyglàdajàce sà bardziej
zadowolone, aktywne, majà wi´ksze szanse na lepszà prac´, wi´ksze zarobki
i sà lepiej oceniane przez Êrodowisko, przez pracodawc´. Medycyna estetycz-
na wspó∏tworzy medycyn´ Anti-aging, uzupe∏nia jej wiedz´ i techniki o dobry,
∏adny wyglàd, przeciwdzia∏a procesom starzenia si´ skóry i leczy oznaki sta-
rzenia si´ skóry. Tak jak ka˝dy obraz zyskuje w oczach odbiorcy, je˝eli jest
podkreÊlony pi´knem ramy, tak Anti-aging medycyna estetyczna tworzy „ramy”,
które majà podkreÊliç dobre zdrowie, kondycj´ i wyglàd ka˝dego z nas. �

Zabiegi estetyczne 
dla cer m∏odszych 
i dojrza∏ych
Radzi dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska 

30+
Mimo ˝e skóra jest wcià˝ m∏oda, mo˝e ju˝
nosiç Êlady nadmiernego korzystania ze
s∏oƒca. Pojawiajà si´ zmarszczki mimiczne.   
Zalecane zabiegi:
• Botox – wyg∏adzi zmarszczki na czole 

i kurze ∏apki wokó∏ oczu – raz na pó∏ 
roku (lub rzadziej) 

• Mezoterapia – poprawi struktur´ 
skóry – raz w miesiàcu + zabiegi 
kosmetyczne: oczyszczajàce, 
nawil˝ajàce – (raz na 4-8 tygodni) 

• Peelingi – zregenerujà skór´, poprawià 
elastycznoÊç – (raz na 6-12 miesi´cy)

40+
Wyostrzajà si´ poziome i pionowe
zmarszczki na czole i przebiegajàce od nosa
do warg. Skóra ulega odwodnieniu, traci
napi´cie, jest szara, matowa. Pojawiajà si´
pierwsze objawy zaburzenia owalu twarzy.  
Zalecane zabiegi:
• Botox – wyg∏adzi zmarszczki mimiczne 
– raz na pó∏ roku (lub rzadziej) 
• Kwas hialuronowy – wype∏ni zmarszczki 

i wyg∏adzi je, ustom zapewni nawil˝enie 
– raz w roku 

• Wype∏nienie wolumetryczne – przywróci 
owal twarzy – raz na rok (lub rzadziej)l

• Laser „Mosaic” – poprawi napi´cie skóry 
– seria 4 zabiegów 

• Mezoterapia – poprawi nawil˝enie skóry
– co 6 miesi´cy

50+
Skóra traci j´drnoÊç, na skutek os∏abienia
struktury kolagenu i elastyny opada 
i wiotczeje. Zmienia si´ owal twarzy.
Zalecane zabiegi:
• Kwas hialuronowy – poprawi owal

twarzy, przywróci obj´toÊç – raz na rok
• Botox – zrelaksuje i odm∏odzi 

– raz na pó∏ roku (lub rzadziej) 
• Thermage i Radiage – odbudujà w∏ókna 

kolagenu, uj´drnià skór´ – raz na dwa 
lata
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Konsultacja: dr n. med. Anna Modelska-Zió∏kiewicz 
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti-aging  

DOSSIER: Czym jest Anti-aging? 

Program Anti-aging dla

30+, 40+, 50+
Majàc odpowiednio wczeÊnie ÊwiadomoÊç, jakie choroby mogà nas spotkaç w miar´ up∏ywu
lat, mo˝emy si´ przed nimi broniç. Jednym ze sposobów sà regularne badania. Medycyna
Anti-aging ma opracowany specjalny program dla poszczególnych grup wiekowych.

foto: serwis prasowy Isispharma foto: serwis prasowy Nuxe

Kalendarz badaƒ

30+
1. Badania krwi: morfologia,
OB, st´˝enie glukozy na czczo
oraz lipidogram (cholesterol
ca∏kowity, HDL, LDL, trójglice-
rydy). Na podstawie wyników
uzyskamy informacj´, czy nie
mamy niedokrwistoÊci, stanu za-
palnego lub nowotworu. Dowiemy
si´, czy nie gro˝à nam zaburzenia
gospodarki w´glowodanowej (nieto-
lerancja glukozy, cukrzyca) i lipi-
dowej, które oznaczajà predyspo-
zycj´ do mia˝d˝ycy i zwiàzanej
z nià choroby niedokrwiennej serca.
Cz´stotliwoÊç badaƒ: raz w roku, raz
w roku zróbmy badanie ogólne moczu
2. Kontrola ciÊnienia krwi
(niestety nadciÊnienie dotyczy
coraz m∏odszej grupy osób). Górna
granica normy to ciÊnienie t´tnicze
wynoszàce 140/90 mm Hg.
Cz´stotliwoÊç: przynajmniej 2 razy
w roku 
3. RTG klatki piersiowej
– warto zrobiç nie tylko wtedy,
gdy palimy papierosy.
Cz´stotliwoÊç: przynajmniej raz na 2
lata. 
4. USG jamy brzusznej
– pozwoli skontrolowaç stan m.in.
wàtroby, dróg ˝ó∏ciowych, trzus-
tki i nerek.
Cz´stotliwoÊç: wystarczy raz na  
3 lata 

5. Wizyta u ginekologa – który
zbada narzàdy rodne (pobierze
materia∏ do cytologii) i piersi. 
Cz´stotliwoÊç: raz w roku 
6. Mammografia i ultrasono-
grafia piersi – regularne badania
pozwolà we wczesnym stadium
wykryç chorob´. Badajmy si´ te˝
same r´kà – co miesiàc w pier-
wszej cz´Êci cyklu
Cz´stotliwoÊç: co 2 lata  
7. Badanie wzroku i s∏uchu,
które z wiekiem ulegajà pogorszeniu.
Cz´stotliwoÊç: raz na 3-5 lat 

40+
1. Kontynuowanie badaƒ wyko-
nywanych w ciàgu ostatniej de-
kady (krew, ciÊnienie t´tnicze,
RTG klatki piersiowej i USG jamy
brzusznej). 
Cz´stotliwoÊç: raz w roku
2. Elektrokardiogram (EKG)
– pozwoli zbadaç serce. Zalecany
zw∏aszcza osobom, u których 
w rodzinach sà choroby sercowo-
-naczyniowe.   
Cz´stotliwoÊç: raz w roku
3. USG piersi
Cz´stotliwoÊç: raz w roku
4. Mammografia piersi
(zw∏aszcza w okresie przekwita-
nia i menopauzy) plus comiesi´-
czna samokontrola.
Cz´stotliwoÊç: co 2-3 lata 
5. Badania koÊci: densytometria
szyjki koÊci udowej, by sprawdziç, 

czy nie mamy osteopenii albo
(o zgrozo!) osteoporozy. 
Cz´stotliwoÊç: raz na 3 lata
6. Badanie odbytu – per rectum,
by zapobiec nowotworom odbytu je-
lita grubego i chorobom zapalnym.
Cz´stotliwoÊç: raz w roku
7. Warto te˝ zrobiç badanie
endoskopowe (sigmoidoskopia
lub kolonoskopia) odbytu u prok-
tologa.
Cz´stotliwoÊç: raz na 5 lat

50+
To okres, gdy zbli˝amy si´ do
menopauzy, która pojawia si´
zwykle na prze∏omie 50. roku
˝ycia. Pojawiajà si´ wtedy (a na-
wet wczeÊniej) ró˝ne dokuczliwe
objawy. Mo˝na je zniwelowaç
hormonalnà terapià zast´pczà,
ale – pod Êcis∏à kontrolà lekarza. 

Uwaga! Nadal obowiàzujà
nas regularne badania. 

Kontynuujemy badania, które
robi∏yÊmy przez ostatnie 20 lat,
ale trzeba je zintensyfikowaç,
szczególnie tam, gdzie ryzyko
chorób wzrasta. 

• Elektrokardiogram
– najlepiej raz w roku 

• Mammografia
– koniecznie raz w roku 

• Densytometria koÊci
– raz na 2 lata. �
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Autor: Anna Frydrych 
chemik, kosmetolog, wyk∏adowca w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie 
i Podyplomowym Studium Chemii Kosmetycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej  

Tradycyjny podzia∏ kosmetyków pie-
l´gnacyjnych oparty by∏ na formie
fizykochemicznej oraz doborze pod-
stawowych sk∏adników receptury
kremu – stàd wzi´∏y si´ okreÊlenia:
krem nawil˝ajàcy, pó∏t∏usty i t∏usty.
Z czasem zacz´to wprowadzaç szer-
sze podzia∏y – na kremy dzienne
i nocne. Te pierwsze – na dzieƒ
– by∏y kremami o l˝ejszej konsys-
tencji (tzw. nawil˝ajàce), te drugie
– do piel´gnacji nocnej – stanowi∏y
zwykle kremy t∏uste i pó∏t∏uste,
dzia∏ajàce silniej okluzyjnie.   

Rozwój chemii kosmetycznej,
dermatologii oraz kilku innych dzie-
dzin blisko spokrewnionych z kos-
metologià pozwoli∏ na znacznie
wi´ksze zró˝nicowanie form i spe-
cjalizacj´ w kierunku nawil˝ania,
przyspieszania odnowy naskór-
kowej, regeneracji czy dzia∏aƒ
specyficznych, np. ∏agodzenia po-
dra˝nieƒ itp. Teraz obok produktów
dla klasycznej ju˝ cery suchej, nor-
malnej i t∏ustej w asortymencie
wielu firm mo˝na znaleêç równie˝
pe∏en zakres kosmetyków przezna-
czonych do ró˝nego typu cer proble-
mowych: tràdzikowej, wra˝liwej
i bardzo wra˝liwej, atopowej, na-
czynkowej itd. 

Od co najmniej kilkunastu lat pro-
ducenci coraz bardziej zaw´˝ajà
grupy docelowe – na rynku dominu-
je trend tworzenia serii kosmetyków
kierowanych do okreÊlonej grupy
wiekowej, a dopiero w ramach danej
serii dokonuje si´ podzia∏u na dany
typ cery. Stàd spotkamy w sklepach
serie 30+, 40+, 50+ itd.

Skóra po 30., 40. i 50.
roku ˝ycia
Wraz z wiekiem skóra si´ zmienia,
jej dysfunkcje mogà byç spowodo-
wane wieloma czynnikami. Niektóre
z nich majà swoje êród∏o w otacza-
jàcym nas Êrodowisku, inne sà wy-
nikiem zmian w procesach fizjolo-
gicznych zachodzàcych naturalnie
w naszym organizmie. Stàd cz´sto
mówi si´ o czynnikach egzogennych
(pochodzàcych z zewnàtrz) i endo-
gennych (przyczyna zmian le˝y
wewnàtrz cia∏a). Wizualne efekty
starzenia egzo- i endogennego sà
ró˝ne, ale w rzeczywistoÊci ˝adnego
z czynników nie mo˝na wyelimi-
nowaç. Dlatego wyglàd naszej cery
w wieku dojrza∏ym a˝ do póênej
staroÊci b´dzie zale˝a∏ zarówno od
naszych genów, jak i przyzwyczajeƒ
– m.in. wystawiania skóry na s∏oƒ-

ce. Jako przyk∏ad ró˝nic w starze-
niu zewnàtrz- i wewnàtrzpochodnym
cz´sto podaje si´ dwie starsze panie,
z których jedna pochodzi z miasta
i przez wi´kszoÊç ˝ycia unika∏a
s∏oƒca, a druga – pochodzi ze wsi
i wystawia skór´ na promieniowanie
UV przez wi´kszoÊç roku. Pierwsza
ma twarz pokrytà siecià licznych,
ale drobnych zmarszczek, u drugiej
wyst´pujà liczne g∏´bokie bruzdy
– typowe objawy fotostarzenia. 

O ile przed starzeniem egzogen-
nym mo˝emy si´ chroniç (filtry UV
i antyoksydanty), o tyle na starzenie
wewnàtrzpochodne wp∏yw mamy
ju˝ naprawd´ minimalny. Za czynni-
ki endogenne uznawane sà rozmaite
procesy patologiczne zwiàzane z cho-
robami samej skóry (stany zapalne,
podra˝nienia, grzybice) i ogólnous-
trojowymi (wielu chorobom wewn´-
trznym towarzyszà zmiany skórne)
oraz skutki uboczne normalnych
procesów fizjologicznych. Na przy-
k∏ad oddychanie komórkowe zawsze
przebiega z udzia∏em wolnych rod-
ników, z których cz´Êç mo˝e
„wymykaç si´ spod kontroli”,
atakowaç i uszkadzaç rozmaite
struktury skóry – kolagen czy
elastyn´. OczywiÊcie, nasz organizm

Kosmetyk dobrze dobrany

czyli jaki?
Szeroka gama produktów kosmetycznych na rynku mo˝e wprowadziç prawdziwy
zam´t w g∏owie ka˝dej z nas.W wyborze mo˝e w pewnym stopniu pomóc infor-
macja na opakowaniu kremu, która w sposób czytelny powinna wskazywaç,
do kogo kosmetyk jest kierowany i jakie ma faktycznie dzia∏anie.

DOSSIER: Czym jest Anti-aging?
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i nasza skóra majà naturalne procesy
regulacyjne, regeneracyjne i obronne.
Jednak˝e z wiekiem funkcjonujà one
coraz s∏abiej. To w∏aÊnie zachwianie
równowagi w procesach obronnych i nie-
nadà˝anie regeneracji za post´pujàcymi
uszkodzeniami daje efekt wysuszenia,
spadku j´drnoÊci, elastycznoÊci i innych
objawów typowych dla skóry dojrza∏ej. 

Starzenie si´ skóry jest procesem
ciàg∏ym, zale˝nym od wielu czynników,
dlatego nie mo˝na dok∏adnie i jednoz-
nacznie okreÊliç ró˝nic pomi´dzy skórà
30+, 35+, 40+ i 50+. Mo˝na nato-
miast mówiç o nasileniu zmian. W przy-
padku kobiet wa˝nym momentem jest
okres przekwitania, podczas którego
nast´pujà silne zmiany w gospodarce
hormonalnej, odbijajàce si´ w sposób
zdecydowany na wyglàdzie skóry. 

U osób m∏odych, kobiet w wieku ok.
30., najwa˝niejsze zmiany dotyczà spa-
dku aktywnoÊci gruczo∏ów ∏ojowych.
W tym wieku, a tak˝e w latach póêniej-
szych, znacznie rzadziej wyst´puje typ
cery t∏ustej. Zmiany w postaci wyraê-
nych zmarszczek sà jeszcze niewidocz-
ne, choç z pewnoÊcià procesy odnowy
i regeneracji zachodzàce w naskórku
i g∏´biej – w skórze w∏aÊciwej – za-
chodzà ju˝ nieco wolniej. 

W wieku dojrza∏ym wyraênie ju˝ ob-
serwuje si´ spowolnienie procesów,
a zmiany dotyczà wszystkich warstw
skóry, naskórek staje si´ cieƒszy.
Równie˝ w przypadku skóry w∏aÊciwej
obserwuje si´ wyraêne Êcieƒczenie.
Ponadto w wyniku zaniku tzw. bia∏ek
zakotwiczajàcych, kontakt pomi´dzy
naskórkiem a skórà w∏aÊciwa staje si´

mniej Êcis∏y. Bardzo s∏abo funkcjonujà
gruczo∏y ∏ojowe, co prowadzi do za-
k∏ócenia równowagi wodno-t∏uszczowej.
Pogarsza si´ równie˝ krà˝enie skórne,
pojawiajà si´ przebarwienia zwiàzane
z zak∏óceniami w procesie melanogenezy
itd. Zale˝nie od wieku, predyspozycji
genetycznych czy czynników Êrodowis-
kowych – u ró˝nych osób mo˝emy mieç
nieco odmienny obraz skóry.

Kosmetyki 30+, 40+, 50+
– prawdy i mity
1. Jednym z najstarszych mitów, który
skutecznie opiera si´ próbie czasu, jest
powielany od wielu lat poglàd, ˝e kos-
metyki „muszà” byç stosowane zgodnie
z deklarowanà grupà wiekowà, a zatem
nastolatki czy m∏ode kobiety nie powin-
ny stosowaç kremów przeznaczonych do
cery dojrza∏ej (np. 40+) i odwrotnie.
Przekonaniu temu towarzyszy ca∏ko-
wicie b∏´dne t∏umaczenie, ˝e stosowanie
przez osoby m∏ode kosmetyków przez-
naczonych do cer starszych powoduje,
˝e „skóra si´ przyzwyczaja i dlatego
w wieku póêniejszym b´dzie w znacznie
s∏abszym stopniu reagowa∏a na dany
produkt”. Jest to ca∏kowita nieprawda
i w Êwietle nauki nie ma absolutnie
˝adnych dowodów potwierdzajàcych
takà teori´. Kosmetyki do cer m∏odych
i dojrza∏ych tworzy si´ oczywiÊcie
w oparciu o ró˝ne za∏o˝enia, ale w ˝ad-
nym przypadku nie mogà one negatywnie
wp∏ywaç na metabolizm (w tym na „uod-
pornienie na pewne sk∏adniki”). 

Kosmetyki dla cer m∏odych. Celem
kosmetyków kierowanych do cer m∏o-
dych jest przede wszystkim typowe

dzia∏anie anti-aging, hamujàce procesy
starzenia. Du˝y nacisk k∏adzie si´ zatem
na nawil˝enie, ochron´ – stosowane sà
filtry UV oraz substancje antywolnorod-
nikowe (witamina C, E koenzym Q10,
flawonoidy i inne). 

Dla osób 40+, 50+. Im wy˝sza
grupa wiekowa, tym wi´kszy nacisk 
w komponowaniu kosmetyków k∏adzie
si´ na stymulacj´ i regeneracj´, przy jed-
noczesnym zachowaniu dzia∏ania
ochronnego. W tego typu produktach
stosuje si´ równie˝ zwykle sk∏adniki
dzia∏ajàce silniej okluzyjnie, o wi´kszej
zawartoÊci fazy t∏uszczowej.
2. Innym problemem przy wyborze kos-
metyku, który nie zawiera si´ w prze-
dziale wiekowym konsumentki jest pew-
nego rodzaju „bariera psychiczna”,
podÊwiadomie odrzucamy produkty, jeÊli
ich grupa docelowa deklarowana przez
producenta rozmija si´ z naszym wie-
kiem biologicznym (np. pani w wieku lat
ok. 38 z wielkim oporem si´gnie po
krem 40+). Tymczasem podawanie za-
kresu wiekowego jest tylko pewnym przy-
bli˝eniem, jakie stosuje producent: ma
uwzgl´dniaç stan skóry, a nie jej rzeczy-
wisty wiek biologiczny. Tak zwane „dobre
geny”, odpowiednia dieta i piel´gnacja
(tu zw∏aszcza ochrona przed UV) mogà
sprawiaç, ˝e wyglàdamy znacznie m∏o-
dziej ni˝ wskazuje metryka urodzenia.
Z kolei cz´ste korzystanie z kàpieli s∏o-
necznych lub ekspozycja na sztuczne
êród∏a promieniowania UV (lampy sola-
ryjne), a tak˝e nara˝enie na dym tyto-
niowy i inne êród∏a wolnych rodników
znacznie przyspieszy procesy starzenio-
we i pogorszy stan naszej skóry. �

foto: serwis prasowy Isispharm
a

Pami´taj!

To stan cery, a nie wiek
biologiczny, powinien byç g∏ównà

wskazówkà dotyczàcà drogi 
piel´gnacji – czy wystarczy

jeszcze tylko intensywne 
nawil˝anie, czy skóra 

wymaga ju˝ tak˝e stymulacji 
i regeneracji. I tym przede 
wszystkim powinniÊmy si´ 

kierowaç przy wyborze
kremów.
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Autor: dr n. med. Urszula Koz∏owska, specjalista dermatolog
Melitus, Lecznica Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-aging, www.melitus.pl     

Jedna na pi´ç Polek uwa˝a, ˝e ma
g∏adkà, j´drnà, prawid∏owo zabar-
wionà i dobrze od˝ywionà skór´. Ale
nieskazitelna skóra zdarza si´ jeszcze
rzadziej, zwykle jest normalna, a jeÊli
zdradza choç niewielkà sk∏onnoÊç do
∏ojotoku w cz´Êci centralnej i ma ten-
dencj´ do wysychania na policzkach,
zmierza w kierunku cery mieszanej.

Typowe cechy 
Osoby z cerà mieszanà majà zwykle
niewielki ∏ojotok w strefie „T” (np.
nastolatki, ludzie m∏odzi). Z wie-
kiem, gdy produkcja gruczo∏ów ∏ojo-
wych zmniejsza si´, ten typ cery
zmienia postaç na normalnà (mogà
pozostaç widoczne pory na nosie,
policzkach, brodzie). Drugà grupà
osób z cerà mieszanà sà te, u których
z wiekiem skóra t∏usta „osuszy∏a”
si´, pozostawiajàc rozszerzone pory 
i ∏ojotok w cz´Êci centralnej twarzy.
Cera mieszana to zwykle Êwiecenie
skóry w strefie „T”, widocznie roz-

szerzone ujÊcia porów oraz uczucie
suchoÊci policzków i/lub Êciàgni´cia
po umyciu. Problemem zdrowotnym
mogà byç wykwity tràdzikowe
(zaskórniki, grudki, krostki) w partii
∏ojotokowej, okresowe podra˝nienie
czy stan zapalny skóry (zaczerwie-
nienie, ∏uszczenie, pieczenie) mi´dzy
brwiami i wokó∏ nosa, czyli ∏ojoto-
kowe zapalenie skóry. 

Zasady piel´gnacji
1. Respektujemy odmienne potrzeby
centralnej cz´Êci twarzy (czo∏a, nosa,
brody) i policzków, ale nie musimy
u˝ywaç dwóch zestawów kosme-
tyków – do cery t∏ustej (strefa „T”)
oraz wra˝liwej (policzki i skóra
wokó∏ oczu). Kupmy te do cery mie-
szanej (oznakowane zwykle do:
„mieszanej i t∏ustej” albo „normal-
nej i mieszanej”). To lekkie preparaty
bez substancji zaskórnikotwórczych
(olejków roÊlinnych, oleju mineral-
nego, lanoliny itp.) o tzw. formule
„oil free". Z tej gamy wybieramy
preparat myjàcy do twarzy (tzw. bez
myd∏a), o fizjologicznym pH i lekkim
dzia∏aniu tonizujàco-nawil˝ajàcym.
Usuwa on nadmiar ∏oju (cz´sto i ma-
kija˝), nie naruszajàc bariery ochron-
nej skóry (np. p∏yny micelarne). 
2. Wa˝ny jest delikatny demakija˝,
bo nie wysusza zbytnio skóry, co
mog∏oby pobudzaç ∏ojotok i nasilaç
jej przesuszenie w suchych partiach. 
3. Krem nawil˝ajàco-od˝ywczy na
noc musi byç przeznaczony do cery
mieszanej. U˝ywanie zbyt ci´˝kich

kremów (np. t∏ustych) mo˝e rozwinàç
tràdzik w strefie „T”. Na dzieƒ sto-
sujmy lekkie kremy nawil˝ajàco-
-matujàce na ca∏à twarz, a w strefie 
z rozszerzonymi porami (np. co drugi
wieczór) – krem, tonik lub serum
o lekkim dzia∏aniu z∏uszczajàcym
i oczyszczajàco-Êciàgajàcym na bazie
kwasów owocowych lub retinolu. 
W dzieƒ usuwamy nadmiar ∏oju
bibu∏kami matujàcymi lub tuszujemy
grubszà warstwà podk∏adu do cery
mieszanej. JeÊli piel´gnacja jednym
rodzajem kosmetyków nie sprawdza
si´ w suchych partiach skóry, si´g-
nijmy po krem nawil˝ajàco-od˝ywczy
do cery suchej (nie na centralnà cz´Êç
twarzy!) lub maseczk´ nawil˝ajàcà. 

Skuteczne zabiegi 
• Z∏uszczanie delikatnymi kwasa-
mi owocowymi (migda∏owy, gliko-
lowy w niskich st´˝eniach – czasami
w po∏àczeniu z kwasem salicy-
lowym). Oczyszczajà one pory w cen-
tralnej cz´Êci twarzy, nie wysuszajàc
zbytnio policzków.

• Niekiedy sprawdza si´ tak˝e 
mikrodermabrazja w strefie „T” 
i zabieg nawil˝ajàcy na policzki. 

• Na rozszerzone pory (nie da
si´ ich pozbyç zupe∏nie) stosuje si´
peelingi i mikrodermabrazj´. Dobre
efekty przynosi laser typu fraxel. 

• Przy ∏ojotoku w centralnej
cz´Êci twarzy w dojrza∏ym wieku
pomogà: z∏uszczanie kwasami
owocowymi i kosmetyki przeciw-
∏ojotokowe. �

Cera mieszana: 
jak o nià dbaç?
Powszechnie panuje opinia, ˝e cera mieszana to doÊç rzadko spotykany typ skóry.
Tymczasem, jak podajà ró˝ne êród∏a, ma jà ok. 75 procent populacji. Doradzamy,
jakiej piel´gnacji na co dzieƒ i jakich zabiegów potrzebuje.

Zdrowie skóry:





foto: serwis prasowy Isispharm
a
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Autor: dr Ma∏gorzata Bag∏aj 
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Derma Puls, www.derma-puls 

Blizna jest to zmiana powstajàca
w skórze w wyniku procesu gojenia
po wczeÊniejszym urazie. Dotyczy to
zarówno urazów mechanicznych
(uderzenia, zranienia), chemicznych
(np. po kontakcie z jakimÊ ˝ràcym
Êrodkiem), jak i termicznych (opa-
rzenia). Czasami blizny tworzà si´
równie˝ po stanach zapalnych. 

Rodzaje blizn
Skóra, na której widnieje blizna,
ró˝ni si´ swojà strukturà od skóry
prawid∏owej. Jest twardsza, mniej
elastyczna, o lÊniàcej i jaÊniejszej
powierzchni – jasny kolor Êwiadczy
o tym, ˝e powsta∏a d∏u˝szy czas
temu. JeÊli zmiana jest Êwie˝a,
wÊród w∏ókien kolagenowych wras-
tajà naczynia w∏osowate – mogà si´
one utrzymywaç nawet do 6 mie-
si´cy od momentu urazu. Istniejà
równie˝ blizny, które majà czerwone
zabarwienie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy.
Dotyczy to blizn hipertroficznych
(przeros∏ych) oraz bliznowców, wys-
t´pujàcych u osób o genetycznej
sk∏onnoÊci do nieprawid∏owego go-
jenia. W takim przypadku nawet
ma∏e mikrourazy, które nie powinny

pozostawiaç ˝adnych Êladów, stajà
si´ przyczynà powstawania blizn.
Blizny przeros∏e to blizny pogru-
bia∏e, wystajàce ponad powierzchni´
skóry, lecz nie przekraczajàce miej-
sca zranienia. 

Bliznowce natomiast, tzw. kelo-
idy, naciekajà równie˝ skór´ nie-
obj´tà urazem. Zaliczamy je do no-
wotworów ∏agodnych tkanki ∏àcznej.

Blizny zanikowe (tzw. atrofi-
czne) – sà przeciwieƒstwem blizn
przeros∏ych. Charakteryzujà si´
tym, ˝e tkanka ∏àczna w∏óknista nie
wype∏nia ca∏ego ubytku powsta∏ego
w wyniku urazu, a dno blizny le˝y
poni˝ej powierzchni skóry i cz´sto
ma wyraênie zaznaczone granice,
tzw. „wysztancowane” brzegi.

Przyk∏adem tego typu blizn sà
np. blizny potràdzikowe. Zmiany te
mogà byç doÊç du˝e, o niewielkim
zag∏´bieniu i ∏agodnie zaznaczo-
nych obrysach lub drobne, g∏´bokie
– z ostro zarysowanymi brzegami. Te
ostatnie sà bardzo trudne do korekcji. 

Metody leczenia
1. Peellingi. Sà od lat uznanà i pow-
szechnie stosowanà metodà leczenia

blizn, i to zarówno peelingi che-
miczne, jak i mechaniczne, czyli mi-
krodermabrazja i dermabrazja.
Techniki te mo˝na ze sobà ∏àczyç
lub stosowaç naprzemiennie. WÊród
peelingów chemicznych przydatne
sà z∏uszczania: 15-30% kwasem
trójchlorooctowym (np. Easy Peel,
Topix) czy te˝ g∏´bsze: TCA Che-
latowe lub Unideep. Mogà byç
równie˝ stosowane preparaty ∏à-
czone, np. Yellow Peel czy Weekend
Peel, lub najg∏´bszy z peelingów
chemicznych – peeling fenolowy.
W pewnym uproszczeniu mo˝na
przyjàç, ˝e peelingi przyspieszajà
dzielenie si´ keratynocytów (ko-
mórek naskórka), co powoduje wy-
równanie powierzchni naskórka. 
2. Mezoterapia. To zabieg wspo-
magajàcy dla peelingów. Polega na
wykonaniu licznych iniekcji w okolic´
blizn, w czasie których podaje si´
preparaty stymulujàce syntez  ́w∏ókien
podporowych skóry (czyli w∏ókien
kolagenowych i elastycznych) oraz
poprawiajàce stan macierzy poza-
komórkowej w skórze w∏aÊciwej.
Do mezoterapii u˝ywa si´ prepa-
ratów zawierajàcych krzemionk´

Najlepsze sposoby  

na blizny 
Lekkie zranienie czy oparzenie zwykle nie pozostawia Êladu w postaci blizn.
W ci´˝szych przypadkach jednak mogà si´ one staç problemem estetycznym,
który wymaga specjalistycznej interwencji. Najliczniejszà grupà pacjentów zg∏a-
szajàcych si´ do gabinetów dermatologów sà osoby z bliznami potràdzikowymi
oraz po zabiegach chirurgicznych.

DOSSIER: Estetyczny problem:
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organicznà, polinukleotydy, kwas
hialuronowy, witaminy i ich pocho-
dne, aminokwasy czy antyoksydan-
ty. Je˝eli powstanie rozleg∏y ubytek
obj´toÊci spowodowany bliznà,
mo˝na u˝yç do korekcji wype∏nia-
czy, np. usieciowanego kwasu hialu-
ronowego, kolagenu czy endogen-
nego t∏uszczu. 
3. Lasery. Przynoszà dobre efekty
w leczeniu blizn. Stosuje si´ w tym
celu ró˝ne typy urzàdzeƒ. Np. lasery
naczyniowe sà u˝ywane przede
wszystkim, aby zamknàç naczynia
w bliznach wykazujàcych tendencj´
do przerostu. Zamkni´cie naczyƒ
od˝ywiajàcych blizn´ powoduje
zahamowanie jej wzrostu oraz
poprawia jej kolor z sinoczerwonego
na jasny, co wyraênie wp∏ywa na
wyglàd estetyczny blizny. Do nie-
dawna du˝o nadziei pok∏adano w la-
serach ablacyjnych, zarówno CO2,
jak i erbowo-yagowym, ale efekty
nie by∏y zadowalajàce. Poza tym
zabiegi takie sà obarczone ryzykiem
powstania kolejnych blizn oraz
d∏ugim czasem gojenia.

Laser frakcyjny. Jest nowà skutecznà
metodà pozbywania sí  blizn, okreÊlanà
jako technika wyspowa. Âwiat∏o tych
laserów powoduje oparzenie skóry pod
naskórkiem w postaci licznych, bar-
dzo drobnych kolumienek. Oparzenia
te inicjujà procesy gojenia w tych
okolicach i powstanie prawid∏owej
tkanki ∏àcznej skóry w obr´bie blizny.
Po kilku zabiegach dochodzi do zna-
cznej poprawy jej wyglàdu. 

Jak si´ pozbyç blizn
„trudnych”? 
Blizny szczególnie szpecàce, bardzo
zag∏´bione, o stosunkowo niewielkich
rozmiarach cz´sto decydujemy si´ usu-
nàç chirurgicznie, gdy  ̋blizna po takim
zabiegu jest bardziej elastyczna, estety-
czna i ∏atwiej korygowaç jà dalej.

Inaczej ma si´ sprawa z blizna-
mi przyros∏ymi i keloidami. W tych
przypadkach po usuni´ciu chirur-
gicznym pierwotnej blizny mo˝emy
si´ spodziewaç nowego keloidu, cza-
sami nawet wi´kszego ni˝ ten usu-
ni´ty. Istnieje co prawda sposób po-
legajàcy na ostrzykiwaniu gojàcej

si´ rany, ju˝ w okresie rych∏ozrostu,
sterydem o przed∏u˝onym dzia∏aniu
(ma on na celu zahamowanie wzros-
tu keloidu), ale decyzj´ o wykonaniu
zabiegu musi podjàç Êwiadomy tego
ryzyka pacjent. 

Metodà leczenia przeros∏ych
blizn jest przede wszystkim ostrzy-
kiwanie sterydami, czasem w po∏à-
czeniu z lekiem cytostatycznym, np.
5-fluorouracylem (w ró˝nych pro-
porcjach, w zale˝noÊci od doÊwiad-
czenia lekarza). Po ostrzykni´ciu
mo˝na zastosowaç masa˝ sondà
ultradêwi´kowà, co wyraênie zmi´-
kcza twardà blizn´ (efekt jest
zauwa˝alny ju˝ po pierwszym
zabiegu). Mo˝na te˝ zastosowaç
tylko masa˝ ultradêwi´kami, a za-
miast samego ˝elu do USG dodaç
preparat zmi´kczajàcy blizn´, np.
zawierajàcy silikon, kwas madeka-
sowy czy wyciàg z Centella asiatica.
Substancje te sà zawarte w ró˝nych
kremach, ˝elach i maÊciach dost´-
pnych na rynku farmaceutycznym
i przeznaczonych do stosowania
w domu. �

Pami´tajmy, ˝e blizn w wielu wypadkach nie da si´ usunàç zupe∏nie. Stosujàc jednak ró˝ne zabiegi,
mo˝na w znacznym stopniu poprawiç ich wyglàd tak, ˝e b´dà prawie niewidoczne.

przed i po zabiegu laserem frakcyjnym przed i po zabiegu laserem frakcyjnym przed i po zabiegu ostrzykiwania sterydami



Modelowanie twarzy
kwasem hialuronowym
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Metod´ t´ stosuje si´ w Polsce od ok.
10 lat, a od 5 lat jest bardzo popu-
larna, zw∏aszcza ̋ e na naszym rynku
sà ju˝ dost´pne nowoczesne
preparaty z kwasem hialuronowym.
Produkty Teosyal posiadajà jedne 
z najni˝szych na rynku poziomów
protein, co do minimum zmniejsza
wyst´powanie u pacjentów reakcji
alergicznej. Wed∏ug mojej opinii jest
to najlepszy z obecnie dost´pnych 
na rynku kwasów hialuronowych –
ocenia doktor Marzena Lorkowska-
-Precht.

Kwasem hialuronowym wype∏-
nia si´ ubytki tkanki t∏uszczowej
na twarzy i szyi poni˝ej linii oczu.
Z wiekiem tkanka t∏uszczowa 
w tych delikatnych okolicach 
w naturalny sposób zanika. Gdy
t∏uszczu pod cienkà skórà na twarzy
ubywa, a grawitacja dzia∏a, skóry robi
sí  „za du˝o” i twarz traci swój owal.
Pojawiajà si´ szpecàce zmarszczki,
bruzdy, a nawet fa∏dy skórne.

Zabieg ostrzykiwania daje dobre
efekty odm∏adzajàce – kwas hialu-
ronowy wype∏nia ubytki t∏uszczu pod
skórà, maskujàc fa∏dy i obwis∏oÊci.
Ostrzykiwanie kwasem hialurono-

wym mo˝na te˝ potraktowaç jako
terapi´ upi´kszajàcà, bo niweluje si´
w ten sposób asymetri´ twarzy, która
zwykle szpeci. Gdyby jednak ktoÊ
chcia∏ wróciç do wyglàdu identy-
cznego, jak w wieku 20 lat, praw-
dopodobnie b´dzie musia∏ po∏àczyç
ostrzykiwanie kwasem z innymi
technikami, a nawet z metodami
chirurgii plastycznej.

Wywiad przed zabiegiem
Lekarz przed podj´ciem decyzji
o wykonaniu zabiegu pyta pacjenta
o przebyte choroby alergiczne i o po-
d∏o˝u immunologicznym. A tak˝e
o to, czy pacjent nie bierze regu-
larnie leków wp∏ywajàcych na krzep-
ni´cie krwi – choçby zwyk∏ej aspi-
ryny. U takich pacjentów wi´ksze
jest ryzyko pojawienia si´ zasinieƒ
tu˝ po zabiegu. Poniewa˝ powstania
siniaków nie mo˝na wykluczyç, pac-
jenci sà informowani, by w dniach
po zabiegu nie planowaç wa˝nych
spotkaƒ, du˝ej aktywnoÊci itp.

Przeciwwskazaniem do zabiegu
sà ci´˝kie postacie cukrzycy, które
upoÊledzajà proces gojenia si´ oraz
okres cià˝y i karmienia piersià.

Zabieg nie wymaga przeprowa-
dzenia dodatkowych badaƒ.

Lekarz jak rzeêbiarz 
Lekarz wykonuje dla konkretnego
pacjenta projekt ostrzykiwania i do-
biera kwas o odpowiedniej g´stoÊci.
Produkty Teosyal sà bardzo plasty-
czne, co daje mi nieograniczone
mo˝liwoÊci modelowania twarzy.
Cz´sto samo podniesienie opada-
jàcych kàcików ust ma bardzo
widoczny efekt odm∏adzajàcy – t∏u-
maczy doktor Marzena Lorkowska-
-Precht. Ja zawsze robi´ zdj´cia
przed i po zabiegu, bo to Êwietnie
unaocznia zmiany, jakie zasz∏y
w wyglàdzie danej osoby – dodaje.

Nie stosuje si´ wi´cej ni˝ trzech
strzykawek kwasu na jeden zabieg.
B∏´dem jest natomiast uleganie
proÊbom pacjenta, który chce zaosz-
cz´dziç, i wybieranie zmniejszonej
dawki – mo˝e to nie daç spodzie-
wanego efektu – korekcja zmarsz-
czek b´dzie za ma∏a, by pacjent by∏
zadowolony.

Lekarz wykonujàcy ten zabieg
jest jak rzeêbiarz, musi umieç
wyobraziç sobie twarz pacjenta

Z doktor Marzenà Lorkowskà-Precht, lekarzem specjalistà medycyny 
estetycznej z warszawskiego gabinetu Artismed, rozmawiamy o zabiegach
ostrzykiwania kwasem hialuronowym.To jedna z najbardziej skutecznych 
i ma∏o dokuczliwych dla pacjenta terapii przeciwzmarszczkowych.

Estetyczne zabiegi: okiem pacjenta i lekarza
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po wype∏nieniu ubytków i wskazaç te
fragmenty, których ostrzykiwanie
pomo˝e najbardziej – wyjaÊnia dok-
tor Lorkowska-Precht. Ja mam
takie plastyczne widzenie. Patrz´ na
owal twarzy i wiem, co u danej osoby
mo˝na poprawiç. To coÊ wi´cej ni˝
tylko wiedza czysto techniczna, np.
jak za pomocà ostrzykiwania zni-
welowaç zapadni´te oczodo∏y czy
tzw. dolin´ ∏ez.

Efekt na rok
Tu˝ przed zabiegiem skór´ pacjen-
ta w okolicach, które majà byç os-
trzykiwane smaruje si´ znieczula-
jàcà maÊcià, ale wielu pacjentów
rezygnuje ze znieczulenia, bo czujà
jedynie rozpieranie i leciutkie posz-
czypywanie.

W czasie zabiegu lekarz na bie-
˝àco widzi efekt swoich dzia∏aƒ. Sto-
suj´ produkty Teosyal, bo ten kwas
nie powoduje obrz´ków – lekarz
dok∏adnie widzi, ile produktu i jak
trzeba podaç, by uzyskaç optymalny
efekt. Zwykle osoby po 40., 50. roku
˝ycia potrzebujà dwóch zabiegów –
wyjaÊnia doktor Lorkowska-Precht.

Tu˝ po zabiegu twarz pacjenta
mo˝e byç zasiniona, ale te objawy
znikajà w ciàgu ok. 7 dni, wtedy te˝
ostrzykiwanie mo˝na powtórzyç.
Kwas hialuronowy wch∏ania si´
w tkankach w ciàgu roku. Produko-
wany w Szwajcarii, wed∏ug bardzo
restrykcyjnych norm, Teosyal posia-
da najni˝szy poziom endotoksyn
bakteryjnych, co mi´dzy innymi
gwarantuje efektywne i d∏ugotrwa∏e
wype∏nienie utrzymujàce si´ ponad
rok – t∏umaczy doktor Lorkowska-
-Precht. Pani doktor twierdzi, ˝e 
w praktyce jej pacjenci regularnie
powtarzajà ostrzykiwanie, co 6-8
miesi´cy, by uniknàç pogorszenia

wyglàdu i powrotu zmarszczek
wywo∏anego cz´Êciowym rozpadem
kwasu w tkankach. Zabiegi mo˝na
bezpiecznie powtarzaç latami,
choç z czasem ich skutecznoÊç
b´dzie maleç. Cudów nie ma,
czasu nie da si´ zatrzymaç – mówi
doktor Lorkowska-Precht.

Komentarz pacjentki
Teraz bardziej podobam si´ m´˝owi.
Wyglàdam o 10 lat m∏odziej – mówi
pacjentka zadowolona z efektów
ostrzykiwania kwasem hialurono-
wym Teosyal. Jestem zdecydowana
powtarzaç terapi´.

Pani Maria Kowalewska miesz-
ka z rodzinà w Warszawie. JakiÊ
czas temu skoƒczy∏am 40 lat.
Czu∏am, ˝e potrzebuj´ delikatnego
odÊwie˝enia mojego wizerunku.
Ostatecznà decyzj´ o poddaniu si´
zabiegowi podj´∏a, gdy pozna∏a dok-
tor Marzen´ Lorkowskà-Precht. 
Do pani doktor poczu∏am pe∏ne zau-
fanie. Widzia∏am, ˝e to specjalistka,
która po prostu wie, co robi. Jestem
projektantkà wn´trz i mam du˝à
wyobraêni´ przestrzennà, wi´c zach-
wyci∏o mnie, gdy pani doktor
poprosi∏a, bym stan´∏a przed lus-
trem i bardzo dok∏adnie t∏umaczy∏a,
jak zabieg wp∏ynie na wyglàd
poszczególnych partii mojej twarzy.
Nie obawiam si´ ig∏y, wi´c na zabieg
posz∏am w pe∏ni zrelaksowana
– opowiada pani Maria.

Pacjentka uwa˝a, ˝e zmiany na
lepsze w pe∏ni uwidoczni∏y si´ oko∏o
30 dni po drugim zabiegu. Efektem
jest zachwycony tak˝e mój mà˝,
który jest malarzem. Powiedzia∏ mi,
˝e do tej pory moje oczy by∏y nieco
za g∏´boko osadzone, a zabieg to
skorygowa∏ i wyglàdam po prostu
zachwycajàco. �

PRZED
Pacjentce dodawa∏y lat opadajàce kàciki ust, zaznaczone
bruzdy nosowo-wargowe, zmniejszenie obj´toÊci tkanki 
podskórnej w okolicy jarzmowej oraz pionowa zmarszczka
mi´dzy brwiami. Z profilu widaç by∏o nierównà lini´ nosa.

W CZASIE ZABIEGU
Pacjentka podda∏a si´ dwóm zabiegom. Okolice koÊci
policzkowych wraz z dolinà ∏ez ostrzykni´to preparatem
TEOSYAL® Ultra Deep. Bruzdy i kàciki ust skorygowano
preparatem TEOSYAL® Deep Lines, natomiast mi´dzy brwiami
oraz w okolicach ust u˝yto TEOSYAL® Global Action.

PO
Wyraênie widaç uniesienie kàcików ust, sp∏ycenie bruzd
nosowo-wargowych. Poprawi∏ si´ owal twarzy, wyrówna∏a
linia nosa, widocznie zmniejszy∏y zapadni´cia w okolicach
oczodo∏ów.



W TEJ RUBRYCE PREZENTUJEMY I REKOMENDUJEMY DOBRE I SPRAWDZONE NOWOÂCI RYNKOWE:

Sebium Al, Bioderma 
– do skóry z tràdzikowymi zmianami zapalnymi 
• Do znanej ju˝ serii kosmetyków przeznaczonych do cery tràdzikowej od wrzeÊnia 2008
roku do∏àczy∏ nowy produkt: Sebium Al. Zawarty w nim glukonian cynku zapobiega tworze-
niu si´ stanów zapalnych i zmniejsza ryzyko powstawania blizn potràdzikowych. Krem
stosowany regularnie poprawia aktywnoÊç gruczo∏ów ∏ojowych, niwelujàc b∏yszczenie si´
skóry, odblokowuje pory. Ma dzia∏anie z∏uszczajàce, dlatego twarz po jego u˝yciu jest g∏adsza
i zdrowsza.   

Cena: 57,50 z∏/30 ml

Dost´pny w aptekach 

EKSPERT poleca:

Meso-Mask, Laboratorium Filorga 
– wyg∏adza i rozjaÊnia skór´   
• Maseczka Meso-Mask jest nowoÊcià z cenionej serii Cosmésothérapie
Laboratorium Filorga, wykorzystujàcej formu∏´ NCTF. Posta∏a na bazie
doÊwiadczeƒ w tworzeniu preparatów do mezoterapii. Nadaje si´ do ka˝dego
rodzaju skóry: rozjaÊnia, dodaje blasku, zmniejsza zmarszczki i usuwa
wszelkie Êlady zm´czenia. Meso-Mask nale˝y stosowaç raz w tygodniu 
w ciàgu miesiàca, a nast´pnie co dwa tygodnie przez 2 miesiàce. Preparat
nak∏ada si´ grubà warstwà na twarz, szyj´ i dekolt, zostawia na 15-30 minut
i zmywa wodà.

Cena: 250 z∏ 

Dost´pna w gabinetach medycyny estetycznej  

Bonta 568, Aesthetic Dermal 
– relaksujàce odm∏adzanie 
• To serum anti-aging (rekomendowane przez Êwiatowej s∏awy dermatologa dr
Philippe’a Deprez) o ˝elowej konsystencji powsta∏o w Laboratorium Aesthetic Dermal.
Zawiera skoncentrowany kompleks amino-peptydowy, który dzia∏a rozkurczajàco na
mi´Ênie, przez co skóra staje si´ g∏adsza i odzyskuje m∏odzieƒczy wyglàd. JeÊli
b´dziemy stosowaç kosmetyk regularnie dwa razy dziennie na czo∏o, skronie i dekolt,
jakoÊç skóry ulegnie wyraênej poprawie.    

Cena: ok. 180 z∏/ 15 ml   
Dost´pny w gabinetach medycyny estetycznej w ca∏ej Polsce 
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Piel´Pgnacja na bazie ró˝, Nuxe 
Piel´gnacja na bazie ró˝ – Nuxe

• Firma Nuxe proponuje seri´ kosmetyków oczyszczajàcych zawierajàcych
ekstrakty z ró˝y bia∏ej, czarnej i czerwonej. Majà one w∏aÊciwoÊci ∏a-
godzàce, nawil˝ajà skór´, nadajàc jej delikatnoÊç i Êwie˝oÊç. W zestawie
znajdujà si´: tonik, woda micelarna, mleczko do demakija˝u, peeling 
i maseczka. Kosmetyki mo˝na stosowaç do ka˝dego rodzaju cery, nadajà si´
dla osób noszàcych szk∏a kontaktowe. Skóra po ich u˝yciu jest dobrze
oczyszczona, j´drna i g∏adka. 

Woda micelarna: 55 z∏/30 ml, w piance: 55 z∏/150 ml
Mleczko do demakija˝u: 55 z∏/200 ml
Tonik do demakija˝u: 50 z∏/200 ml
Peeling: 75 z∏/125 ml
Maseczka: 70 z∏/50 ml
Dost´pne w aptekach Maseczka: nny estetycznej pytania dotyczàce tej
dziedziny.  
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Olos Glico Program 
– skóra rozkwita na nowo 
• W∏oska firma Olos oferuje nowy zabieg,
który pozwoli matowej i ma∏o elastycznej
skórze odzyskaç Êwie˝à, m∏odzieƒczà struk-
tur´. Najwa˝niejszym sk∏adnikiem u˝ywanych
do zabiegu preparatów jest kwas glikolowy
otrzymywany z trzciny cukrowej, który lik-
widuje zanieczyszczenia skóry i pobudza pro-
cesy odnowy komórek. Efektem zabiegu jest
wyg∏adzenie np. blizn po tràdziku, zmniejsze-
nie przebarwieƒ i wyrównanie kolorytu cery.
Skóra jest lepiej nawil˝ona, napi´ta i mi∏a 
w dotyku. Kosmetyki majà przyjemne kwia-
towo-owocowe zapachy.    

Cena: 180 z∏

Dost´pne w Amariss spa &welness

Aquaruboril i Ruboril, Isispharma – dobry sposób
na rumieƒ  
• To zestaw sk∏adajàcy si´ z delikatnej wody micelarnej (idealnej dla skóry
alergicznej) do demakija˝u i kremu do skóry ze sk∏onnoÊcià do rumienia.
Krem ∏agodzi przekrwienia, zaczerwienienie, wzmacnia naczynia
krwionoÊne. Nadaje si´ dla cery z tràdzikiem ró˝owatym. Kosmetyk zawiera
m.in. wyciàg z mimozy meksykaƒskiej, która oprócz tego, ˝e zmniejsza
przepuszczalnoÊç naczyƒ w∏osowatych, ma w∏aÊciwoÊci przeciwrodnikowe.   

Cena: woda – 56 z∏/250 ml, krem – 54 z∏/30 ml 

Dost´pne w aptekach
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Per∏y Dermatologii
Estetycznej 2008
I. Kategoria: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW 

DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

I. NOWOÂå ROKU

MASKA TRETINOINOWA SKINFIT
Maska Tretinoinowa SKINFIT jest wyjàtkowym produktem w swojej klasie. Niezaprzeczalne zalety
tretinoiny poznano dok∏adnie przez ostatnie 50 lat. Pobudzenie produkcji kolagenu, uj´drnienie
skóry, redukcja p∏ytkich zmarszczek, redukcja przebarwieƒ, leczenie tràdziku (nawet postaci
odpornych na antybiotyki), aktywacja komórek warstwy kolczystej, normalizacja wydzielania
sebum. Dzi´ki zastosowaniu polimeru, chronionego patentem przez SKINFIT, mo˝liwe sta∏o si´
stworzenie formu∏y maski zawierajàcej 5-15% tretinoiny! Otrzymano w ten sposób produkt 
o ponad 100-krotnie wi´kszym st´˝eniu tretinoiny, ni˝ w produktach stosowanych dotychczas 
w medycynie, który nie daje efektów ubocznych w postaci retinoid dermatitis. Dzi´ki zastosowaniu
ultrawysokiego st´˝enia czas trwania kuracji tretinoinà skróci∏ si´ z 12 miesi´cy do 30 dni. 
Maska Tretinoinowa SKINFIT w 2005 roku zdoby∏a nagrod´ g∏ównà na XV Âwiatowym 
Kongresie Medycyny Estetycznej w Rzymie.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

II. PREPARAT DO PEELINGU

COSMELAN
Najskuteczniejsza terapia usuwajàca przebarwienia o pod∏o˝u hormonalnym. Nowoczesny zabieg
na przebarwienia Cosmelan jest ju˝ na rynku polskim od dwóch lat. W Êrodowisku lekarzy, którzy
zajmujà si´ dermatologià estetycznà, zabieg ten okreÊlany jest jako jedyny skuteczny. Czynnikami
aktywnymi w preparatach Cosmelan sà: kwas kojowy, kwas fitowy, arbutyna, palmitynian retinolu,
kwas askorbowy, tyrosinol. Mo˝na stosowaç dla ka˝dego rodzaju skóry i przebarwieƒ o ró˝nej 
etiologii. Najlepsze efekty uzyskuje si´ w przypadku przebarwieƒ o pod∏o˝u hormonalnym (melas-
ma) skóry t∏ustej i mieszanej, poniewa˝ oprócz tego, ˝e pozwala pozbyç si´ plam barwnikowych,
reguluje wydzielanie ∏oju, zw´˝a pory i dodaje skórze blasku.

BIO-PROFIL POLSKA

III. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡

JUVEDERM ULTRA
Jedyny wype∏niacz na bazie kwasu hialuronowego z dodatkiem Êrodka znieczulajàcego.
Juvederm® ULTRA to nowa generacja preparatów wype∏niajàcych, stworzona po to, 
by zapewniç jak najwi´kszà satysfakcj´ zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi:
• dodatek lidokainy sprawia, ˝e zabieg jest wyjàtkowo komfortowy dla pacjenta, a tym samym
pozwala lekarzowi na precyzyjne podanie preparatu bez koniecznoÊci wczeÊniejszego znieczulania
• zaawansowana matryca 3D usieciowanego kwasu hialuronowego zapewnia wyjàtkowo trwa∏y
efekt wype∏niania zmarszczek
Preparaty Juvederm® ULTRA sà dost´pne w trzech rodzajach o ró˝nej g´stoÊci usieciowania,
które pozwolà na spe∏nienie indywidualnych oczekiwaƒ pacjentów:
• Juvederm® ULTRA 2 – zmarszczki Êrednie, podkreÊlenie konturu ust
• Juvederm® ULTRA 3 – zmarszczki Êrednie i g∏´bokie, kontur oraz obj´toÊç ust
• Juvederm® ULTRA 4 – zmarszczki g∏´bokie, obj´toÊç ust, policzków, podbródka i ˝uchwy.

ALLERGAN
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IV. PREPARAT DO MEZOTERAPII

MESOLIS+ to mezoterapia w innym wymiarze. Jakà daje przewag´ nad tradycyjnymi preparatami? 
Po pierwsze jego zaletà jest najwy˝sze st´˝enie kwasu hialuronowego wÊród wszystkich preparatów bez
wiàzaƒ poprzecznych obecnych na rynku 18 mg/ml. UnikalnoÊç formu∏y polega na dodaniu glicerolu,
który wzmaga efekt nawil˝enia skóry i przed∏u˝a jego korzystne dzia∏anie. Dzi´ki temu uzyskujemy
szybszy efekt poprawy wyglàdu skóry, zw∏aszcza zm´czonej, pokrytej drobnymi zmarszczkami i odwod-
nionej. Preparat dost´pny jest w wersji jednej lub trzech 1 ml ampu∏ko-strzykawek w opakowaniu.
Zalecenia to m.in. skóra bardzo odwodniona, wysuszona przez s∏oƒce, twarz, szyja, dekolt, piersi, uda,
ramiona, cz´Êç grzbietowa d∏oni. Zaletà preparatu jest jego stabilnoÊç w temperaturze pokojowej, nie wyma-
ga przechowywania w lodówce, co u∏atwia transport produktu i stosowanie w gabinecie. Preparat 
na pewno zas∏uguje na uwag ,́ poszerza ofert  ́dla bardziej wymagajàcych pacjentów. Warte podkreÊlenia
jest jego korzystne dzia∏anie przed i po ekspozycji s∏onecznej. Pomimo ostrze˝eƒ dermatologów 
o szkodliwoÊci opalania, niestety nadal typowym wakacyjnym obrazkiem sà setki pra˝àcych si´ w s∏oƒcu
cia∏, a synonimem udanego urlopu jest z∏ota opalenizna. Patrzàc realnie, fankom kàpieli s∏onecznych
nie zabronimy opalania, ale mo˝emy pomóc ich skórom, stosujàc zabiegi mezoterapii Mesolisem+.

CROMA-PHARMA POLSKA

V. PREPARAT DO MODELOWANIA

VOLUMA
Ekskluzywny produkt na bazie kwasu hialuronowego do konturowania twarzy. Wykorzystanie ma-
trycy 3D oraz kwasu hialuronowego o najwy˝szej jakoÊci pozwoli∏o na otrzymanie implantu o trój-
wymiarowej siateczce, o 50% grubszej ni˝ w preparatach do wype∏nieƒ z gamy Surgiderm. Wyjàt-
kowa ∏atwoÊç podania i plastycznoÊç preparatu w po∏àczeniu z okresem utrzymywania si´ do 18
miesi´cy sprawiajà, i˝ Voluma jest szczególnym produktem w swojej klasie. Do zastosowania u pa-
cjentów w ka˝dym wieku, dla przywrócenia utraconej obj´toÊci i m∏odzieƒczego konturu twarzy.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

II. Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

I. NOWOÂå ROKU

ISO-UREA
Wyg∏adzajàco-nawil˝ajàce mleczko do cia∏a z wodà termalnà La Roche-Posay. Ka˝dego
dnia sucha skóra odczuwa dyskomfort. Jest szorstka w dotyku i ma nierównà powierzchni´.
Zaburzenie naturalnego procesu z∏uszczania to g∏ówna przyczyna powstawania suchej
i szorstkiej skóry. Pod wp∏ywem czynników zewn´trznych (mróz, intensywne ogrzewanie, kli-
matyzacja, pocieranie skóry itp) naturalny proces z∏uszczania jest zaburzony: martwe komórki 
gromadzà si´ na powierzchni skóry i stajà si´ zauwa˝alne. Prze∏omowa formu∏a do skóry suchej,
szorstkiej i wra˝liwej; mocznik, nawil˝ajàcy sk∏adnik aktywny, jest od dawna stosowany przez 
dermatologów w leczeniu suchoÊci skóry. Jednak w zbyt wysokich st´˝eniach mo˝e on powodowaç
uczucie pieczenia lub podra˝nienia skóry. Dlatego w Laboratorium La Roche-Posay opracowano
ISO-UREA, wyjàtkowe synergiczne po∏àczenie mocznika i A.P.F (Activating Proteases Factor
– czynnik aktywujàcy proteazy), aby maksymalnie zwi´kszyç dzia∏anie mocznika, eliminujàc
ryzyko podra˝nienia skóry.

LA ROCHE-POSAY

II. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA

CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
Preparat nawil˝ajàcy i regenerujàcy. G∏´boko nawil˝a skór´ oraz ochrania jej naturalny
p∏aszcz lipidowy. Stosowany systematycznie, zapobiega powstawaniu nowych podra˝nieƒ.
Dzi´ki specjalnym sk∏adnikom tworzy na skórze film ochronny. Szczególnie polecany 
w przypadku ∏uszczycy i atopowego zapalenia skóry.

GALDERMA POLSKA
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Per∏y Dermatologii Estetycznej 2008, c.d.

III. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EMULSJA
Preparat do mycia i piel´gnacji skóry wra˝liwej. Jest to nowoczesny produkt, który nie zawiera
myd∏a. Mo˝e byç stosowany bez wody. Cetaphil emulsja delikatnie i g∏´boko oczyszcza wra˝liwà skór´
z problemami dermatologicznymi, takimi jak: tràdzik m∏odzieƒczy, tràdzik ró˝owaty, ∏ojotokowe
zapalenie skóry i wiele innych. Preparat Êwietnie przygotowuje skór´ do przeprowadzenia
koniecznych kuracji. Jest równie˝ idealny do codziennego demakija˝u skóry twarzy i okolic oczu.

GALDERMA POLSKA

IV. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

SENSIBIO AR
Krem aktywny dla skóry z problemami naczynkowymi. Sensibio AR zawiera opatentowany przez
Bioderm´ kompleks roÊlinny ROSACTIV®, który dzia∏a na g∏ównà przyczyn´ powstawania rumienia
– czyli hamuje syntez´ VEGF. Kompleks ROSACTIV® tworzà: zielona herbata, ziarna soi i mi∏orzàb
japoƒski, które zapobiegajà powstawaniu rumienia i zmniejszajà jego intensywnoÊç na wszystkich
etapach tworzenia si´ rumienia. Sensibio AR zawiera tak˝e enoxolon, alantoin´ oraz olej canola,
które majà natychmiastowe dzia∏anie ∏agodzàce. Ponadto Sensibio AR zapewnia doskona∏e
nawil˝enie, dzi´ki obecnoÊci takich sk∏adników jak: Fitosterol Avocado, Hydroxyprolina, Gliceryna.
SkutecznoÊç dzia∏ania Sensibio AR zosta∏a dowiedziona klinicznie. Badania przeprowadzono 
we Francji na 53 pacjentach z rumieniem lub o bardzo wra˝liwej skórze. Czas trwania kuracji 
to 56 dni. Napadowe zaczerwienienie twarzy – 74%, rumieƒ sta∏y – 41%, teleangiektazje – 30%.
Powy˝sze badania potwierdzi∏y tak˝e doskona∏à tolerancj´ preparatu – 96%.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND

V. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY Z NIEDOSKONA¸OÂCIAMI

NORMADERM
SpecjaliÊci w Laboratoriach Vichy wià˝à pi´kno skóry z jej zdrowiem. Misjà Vichy jest tworzenie pro-
duktów do piel´gnacji, które widocznie polepszajà stan skóry, a w efekcie majà wp∏yw na popraw  ́jakoÊci
˝ycia. Zaskórniki, wypryski, zaczerwienienia, rozszerzone pory, b∏yszczenie sí skóry to problemy, z którymi
borykajà si´ kobiety nawet po okresie dojrzewania. Tworzàc Normaderm, Laboratoria Vichy sta∏y si´
prekursorem piel´gnacji zwalczajàcej niedoskona∏oÊci skóry u osób doros∏ych. Normaderm wybierajà
kobiety na ca∏ym Êwiecie: w Europie, Azji oraz Ameryce. Najnowsze badania naukowe wykaza∏y, ˝e
skór´ z niedoskona∏oÊciami charakteryzuje przede wszystkim iloÊç zakoƒczeƒ nerwowych b´dàcych 
w kontakcie z gruczo∏ami ∏ojowymi. Nadmiernie pobudzone gruczo∏y ∏ojowe stajà si´ podra˝nione. 
W oparciu o innowacyjne odkrycie, w 2008 roku Laboratoria Vichy wprowadzajà na rynek Normaderm,
krem nawil˝ajàcy nowej generacji zwalczajàcy niedoskona∏oÊci skóry, o podwójnym dzia∏aniu: oczyszcza-
jàcym i ∏agodzàcym podra˝nienia skóry. Cel: zredukowaç niedoskona∏oÊci skóry, nawet te nawracajàce.
Zapewniç wszystkim kobietom piel´gnacj´ jeszcze bardziej doskona∏à, której skutecznoÊç zosta∏a zmie-
rzona i potwierdzona pod kontrolà dermatologicznà.

VICHY

VI. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY

IWOSTIN SOLECRIN
Wodoodporny krem ochronny dla skóry naczynkowej SPF 30 Iwostin Solecrin to pierwszy 
na rynku krem ochronny z filtrami przeznaczony specjalnie dla cery z rozszerzonymi naczyn-
kami, zaczerwienionej i wra˝liwej. Dzi´ki po∏àczeniu starannie dobranych substancji aktywnych
preparat zabezpiecza naczynka krwionoÊne przed dzia∏aniem promieniowania UV, hamuje proces
powstawania rumienia i ∏agodzi podra˝nienia skóry. W∏aÊciwoÊci:
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Zapewnia czterop∏aszczyznowe dzia∏anie:
• Zabezpiecza naczynka krwionoÊne przed dzia∏aniem promieniowania UV – przede wszystkim
przed nadmiernym rozszerzaniem si´ i p´kaniem.
• Hamuje powstawanie rumienia i d∏ugotrwale zmniejsza reaktywnoÊç skóry na bodêce
zewn´trzne i wewn´trzne.
• Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. 
• Chroni komórki skóry od wewnàtrz. Opatentowany immunologiczny filtr Antileukine 6® wzmac-
nia naturalny system ochrony przeciws∏onecznej i zapobiega negatywnemu wp∏ywowi
promieniowania UV na DNA.

NEPENTES

VII. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

FLAVO-C FORTE
Witamina C (kwas askorbinowy) od wielu lat nale˝y do czo∏ówki najlepiej przebadanych i udowod-
nionych sk∏adników stosowanych w kosmetykach. Najbardziej spektakularne dzia∏anie witaminy C
to jej wp∏yw na syntez´ nowych w∏ókien kolagenu, który jest odpowiedzialny za utrzymanie w∏aÊci-
wej elastycznoÊci skóry, a co za tym idzie, opóênia proces starzenia skóry. Znane jest równie˝
antywolnorodnikowe dzia∏anie witaminy C, a na dzia∏anie wolnych rodników tlenowych jesteÊmy
nara˝eni codziennie. Wynikiem badaƒ Laboratorium Auriga nad stabilnà i jedynà dzia∏ajàcà 
w skórze postacià witaminy C, czyli lewoskr´tnà, wolnà witaminà C, sà znane preparaty Flavo-C
serum i Flavo-C flash. Do rodziny Flavo-C do∏àczy∏ nowy produkt Flavo-C Forte z 15% Witaminà
C! Tak wysokie st´˝enie witaminy C zapewnia skutecznà walk´ z najbardziej uporczywymi,
g∏´bokimi zmarszczkami: • wokó∏ ust – „zmarszczki palaczy” • w kàcikach oczu 
• na czole – „lwia zmarszczka”.
Dodatkowo preparat zawiera wyciàg z mi∏orz´bu japoƒskiego – Gingko Biloba, który 
w po∏àczeniu z witaminà C daje prawdziwà „bomb´ antyoksydacyjnà”! Izoflawonoidy 
z Gingko Biloba to najsilniej dzia∏ajàce antyoksydanty. SkutecznoÊç dzia∏ania i stabilnoÊç witaminy
C zawartej w produktach serii Flavo-C zosta∏a potwierdzona w badaniach klinicznych:
• sta∏a koncentracja w skórze przez 10 godzin po aplikacji • powstawanie nowych w∏ókien 
kolagenu • naprawa fotouszkodzeƒ skóry.
Rezultatem stosowania Flavo-C jest nie tylko zapobieganie powstawaniu nowych zmarszczek, 
ale równie˝ redukcja ju˝ istniejàcych.

BIO-PROFIL POLSKA

III. Kategoria: Najlepszy suplement diety

INNEOV KURACJA PRZECIW STARZENIU 
PRZYWRACAJÑCA J¢DRNOÂå SKÓRY
Dzi´ki Laboratoriom Inneov, wspieranym ekspertyzà naukowców Nestlé i L’Oréal, w 2003 r.
na rynek nutrikosmetyków zostaje wprowadzony Inneov J´drnoÊç z Lakto-Likopenem™, 
pierwsza kuracja przywracajàca g´stoÊç skóry twarzy i cia∏a. Szybko zyskuje uznanie wÊród
kobiet i wkrótce staje si´ numerem 1 w Europie, utrzymujàc pozycj´ lidera na rynku produktów
przeciw starzeniu si´ skóry do dziÊ. Choç ten nutrikosmetyk odniós∏ sukces i cieszy si´ uznaniem
wÊród kobiet dzi´ki swojej skutecznoÊci w przywracaniu g´stoÊci skóry i zwalczaniu zmarszczek,
Laboratoria Inneov nie przestajà ulepszaç formu∏y produktu, aby w pe∏ni wykorzystaç jego
potencja∏. W 2008 Inneov J´drnoÊç zmienia si´ w Inneov Kuracja przeciw Starzeniu
Przywracajàca J´drnoÊç Skóry (nowa skoncentrowana formu∏a, nowe kompleksowe dzia∏anie,
wi´ksza skutecznoÊç kliniczna). Rezultaty: ju˝ po 3 miesiàcach skóra jest bardziej j´drna, napi´ta, 
a jej g´stoÊç poprawia si´. Cera jest promienna. Po 6 miesiàcach zmarszczki na twarzy i dekolcie
zmniejszajà si´. Skóra jest bardziej elastyczna i napi´ta.

INNEOV POLSKA



Warto Poznaç:

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy 
oraz najlepsze gabinety dermatologii

i medycyny estetycznej, wellness 
i beauty spa

dr Iwona Bonis∏awska
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Dr Iwona Bonis∏awska jest specjalistà dermatologiem i wenerologiem
nale˝àcym do Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
Ukoƒczy∏a studia na Akademii Medycznej w Gdaƒsku, gdzie uzyska∏a 
tak˝e specjalizacj´ z dermatologii i wenerologii pod kierunkiem 
prof. dr hab. Jadwigi Roszkiewicz.

Od wielu lat zajmuje si´ 
dermatologià estetycznà,
aktywnie uczestniczy w kon-
ferencjach i szkoleniach 
organizowanych przez
Stowarzyszenie, czego 
efektem jest wprowadzanie
najnowszych i najnowoczeÊ-
niejszych metod leczenia 
w jej prywatnym gabinecie  
w Gdaƒsku. Do ka˝dego 
pacjenta Pani Doktor pod-
chodzi w sposób indywidu-
alny, uwzgl´dniajàc aspekty 
psychologiczne, tak istotne 
w przypadku zabiegów 
dermatologii estetycznej.
Pacjentom dobiera ca∏e spek-
trum zabiegów i preparatów,
które odpowiadajà najbardziej
wymagajàcym potrzebom. 

Oferta gabinetu uwzgl´dnia
wszelkiego rodzaju peelingi,
mezoterapi´, wype∏nianie
zmarszczek, poprawianie
owalu twarzy, korekcj´
zmarszczek mimicznych,
zabiegi wspomagajàce
odchudzanie (lipoliza),

zamykanie naczyƒ. To tylko
cz´Êç z przeprowadzanych
tutaj zabiegów.   

Wyposa˝enie gabinetu jest
sukcesywnie uzupe∏niane 
o nowoczesny sprz´t poja-
wiajàcy si´ na rynku medy-
cznym. Po∏o˝enie gabinetu
oraz infrastruktura, która go
otacza, spe∏niajà najwy˝sze
standardy, dajàc pacjentowi
poczucie komfortu fizycz-
nego i psychicznego (osobna
winda, podziemny gara˝),
co jest bardzo wa˝ne przy
korzystaniu z zabiegów der-
matologii estetycznej.   

Obok bardzo aktywnego ˝ycia
zawodowego najwa˝niejsze
dla Pani Doktor jest ˝ycie
rodzinne w gronie trojga
dzieci i m´˝a. Niezwykle 
ceni sobie aktywnoÊç fizycz-
nà, podró˝e po Êwiecie oraz
sztuk´, szczególnie teatr, ma-
larstwo i muzyk´ powa˝nà.�

www.bonislawska.pl






