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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Zima – to pora roku, kiedy szczególnie starannie 

powinnyÊmy dbaç o skór´ przed wyjÊciem z domu.

Nie zapominajmy o posmarowaniu twarzy kremem 

ochronnym, a ust t∏ustà pomadkà (dobrze, je˝eli jest 

z glicerynà i witaminami). R´ce, wysuszone ciep∏ym 

powietrzem w pomieszczeniach, sà szczególnie nara˝one 

na dzia∏anie ch∏odnego, a co gorsze – wilgotnego powietrza.

Dlatego stosujemy kremy ochronne przed wyjÊciem,

a nawil˝ajàce kilka razy dziennie w domu.

Obok podpowiedzi, jak piel´gnowaç skór´ zimà,

doradzamy, jakie zabiegi warto wykonaç w czasie tych

ch∏odnych miesi´cy – zarówno w gabinecie dermatologa,

jak i kosmetyczki.Te kosmetyczne nie tylko poprawià 

stan skóry, ale te˝ nastrój w szare, ponure dni.

Takim „polepszaczem” humoru mo˝e okazaç si´ 

wizyta w solarium, ale uwaga! – bardzo rzadko! 

Na stronach 18-19 zamieszczamy artyku∏ dotyczàcy

zasad bezpiecznego korzystania z niego i ostrzegamy 

przed skutkami nierozsàdnych zachowaƒ.

Dossier numeru tym razem poÊwi´ciliÊmy pilingom

– w artykule dr J. Buchowicz znajdà Paƒstwo wiele informacji

na temat ich dzia∏ania, rodzajów i efektów zabiegów.

Mi∏ej 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 (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: marzec/kwiecieƒ 2009.

styczeƒ/luty 2009 (nr 17)
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Autor: dr Joanna Buchowicz 
Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej, www.dermatologiaest.republika.pl 

W gabinetach dermatologii estety-
cznej pilingi zajmujà od lat pier-
wsze miejsce w rankingu najbar-
dziej popularnych zabiegów (za-
równo wÊród lekarzy, jak i pacjen-
tów). Polegajà na kontrolowanym
uszkodzeniu skóry, powodujàcym
z∏uszczanie cz´Êci naskórka i\lub
skóry w∏aÊciwej. Efektem zabiegu
jest rozÊwietlenie, odÊwie˝enie,
poprawa napi´cia i regeneracja
cery. Zmarszczki ulegajà zmniej-
szeniu. Skóra jest lepiej nawil˝ona
i wyraênie m∏odsza. Dzi´ki odpo-
wiednio dobranym pilingom mo˝na
pozbyç si´ niektórych przebarwieƒ,
zmniejszyç ∏ojotok skóry, zminima-
lizowaç widocznoÊç blizenek potrà-
dzikowych. Skóra jest g∏adsza, a jej
koloryt ulega ujednoliceniu.          

Po co skórze
z∏uszczanie?   
Nasz naskórek potrafi co miesiàc
odradzaç si´ sam: co 28 dni nas-
t´puje jego  naturalna regeneracja,
niestety wraz z wiekiem robi to 
z coraz wi´kszym trudem. Dlatego
musimy go wspomóc, inaczej mar-
twe komórki naskórka blokujà po-
wierzchni´ skóry, która staje si´
gruba, zanieczyszczona, po prostu

nie∏adna. Poprzez eksfoliacj´, czyli
z∏uszczanie, pomagamy skórze
zregenerowaç si´. Zrogowacia∏y pod
wp∏ywem promieniowania s∏onecz-
nego naskórek wyraênie m∏odnieje
i ∏atwiej przepuszcza od˝ywcze
sk∏adniki z kosmetyków. Gdy widzi-
my, ˝e zmarszczek przybywa,
skóra nie jest ju˝ tak j´drna jak
dawniej albo „m´czà jà” ró˝ne pro-
blemy – przebarwienia, blizny po-
tràdzikowe, warto skorzystaç z pi-
lingu medycznego u dermatologa. 

Tzw. dermopiling potrafi w kon-
trolowany sposób z∏uszczaç nie
tylko naskórek, ale dotrzeç g∏´biej
– do warstwy w∏aÊciwej. Istnieje
ca∏a gama zabiegów – od z∏uszcza-
nia z wykorzystaniem z∏uszczajà-
cych substancji chemicznych o ró˝-
nych st´˝eniach po zabiegi mecha-
niczne – wykonywane z pomocà spe-
cjalnych urzàdzeƒ, np. mikroder-
mabrazja czy piling kawitacyjny. 

Jaka g∏´bokoÊç, 
taki rezultat
Z∏uszczanie mo˝e si´ odbywaç 
na ró˝nych g∏´bokoÊciach, tzw.
zabiegi pilingu powierzchownego 
i Êredniog∏´bokiego sà nazywane
odÊwie˝ajàcym z∏uszczaniem nas-

kórka, poniewa˝ dochodzi do po-
prawy jakoÊci skóry bez zmiany jej
architektury. Taki piling nie wp∏y-
wa na proces powstawania opa-
lenizny, stàd po zabiegach skóra
powraca do swojego pierwotnego
zabarwienia. Tak samo reaguje
równie˝ na ekspozycj´ na s∏oƒce.
Pilingi g∏´bokie  (u˝ywa si´ do nich
np. fenolu, lasera) zmieniajà kar-
nacj´ skóry na jaÊniejszà. Czasem
nawet opalanie staje si´ niemo˝-
liwe, a ekspozycja na s∏oƒce powo-
duje powstawanie piegów. 

Kiedy i jaki 
piling si´ stosuje? 
• Za pomocà pilingów powierz-
chownych mo˝na usunàç niewielkie
defekty skóry.
• Pilingi o Êredniej g∏´bokoÊci
stosowane sà w przypadku niezbyt
g∏´bokich zmian.
• Z kolei defekty skóry o znacznej
g∏´bokoÊci wymagajà pilingu g∏´-
bokiego. Ten ostatni rodzaj pilingu
mo˝e byç stosowany na ca∏ej po-
wierzchni twarzy i szyi lub w za-
le˝noÊci od rodzaju defektu kosme-
tycznego, kojarzony z pilingiem 
o Êredniej g∏´bokoÊci lub pilin-
giem powierzchownym.

DOSSIER: Pilingi  

Piling
– oddech dla skóry
Piling
– oddech dla skóry
Jest niezastàpiony, skuteczny, wielozadaniowy. Piling to ju˝ w∏aÊciwie codziennoÊç dla cia∏a.
Ten domowy odÊwie˝y skór´ i pozwoli jej wreszcie oddychaç. Jednak chcàc wyleczyç ró˝ne
niedoskona∏oÊci cery, trzeba si´ oddaç w r´ce dermatologa.

foto: serwis prasowy Isispharm
a
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Piling powierzchowny 
– przywraca skórze zdrowy
wyglàd
Usuwa tylko wierzchnie warstwy
naskórka: rogowà i ziarnistà (ewen-
tualnie warstw´ brodawkowatà
skóry w∏aÊciwej). U˝ywa si´ do
niego np. Resorcyny, roztworu
Jessnera, kwasu salicylowego,
alfa-hydroksykwasów, tretinoiny,
TCA 10-20%, zeÊnie˝onego CO2.
Efekt jest widoczny ju˝ czasem
po 2 tygodniach.

Piling Êredniog∏´boki 
– skóra wyraênie si´ odnawia
Dociera do warstwy podnaskór-
kowej, tam gdzie naskórek ∏àczy
si´ ze skórà w∏aÊciwà. Obejmuje
warstw´ brodawkowatà skóry w∏a-
Êciwej, a˝ do górnej cz´Êci warstwy
siateczkowatej. Dzi´ki g∏´bszej pe-
netracji pobudza fibroblasty, pro-
dukcj´ kolagenu i elastyny, po-
prawia nawil˝enie skóry. Skóra goi
si´ ok. 2 tygodni. Do tego typu pi-
lingów u˝ywa si´ kwasu trójchlo-
rooctowego (TCA) i kwasów owo-
cowych (AHA) w wi´kszych st´-
˝eniach i/lub kombinacji czyn-
ników z∏uszczajàcych. 

Piling g∏´boki 
– radykalna zmiana
Sí ga Êrodkowej cź Êci warstwy siatecz-
kowatej skóry w∏aÊciwej. Do eksfoliacji
u˝ywa sí  fenolu lub lasera. Skóra d∏u-
go si´ regeneruje – prawie miesiàc.
Po tego rodzaju agresywnych pilin-
gach istnieje ryzyko powik∏aƒ. 

Jednorazowo 
albo w serii   
W zale˝noÊci od rodzaju pilingu
oraz indywidualnych potrzeb skóry
zabiegi mo˝na wykonywaç jednora-
zowo lub w serii. Jednak w celu
osiàgni´cia po˝àdanego efektu ko-
nieczne jest wielokrotne powtarza-
nie zabiegu. Jedna sesja trwa oko∏o
30 minut. Preparaty lekarz nak∏a-
da stopniowo, warstwa po wars-
twie. Podczas nak∏adania substan-
cji mo˝emy odczuwaç lekkie pie-
czenie, Êwiàd, ciep∏o. Je˝eli b´dzie
dokuczliwe, lekarz zaproponuje
znieczulenie miejscowe lub ch∏odze-
nie przy pomocy wiatraczka. Po za-
biegu skóra mo˝e byç lekko zaczer-
wieniona. Cz´sto te objawy sà doÊç
s∏abe (piling powierzchowny). JeÊli
zabieg jest agresywniejszy, mo˝e
wystàpiç obrz´k i silny rumieƒ, a po
kilku dniach naskórek zacznie si´
z∏uszczaç. Czasami sà wskazania
do pozostania przez kilka dni w do-
mu. Zawsze jednak po zabiegach
nale˝y skór´ chroniç przed s∏oƒcem 
– stosowaç kremy z wysokim filtrem
i smarowaç si´ nimi nawet w po-
chmurne dni. Rezultaty zabiegu
mo˝na zobaczyç ju˝ po 2 tygod-
niach, a po pilingu g∏´bokim nawet
miesiàc póêniej. Ale na pewno warto
poczekaç.

Jak si´ przygotowaç?
1. Na dob´ przed zabiegiem
nale˝y odstawiç silnie dzia∏ajàce
na skór´ kremy z tlenkiem ben-
zoilu, glikolem, siarkà, nie mo˝na

ich stosowaç tak˝e 48 godzin 
po zabiegu.  
2. Tydzieƒ przed pilingiem nie-
wskazana jest depilacja woskiem
ani kremami, czy elektroliza. 
3. Nie mo˝na podra˝niaç skóry
np. gàbkami Êcierajàcymi oraz
wykonywaç domowych pilingów,
nak∏adaç maseczek.
4. Nie wolno farbowaç w∏osów
tu˝ przed zabiegiem ani robiç
trwa∏ej ondulacji.                          

Stosowanie wspomnianych
produktów i zabiegów 
przed z∏uszczaniem w ga-
binecie dermatologa mo˝e
zwi´kszyç wra˝liwoÊç skóry 
na produkt zastosowany 
do pilingu.

Pilingi chemiczne 
– mo˝liwoÊci 
• leczenie uszkodzeƒ pos∏onecznych
• wyg∏adzenie niewielkich blizn
• usuwanie zmarszczek
• poprawa wyglàdu nieregularnych 

przebarwieƒ skóry
• tràdzik m∏odzieƒczy i ró˝owaty

Pilingi chemiczne 
– ograniczenia  
• nie zmieniajà wielkoÊci porów 

skóry
• nie zmniejszajà wra˝liwoÊci skóry
• nie korygujà g∏´bokich blizn
• nie zawsze usuwajà zmiany 

w postaci przebarwieƒ, a ju˝ 
na pewno nie zabezpieczajà 
przed ich powstawaniem

DOSSIER: Pilingi  

NOWOÂå! Piling na powieki   
W gabinetach dermatologów mo˝emy tak˝e wykonaç zabieg pilingu na powieki.
Do zabiegu Enerpeel u˝ywa si´ preparatu na bazie kwasu trójchlorooctowego.
Substancj´ w formie ˝elu nanosi si´ pod oczy i na powieki specjalnym korektorem
z delikatnà koƒcówkà (wystarczy dos∏ownie kropla) – nak∏ada si´ 4 warstwy,
jednà po drugiej – w odst´pach kilkuminutowych. Na poczàtku skóra nie wyglàda
najlepiej, ale nie nale˝y si´ tym martwiç, bo po miesiàcu odbudowuje si´ i wy-
raênie wyg∏adza, zmarszczki ulegajà zmniejszeniu, a spojrzenie odzyskuje Êwie˝y,
m∏odszy wyraz. Enerpeel minimalizuje tak˝e cienie pod oczami. Pacjent otrzy-
muje po zabiegu kosmetyki do piel´gnacji w domu: krem nawil˝ajàcy w tubce oraz
˝el z kwasem hialuronowym, które dajà skórze powiek doskona∏e nawil˝enie.
Efekt: skóra jest napi´ta, g∏adsza, pozbawiona cz´Êci zmarszczek.         
Ile zabiegów: Najlepiej wykonaç 2 serie zabiegowe w roku, po 4 zabiegi raz 
w tygodniu. Cena: 220-250 z∏

Wskazania:
• Enerpeel jest bardzo skutecznym 

zabiegiem m.in. dla osób pracujà-
cych du˝o przy komputerze

• osób palàcych papierosy 
i pijàcych du˝o kawy

• pacjentów, u których  
zastosowanie Botoxu  
nie przynosi a˝ takich efektów  
z powodu luênej skóry powiek 
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foto: serwis prasowy La Roche-Posay

Pilingi w technikach
∏àczonych   
Bardzo dobre efekty w poprawia-
niu kondycji skóry daje ∏àczenie pi-
lingów z innymi technikami zabie-
gowymi, co zwi´ksza skutecznoÊç
wykorzystywanych preparatów.    

Takim przyk∏adem jest np. zas-
tosowanie pilingu Anti-aging Gly-
kopeel (wskazany przy zmarszcz-
kach, utracie elastycznoÊci skóry,
przebarwieniach, tràdziku) w po-
∏àczeniu z zabiegiem mezoterapii
Mesopeel (z u˝yciem substancji
leczniczej NCTF). Mesopeel poma-
ga w rewitalizacji skóry twarzy,

szyi, dekoltu i ràk, jak równie˝
sp∏yca zmarszczki, zwi´ksza nawil-
˝enie i elastycznoÊç skóry. Glyko-
peel natomiast rozluênia komórki
naskórka i g∏´bszych warstw skóry,
co u∏atwia przeprowadzenie mezo-
terapii – stymuluje mikrokrà˝enie,
zwi´kszajàc dystrybucj´ wstrzyki-
wanych nast´pnie sk∏adników. Mi-
krodermabrazja jest wykorzysty-
wana jako dodatkowa procedura 
w stosunku do pilingu chemicznego
Êredniej g∏´bokoÊci, wykonywane-
go na twarzy – w jego przebiegu
potrzebne jest dalsze leczenie wy-
g∏adzajàce powierzchni´ skóry.

Piling kawitacyjny 
– co to takiego?  
Zabieg przeprowadza si´ za pomocà
specjalnego aparatu wytwarzajà-
cego ultradêwi´ki. Lekarz przesuwa
metalowà szpatu∏kà po zwil˝onej wo-
dà twarzy. Tworzà si´ mikroskopijne
p´cherzyki, które pod wp∏ywem
drgaƒ poszerzajà si´ i p´kajà. Uwal-
nia si´ przy tym ciep∏o i roÊnie ciÊ-
nienie, co powoduje rozbijanie mar-
twych komórek naskórka. Dodat-
kowo sterylizuje te˝ skór´. Cera jest
w ten sposób dok∏adnie oczyszczana.
Zabieg nadaje si´ tak˝e dla skóry
nadwra˝liwej, ze stanami zapalnymi. 
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Kwasy od A do Z   
O wyborze substancji z∏uszcza-
jàcej i g∏´bokoÊci pilingu decydu-
je lekarz, dobiera go indywidual-
nie do skóry pacjenta i problemu,
z jakim ona si´ boryka. 

AHA Alfa-hydroksykwasy 
– czyli kwasy owocowe
Normalizujà warstw´ rogowà nas-
kórka, rewitalizujà i wyg∏adzajà
skór´. Znakomicie dzia∏ajà na cer´
tràdzikowà, bo odblokowujà pory
skóry zatkane przez ∏ój i martwe
komórki, co pozwala zlikwidowaç
zaskórniki. Majà w∏aÊciwoÊci od-
m∏adzajàce – jak udowodniono,
AHA pobudzajà fibroblasty do syn-
tezy kolagenu i elastyny. Efekt?
Wyg∏adzenie zmarszczek, zwi´-
kszenie napi´cia i polepszenie elas-
tycznoÊci skóry. Kwasy owocowe
poprawiajà te˝ nawil˝enie skóry 
i zwi´kszajà penetracj´ innych
sk∏adników aktywnych w skór´, 
np. likwidujàcych przebarwienia.

Nale˝àcy do AHA kwas glikolo-
wy (z trzciny cukrowej) – sp∏yca bli-
zny po tràdziku, zapobiega starzeniu
si´ skóry, pomaga w zminima-
lizowaniu widocznoÊci przebarwieƒ.

Kwas mlekowy
(pozyskiwany z kwaÊnego mleka)
– pomaga utrzymaç prawid∏owe
PH skóry i nawil˝a, polepsza wy-
glàd cery zniszczonej s∏oƒcem,
zmniejsza plamy i przebarwienia. 

BHA Beta-hydroksykwasy
Nale˝y do nich przede wszystkim
kwas salicylowy, otrzymywany m.in.
z liÊci s∏odkiej brzozy. Piling z u˝y-
ciem tego kwasu delikatnie z∏usz-
cza stare warstwy naskórka, odna-
wiajàc go. Usuwanie tych star-
szych warstw i ods∏anianie no-
wych, m∏odszych komórek jest
szczególnie wa˝ne u osób doj-
rza∏ych, bo u nich naturalny mech-
anizm z∏uszczania jest wolniejszy.
BHA ma w∏aÊciwoÊci antysepty-
czne i przeciwzapalne, pomaga
likwidowaç zaskórniki, zmniejsza
∏ojotok, rozjaÊnia powierzchowne
przebarwienia. Wskazaniami do
jego zastosowania jest tràdzik
(tak˝e w zapalnej formie), tràdzik
ró˝owaty, zapalenie mieszków
w∏osowych. BHA mo˝e byç u˝y-
wany na ró˝ne cz´Êci cia∏a. Jest
dobrym przygotowaniem do za-
biegu mikrodermabrazji.

Kwas migda∏owy
Otrzymywany jest z ekstraktu gorz-
kich migda∏ów. Stymuluje syntez´
kolagenu i elastyny oraz aktywuje
procesy regeneracji komórek, drobne
zmarszczki zmniejszajà si´. Kwas
migda∏owy jest skuteczny w leczeniu
tràdziku. Poprzez g∏´bokà pe-
netracj´ mieszków w∏osowych re-
guluje wydzielanie sebum, dzi´ki
czemu odblokowuje zatkane pory,
likwiduje zaskórniki i poprawia
koloryt cery. Ma dzia∏anie bakte-
riostatyczne. Nie dra˝ni skóry, wi´c
nadaje si´ nawet dla cery wra˝liwej.   

Kwas pirogronowy
Jest zalecany w terapii tràdziku
grudkowo-krostkowego. To piling,
który dzia∏a doÊç g∏´boko – wy-
wo∏uje z∏uszczanie naskórka trwa-
jàce od 7 do 10 dni. Wspomaga
leczenie nawet aktywnych postaci
tràdziku – przenika do mieszka
w∏osowo-∏ojowego, reguluje nad-
mierne wydzielanie sebum, dzia∏a
przeciwbakteryjnie. Nie wp∏ywa na
obni˝enie poziomu nawil˝enia skóry.

TCA – kwas trójchlorooctowy
Z pomocà tego kwasu mo˝na z∏usz-
czaç skór´ na ró˝nych g∏´bokoÊciach.
Sp∏yca on blizny, ∏agodzi przebar-
wienia oraz redukuje zmarszczki.
Mo˝e byç stosowany samodzielnie,
np. w 15% st´˝eniu, lub w kombi-
nacji z innymi sk∏adnikami, np.
kwasem askorbinowym (zabieg Easy
Peel) albo ze wskaênikiem barwnym
niebieskim (Blue Peel), czy kwasem
fitowym, azalainowym (Yellow Peel).  

Cosmelan
Kosztowny, ale skuteczny. To mie-
szanka sk∏adników z∏uszczajàcych 
i wybielajàcych. Z powodzeniem lik-
widuje przebarwienia. Daje najlepsze
rezultaty w pozbywaniu si´ przebar-
wieƒ pochodzenia hormonalnego.
Przywraca tak˝e równowag´ skórze
t∏ustej i mieszanej – obni˝ajàc wy-
dzielanie ∏oju. Specyficzny protokó∏
zastosowania pozwala na osiàgni´cie
efektów odm∏odzenia skóry. �

DOSSIER: Pilingi  
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Przyk∏ady zastosowania ró˝nych rodzajów pilingów

foto: Joanna Buchowicz

Zalecenia 
przed zabiegiem 

1. Przed zabiegiem musimy
poinformowaç lekarza, czy 
nie mamy reakcji alergicznych,
atopowego zapalenia skóry,
wyprysku, ∏ojotokowego zapa-
lenia skóry, infekcji wirusowych
(opryszczka), kolagenozy, 
chorób autoimmunologicznych. 

2. Trzeba powiedzieç, jakie 
leki w danej chwili stosujemy. 

3. Wa˝na jest te˝ informacja 
o naszym sposobie reagowania
na promienie s∏oneczne. 
Te dane u∏atwià lekarzowi
dobranie odpowiedniej procedury
pilingu, która pozwoli skutecznie
i bezpiecznie osiàgnàç zamie-
rzony efekt.

Wa˝ne po zabiegu

1. Po pilingach chemicznych
nale˝y unikaç goràca (sauny,
jacuzzi).

2. Nie mo˝na wykonywaç 
energicznych çwiczeƒ.

3. Trzeba unikaç ekspozycji 
na s∏oƒce (nawet w pochmurne
dni powinno si´ stosowaç kremy
z bardzo wysokim filtrem
ochronnym). 

Ile kosztujà 
dermopilingi?

Cena:
• od 170 z∏ 

(np. piling z kwasami 
AHA) 

• do 1900 z∏ 
– (np. Cosmelan) 
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Autor: dr n. med. Kamila Szarmach i dr n. med.Adam Szarmach
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermis, www.dermis.pl       

W okresie zimowym pod wp∏ywem
czynników atmosferycznych – wil-
goci, niskich temperatur – skóra
jest cz´sto zaczerwieniona, podra˝-
niona i przesuszona. SuchoÊç cery
dodatkowo powoduje ciep∏e powie-
trze z kaloryferów, klimatyzacja.
Tracàc wilgoç, skóra staje si´ bar-
dziej nadwra˝liwa i, niestety, szyb-
ciej si´ starzeje. 

Rodzaj cery 
a piel´gnacja 
Najmniej mróz i wiatr szkodzà
skórze t∏ustej, normalnej i mieszanej,
poniewa˝  majà one grubà warstw´
ochronnà w postaci wydzieliny gru-
czo∏ów ∏ojowych, czyli ∏oju. Nie
znaczy to jednak, ˝e wychodzimy na
mróz bez na∏o˝enia kremu. Si´gajmy
po kremy o lekkiej konsystencji.  

Cera sucha i wra˝liwa ∏atwo
poddajà si´ niesprzyjajàcym warun-
kom atmosferycznym i szybko ulega-
jà odwodnieniu. Dlatego wa˝ne jest
stosowanie zimà kremów od˝yw-
czych, dostarczajàcych skórze li-
pidów (bo podczas mrozów ∏atwo
wyparowujà one ze skóry). Cennymi
sk∏adnikami zimowych kremów sà
równie˝ gliceryna, ceramidy, wita-
miny E,C, B3. Kremy nie powinny
byç zbyt t∏uste, bo mogà zaburzaç
mechanizmy obronne skóry i utru-
dniaç wymian´ ciep∏a, sprzyjajàc

rozszerzaniu si´ naczynek krwionoÊ-
nych. To w∏aÊnie cera naczyniowa jest
najbardziej podatna na zmiany wy-
wo∏ane pogodà. Pod wp∏ywem wyso-
kiej temperatury w pomieszczeniach
i  niskiej na dworze naczynka kurczà
si´ i rozszerzajà, a w efekcie wi-
doczne sà na powierzchni skóry jak
czerwone niteczki. Najlepszymi kos-
metykami dla tego typu cery zimà sà
te, które poza sk∏adnikami wzmac-
niajàcymi naczynka krwionoÊne za-
wierajà substancje odbudowujàce 
barier´ lipidowà skóry, nawil˝ajàce 
i kojàce podra˝nienia. I co wa˝ne:
wszystkie kremy na zim´ muszà za-
wieraç filtry UVA I UVB. Nie wolno 
o tym zapominaç, zw∏aszcza wybie-
rajàc si´ na narty w góry.

Skóra z problemami
Cz´sto si´ zdarza, ˝e zimà po wyj-
Êciu na mróz i powrocie do ciep∏ego
pomieszczenia po raz pierwszy po-
jawiajà si´ na twarzy czerwone grud-
ki, skóra piecze, pali, jest silnie za-
czerwieniona i Êciàgni´ta. Problem
dotyczy g∏ównie kobiet, chocia˝ zda-
rza si´ tak˝e u m´˝czyzn. Takie obja-
wy zwykle wyst´pujà u osób, które
majà tzw. skór´ naczynioruchowà,
popularnie zwanà naczynkowà. Naj-
cz´Êciej przez wiele lat nie zwra-
ca∏y one uwagi na okresowe, silne
czerwienienie si´ twarzy, np. pod

wp∏ywem niekorzystnych warunków
atmosferycznych czy emocji. Nie-
pokoi je dopiero stan zapalny skóry.
Nie jest to „uczulenie na mróz”, lecz
niestety mogà to byç objawy tràdziku
ró˝owatego, który w∏aÊnie w sezonie
zimowym cz´sto ulega zaostrzeniu.
Jest to choroba z∏o˝ona, przewlek∏a 
i nie nale˝y jej lekcewa˝yç, poniewa˝
nieleczona mo˝e doprowadziç do
trwa∏ego uszkodzenia skóry. Dlatego
je˝eli wyst´pujà grudki, zaczerwie-
nienie i pieczenie, najlepiej zg∏osiç si´
do dermatologa, który przepisze leki,
aby zmniejszyç stan zapalny i z∏a-
godziç dolegliwoÊci. Leczenie jedno-
razowe nie gwarantuje, ˝e w przy-
sz∏oÊci choroba nie wróci.

Zalecenia dla osób  
z tràdzikiem ró˝owatym  
1. Nale˝y chroniç skór´ przed
s∏oƒcem, mrozem, wiatrem.
2. Ograniczyç alkohol i unikaç
pikantnych, goràcych posi∏ków.
3. Nie wolno korzystaç z sauny. 
4. Aby zapobiec zaostrzeniom
choroby, trzeba zamknàç posze-
rzone naczynka krwionoÊne, od
których zaczynajà si´ dolegliwoÊ-
ci. Praktycznie jedynà skutecznà
metodà sà zabiegi laserowe
wykonywane przy u˝yciu urzàdzeƒ
o du˝ej mocy (w odró˝nieniu od
laserów biostymulacyjnych). Dlatego

Kondycja skóry zimà
Zima to nie najlepszy czas dla skóry. Nara˝ona na niskie temperatury, mróz, wiatr, wymaga
zupe∏nie innego traktowania ni˝ w pozosta∏e pory roku, przede wszystkim trzeba jej zapewniç
solidnà ochron´.

Zdrowie skóry:
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z regu∏y po wyleczeniu ostrego stanu
zapalnego skóry dermatolog pro-
ponuje seri´ takich zabiegów.

Jak dbaç zimà o w∏osy?   
Ch∏odne miesiàce nie sprzyjajà tak˝e
urodzie w∏osów. Z jednej strony
musimy nosiç czapk´, a z drugiej
strony schowane pod nià, szybciej si´
przet∏uszczajà – tracàc spr´˝ystoÊç.
èle wp∏ywa na nie tak˝e mróz i su-
che, przegrzane powietrze z kalory-
ferów – sà przesuszone, bez po∏ysku,
elektryzujà si´. Przyczynà gorszego
wyglàdu w∏osów zimà jest tak˝e
nasza dieta, o tej porze roku jadamy
mniej owoców i warzyw, co sprawia,
˝e nie dostarczamy im niezb´dnych
witamin i mikroelementów.   

Kilka wskazówek:     
• Starannie dobieramy szampony 
i od˝ywki, mo˝emy si´gnàç po te 
z zimowych serii, bo zawierajà sub-
stancje nawil˝ajàce zapobiegajàce
wysuszeniu w∏osów.
• Nie u˝ywamy od˝ywek i balsa-
mów bez sp∏ukiwania, o g´stej kon-
systencji, bo w∏osy po nich sà
ci´˝kie i wyglàdajà nieÊwie˝o.
Lepsze sà kosmetyki o lekkiej kon-
systencji, ∏atwe do sp∏ukiwania

oraz produkty od˝ywcze w spreju.
• Dobrze nawil˝à w∏osy specjalne
maski, ale nie stosujemy ich cz´Êciej
ni˝ raz w tygodniu.    
• W czasie mrozów zawsze nosi-
my czapk´, bo potrafi on uszko-
dziç cebulki w∏osowe, co skutku-
je wypadaniem w∏osów. 
• Rezygnujemy zimà z cz´stego
farbowania i trwa∏ej ondulacji,
które os∏abiajà struktur´ w∏osa.    
• Niedobór witamin w diecie zre-
kompensujemy suplementami.  

Zabiegi estetyczne 
na zim´   
1. Pomocne z∏uszczanie
Zimà mo˝na stosowaç intensyw-
niejsze metody z∏uszczania naskór-
ka ni˝ latem. Jest to najlepszy spo-
sób, aby usunàç górnà warstw´
zrogowacia∏ych komórek, które
nadajà skórze ziemisty wyglàd,
zalegajà w ujÊciach gruczo∏ów
∏ojowych, b´dàc jednà z przyczyn
powstawania zaskórników – pod-
stawowych zmian w tràdziku.
Z∏uszczanie poprawia te˝ ukrwie-
nie skóry, jej zdolnoÊci regenera-
cyjne i pobudza do wytwarzania
nowych komórek, w∏ókien kolage-
nowych i elastynowych, zmniejsza

tak˝e przebarwienia. Dzi´ki tym
zabiegom skóra wyglàda m∏odziej
i bardziej Êwie˝o. Polecamy piling
laserem erbowym, który przepro-
wadza si´ na skórze z blizenkami
potràdzikowymi, rozszerzonymi
porami, utratà elastycznoÊci i j´-
drnoÊci, drobnymi zmarszczkami
(tak˝e z promienistymi zmarsz-
czkami wokó∏ ust tzw. „zmarsz-
czkami palacza”). 

W trakcie zabiegu mo˝emy od-
czuwaç pieczenie, które u bardziej
wra˝liwych osób niweluje si´ poprzez
ch∏odzenie skóry. BezpoÊrednio po
zabiegu skóra jest zaczerwieniona,
ale rumieƒ mija zwykle po kilku 
dniach. Czasami mogà pojawiç si´
brunatne plamy, które z∏uszczajà si´
w ciàgu paru dni. Nie wolno ich
zdrapywaç! W domu trzeba stoso-
waç wazelin´ lub maÊci przeciwza-
palne i przeciwbakteryjne, a miej-
sca poddane zabiegom – myç de-
likatnym preparatem myjàcym i osu-
szaç jednorazowymi r´cznikami. To
wa˝ne, by rygorystycznie przestrze-
gaç zasad higieny. Po zabiegu nale˝y
chroniç skór´ przed s∏oƒcem i sto-
sowaç kremy z wysokim numerem
filtra przez kilka tygodni. 
Czas zabiegu 30-60 minut

foto: serwis prasowy La Roche-Posay
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2. Zabiegi przeciwstarzeniowe
W okresie zimowym mo˝na prze-
prowadziç leczenie zmian skórnych
spowodowanych dzia∏aniem pro-
mieniowania s∏onecznego, takich
jak przebarwienia czy poszerzone
naczynka na twarzy. To tak˝e
dobry czas, aby zaplanowaç seri´
zabiegów przeciwdzia∏ajàcych sta-
rzeniu si´ skóry. Przeprowadza si´
je zwykle przy u˝yciu ró˝nego
rodzaju laserów o du˝ej mocy,
dlatego nie wolno  si´ opalaç, i to
zarówno na s∏oƒcu, jak i w sola-
rium przez kilka tygodni przed,
pomi´dzy i po serii zabiegów.   

Warte polecenia sà zabiegi
fotoodm∏adzania skóry za pomo-
cà intensywnego, pulsowego êród∏a
Êwiat∏a (IPL) – dzi´ki nim zmienia
si´ jakoÊç skóry. W okresie pomi´dzy
zabiegami w skórze zachodzà pro-
cesy naprawcze i lecznicze. Zwi´-
ksza si´ iloÊç kolagenu (I i III),
elastyny i innych wa˝nych dla zdro-
wia skóry substancji (np. kolage-
nazy, receptora hialuronowego pro-
kolagenu). Zmiany te nie sà wido-
czne go∏ym okiem, poniewa˝ w tra-
kcie zabiegu nie dochodzi do przer-
wania ciàg∏oÊci skóry ani oderwania
skóry od tkanki podskórnej (jak to
si´ dzieje w przypadku zabiegów
chirurgii plastycznej). Ka˝dy kolejny
zabieg fotoodm∏adzania wykony-
wany jest na innej g∏´bokoÊci, co do-
piero po zakoƒczeniu ca∏ej serii daje

pe∏ny efekt. Âwiat∏o
emitowane przez laser
usuwa wszystkie nie-
po˝àdane zmiany w
skórze, które powsta∏y
na skutek dzia∏ania
czasu, s∏oƒca i/lub cho-
rób skóry.  
Âwiat∏o IPL usuwa
przebarwienia i piegi,
pop´kane i posze-
rzone naczynia krwio-

noÊne i rumienie, rozszerzone po-
ry skórne i ∏ojotok, zmarszczki.
Skóra odzyskuje elastycznoÊç,
spr´˝ystoÊç i staje si´ bardziej
g∏adka. Po wykonaniu serii pi´ciu
zabiegów fotoodm∏adzania jest
m∏odsza o 5-10 lat. Ale… ju˝ po
drugim zabiegu widaç znacznà
popraw´. 

Dla kogo te zabiegi? Sà przez-
naczone dla osób, które majà liczne
drobne zmarszczki, zmniejszonà
elastycznoÊç skóry, przebarwienia,
poszerzone naczynka krwionoÊne,
tzw. „zm´czonà” skór´. Zabiegi fo-
toodm∏adzania nie powodujà wy∏à-
czenia z normalnego trybu ˝ycia czy
przerwy w pracy zawodowej. Nas-
t´pnego dnia po zabiegu mo˝na
wykonywaç codzienne czynnoÊci,
nak∏adaç makija˝. 

3. Depilacja 
W okresie zimy i wiosnà mo˝na
równie˝ zaplanowaç seri´ zabiegów
depilacji laserowej. Aby skutecznie
pozbyç si´ niechcianego ow∏osienia,
nale˝y przeprowadziç seri´ (mini-
mum 3-5) zabiegów w odst´pach co
6-8 tygodni. Pomi´dzy zabiegami
nie mo˝na si´ opalaç. Do lata mo˝na
wi´c pozbyç si´ zb´dnych w∏osków. 

4. Zabiegi laserem frakcyjnym
NowoÊcià ostatnich lat na Êwiecie sà
zabiegi laserami frakcyjnymi (Fra-
xel, Mosaic). Opalona skóra nie jest

do nich przeciwwskazaniem, nato-
miast po zabiegu nie mo˝na si´
opalaç, dlatego te˝ lepiej zapla-
nowaç seri´ takich zabiegów w okre-
sie zimy. Wskazaniami sà blizny
potràdzikowe, rozst´py, poszerzone
pory, wiotkoÊç, starzenie si´ skóry,
przebarwienia. Laser u˝ywany jest
tak˝e do szybkiego przygotowania
skóry przed wielkim wyjÊciem.
Inaczej ni˝ stosowane do tej pory
urzàdzenia – te najnowsze – dzi´ki
systemowi frakcyjnemu – nie naÊ-
wietlajà i nie odparowujà jednoro-
dnie ca∏ej powierzchni skóry, lecz
dziurkujà jà tysiàcami mikros-
kopijnych impulsów. Wytwarzajà
w ten sposób kolumny oparzeƒ, po-
zostawiajàc wokó∏ nich siateczk´
utworzonà ze zdrowej, nieuszko-
dzonej skóry. Dlatego proces lecze-
nia rozwija si´ bardzo szybko i bez
tworzenia widocznej rany. 
Dzi´ki temu osiàgamy dwa wa˝ne
efekty: 
• mniejsze dolegliwoÊci pozabie-
gowe (bo zabieg powoduje mniejszy
uraz) 
• szybsze gojenie, czyli krótszy czas
powrotu do aktywnoÊci zawodowej
(poniewa˝ zdrowe obszary skóry
otaczajàce kolumny nekrotyczne
bardzo przyspieszajà ich gojenie). 
Oczekiwane efekty terapii. Wi´-
kszoÊç osób widzi popraw´ jakoÊci
skóry ju˝ po kilku dniach od za-
biegu. Wynika to z niewielkiego
obrz´ku, który napina skór´ i daje
widoczny efekt maskowania zmar-
szczek oraz blizn. Nie jest to jed-
nak ostateczny rezultat zabiegu.
Trwa∏e efekty odnowy skóry sà
zwiàzane z przetworzeniem kola-
genu, które nast´puje dopiero po
ok. 4 tygodniach po zabiegu. Odbu-
dowa skóry b´dzie dobrze widocz-
na po 4-5 tygodniach od zakoƒ-
czenia cyklu zabiegów. Przebu-
dowa kolagenu trwa jednak nadal,

Kondycja skóry zimà, cd.
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Dr Kamila Szarmach wykonuje zabieg 
z u˝yciem Lasera Mosaic.
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powodujàc wyg∏adzanie i uj´dr-
nianie skóry jeszcze przez 6-12
miesi´cy po zabiegu. Efekt odnowy
skóry uzyskany po cyklu terapii jest
stosunkowo d∏ugotrwa∏y i utrzymu-
je si´ przez kilka sezonów. 

Wi´kszoÊç zabiegów wymaga
starannego znieczulenia maÊcià
Emla, najlepiej z opatrunkiem

okluzyjnym. Po na∏o˝eniu maÊci
znieczulenie trwa ok. 30-60 mi-
nut. Nie jest ono potrzebne przy
zabiegach wykonywanych z najm-
niejszà mocà, przeznaczonych do
przygotowania skóry na wielkie
wyjÊcie. Przy zabiegach obliczo-
nych na bardziej d∏ugotrwa∏y
rezultat stosujemy wi´kszà moc

naÊwietlania. Wówczas znieczule-
nie jest niezb´dne. Po zabiegu
ch∏odzimy skór´ ok∏adami z lo-
dem, zimnà wodà. Stosujemy
tak˝e silnie nawil˝ajàce kremy.
Po zabiegu mo˝na powróciç do
normalnej aktywnoÊci ˝yciowej,
ale trzeba unikaç s∏oƒca i gorà-
cych kàpieli. �

Uwaga! W okresie zimowym warto tak˝e dokonaç oceny znamion skórnych i zaplanowaç
ewentualnie usuni´cie zmian kosmetycznych, np. brodawek ∏ojotokowych.



foto: serwis prasowy Bioline
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Autor: Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl

Punkt pierwszy: nawil˝anie
Skinceuticals
Masa˝ po∏àczony z maskà i serum
Hydrating B5 oraz kremem od˝yw-
czym Emollience to starannie do-
brana kompozycja, aby nawil˝yç 
i od˝ywiç skór´ w trudnym okresie
zimowym. Ten intensywny zabieg
dla skóry odwodnionej wykorzystu-
je techniki masa˝u twarzy opra-
cowane przez ekspertów kosmeto-
logii. U˝ywa si´ do niego gamy
produktów Skinceuticals – o du˝ej
skutecznoÊci przeciwstarzeniowej 
i nawil˝ajàcej. Podczas nak∏adania
preparatów kosmetyczka robi
masa˝, wykonujàc ∏agodne gesty,
które oddzia∏ujà na mi´Ênie oraz
mikrokrà˝enie skóry, co sprawia,
˝e jest ona dobrze od˝ywiona, od-
pr´˝ona. Stosuje przy tym spec-
jalne techniki (tzw. spirale, wach-
larz czy oklepywanie i ugniatanie).
Cena zabiegu: 240 z∏

Hydra Intensive, Bioline
Polepsza nawodnienie skóry prze-
suszonej, zm´czonej, a tak˝e przed-
wczeÊnie starzejàcej si´. Silnie na-
wil˝ajàce substancje aktywne za-
warte w kosmetykach do zabiegu
dobrze wnikajà w skór´, zabez-

pieczajàc jà przez wysychaniem 
i chroniàc jej naturalnà elasty-
cznoÊç. Skóra po zabiegu pozostaje
na d∏ugo g∏adka, j´drna i wy-
pocz´ta. Swoje skuteczne dzia∏anie
kosmetyki zawdzi´czajà obecnoÊci
m.in. kwasu hialuronowego, kras-
norostów, lilii wodnej oraz orchidei. 
Cena: 170 z∏

Punkt drugi: ochrona
Zabieg normalizujàcy
dla skór odwodnionych,
Selvert Thermal
Zabieg chroni i naprawia skór´ znisz-
czonà czynnikami klimatycznymi: dzia-
∏aniem s∏oƒca, wiatru, mrozu, jak
równie˝ wysuszonà z powodu ogrze-
wania w pomieszczeniach czy klima-
tyzacji. Preparaty u˝ywane do niego
odbudowujà p∏aszcz hydrolipidowy,
nawil˝ajà skór´ i wzmacniajà jej
bariery ochronne. Sk∏adnikami ak-
tywnymi tej linii sà woda termalna,
olej z nasion dzikiej ró˝y, biosacha-
rydy, ceramidy oraz bisabolol.
Cena: 200 z∏

Age Defense, Bioline
Dzia∏a na g∏ówne problemy zwiàza-
ne z procesem starzenia si´ skóry,
czyli utrat´ j´drnoÊci i elastycznoÊci,

zmniejszonà zawartoÊç lipidów, zmar-
szczki. Kosmetyki linii Age Defense
zawierajà du˝e iloÊci substancji 
liponormalizujàcych, rewitalizujà-
cych, od˝ywczych i ochronnych, które
wp∏ywajà na prawid∏owe funkcjono-
wanie skóry, zapewniajàc jej spois-
toÊç. Sà to m.in. ceramidy, amino-
kwasy, wielonienasycone kwasy t∏usz-
czowe omega-3 i omega-6, wyciàgi
ry˝owe oraz peptydowe.
Cena: 150-180 z∏

Punkt trzeci: relaks 
Delicje termalne,
Selvert Thermal
Zabieg „Delicje termalne” firmy
Selvert  to naturalne êród∏o wita-
min i minera∏ów dla odwodnionej,
pozbawionej ˝ycia skóry. Poprawi
skórze wyglàd, a nam samopoczu-
cie – dzi´ki aromatom truskawek,
marakui i jogurtu. Jest skuteczny
dla skóry z zaburzeniami równo-
wagi p∏aszcza hydrolipidowego,
spowodowanymi przez czynniki
wewn´trzne (genetyczne, choroby,
zmiany biologiczne, fizjologiczne,
stres) oraz zewn´trzne (warunki
atmosferyczne, ogrzewanie, klima-
tyzacja, opalanie si´). 
Cena: 130 z∏

Odnowa
u kosmetyczki
Wizyty w gabinecie kosmetycznym zimà spe∏nià dwa zadania – nie tylko zregenerujà
przesuszonà wiatrem i mrozem skór´, ale te˝ znakomicie jà zrelaksujà. Humor w szare,
ponure dni poprawi odpr´˝ajàcy masa˝.

Zabiegi w gabinecie:
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„Goràcy podarunek”,
Dermika
Pozytywnej energii dodadzà nam
te˝ rozgrzewajàce zapachy czar-
nego pieprzu, kwiatów orchidei 
i pomaraƒczy w orientalnej pro-
pozycji Dermiki. Program „Goràcy
podarunek” obejmuje zabieg w ka-
psule Spa-Oceana (nowoÊç!), orien-
talny piling i aromatycznà mask´
na cia∏o Orient Express, masa˝
cia∏a z musem orientalnym i do-
tykiem „magicznych kamieni”
oraz indywidualnie dobrany zabieg
kosmetyczny (peptydowy, ró˝ano-
-piwoniowy, superliftingujàcy). Pre-
paraty u˝yte do zabiegu idealnie
wyg∏adzà i uj´drnià skór´, która
b´dzie zrelaksowana i zmys∏owo
pachnàca.  
Cena promocyjna: 585 z∏

Ino Sensi, Algotherm
To program piel´gnacyjny przez-
naczony dla ka˝dego rodzaju skóry
wra˝liwej (suchej, t∏ustej i mie-
szanej). ¸àczy przyjemnoÊç i sku-
tecznoÊç, dzi´ki specjalnie opraco-
wanym technikom masa˝u manu-
alnego oraz odpowiednio dobra-

nym preparatom, bogatym w sub-
stancje aktywne. Zapewnia odpr´-
˝enie ca∏emu cia∏u. Rozpoczyna si´
masa˝em relaksacyjnym, który,
poprzez odpowiedni ucisk mi´Êni,
eliminuje stres i napi´cie. Po zro-
bieniu enzymatycznego pilingu kos-
metyczka wykonuje masa˝ drenu-
jàcy. ¸àczy on zachodnie techniki
drena˝u oraz azjatyckie techniki
detoksykujàce i stymulujàce, w celu
wzmocnienia metabolizmu komórek
skóry. Nast´pnym etapem jest ma-
sa˝ za pomocà tzw. kolb kriogeni-
cznych, które przyjemnie ch∏odzà
skór´, obkurczajà naczynka w∏oso-
wate i ∏agodzà zaczerwienienia.
Dobrze zrobi skórze tak˝e maska
wspomagajàca wch∏anianie substan-
cji aktywnych i stymulujàca krà˝enie.
Cena: 230-250 z∏

Zalecenia kosmetyczki
na zim´
1. Codziennie dok∏adnie oczyszcza-

my skór´ preparatami bezalko-
holowymi, do cery t∏ustej u˝y-
wamy ˝elu, do cery suchej i nor-
malnej – mleczka lub Êmietanki. 

2. Przed ka˝dym wyjÊciem z domu 
smarujemy twarz kremem 
ochronnym z filtrami UVA 
i UVB. Zimà wskazany jest te˝ 
podk∏ad oraz puder.  

3. Nie zapominajmy o dobrej 
pomadce ochronnej na usta 
(np. z glicerynà). Kremu wyma-
gajà te˝ przed ka˝dym wyjÊciem 
nasze r´ce. 
Uwaga! I pomadka, i krem 
do ràk powinny zawieraç filtry 
przeciws∏oneczne.  

4. Na noc si´gamy po kremy 
od˝ywcze i nawil˝ajàce.  

5. Regularnie stosujemy maski kos-
metyczne (np. z lipidami, ceramida-
mi), które podzia∏ajà na skór´ od-
˝ywczo i dobrze jà nawil˝à. �

foto: serwis prasowy Am
ariss Spa & W

ellness Consulting

foto: serwis prasowy Bioline
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Estetyczne zabiegi: okiem pacjenta i lekarza 

Kwas hialuronowy
– naturalny efekt odm∏adzania

Ostrzykiwanie preparatami kwasu
hialuronowego jest jednym z naj-
bardziej popularnych zabiegów w ga-
binetach medycyny estetycznej. 

Samà substancj´ wykorzystu-
je si´ w medycynie od kilkunastu lat.
Co wa˝ne, preparaty kwasu hia-
luronowego sà skuteczne i bez-
pieczne w u˝yciu, jednak nie wszys-
tkie produkty sà sobie równe. Na
pewno warto zwróciç uwag´, czy
preparat, którym zostaniemy
ostrzykni´ci, posiada certyfikaty
poÊwiadczajàce bezpieczeƒstwo
jego u˝ycia. Ponadto sama sub-
stancja jest bardzo plastyczna 
i daje mo˝liwoÊç dos∏ownie mode-
lowania twarzy. Kwasem hialuro-
nowym mo˝emy nie tylko wype∏niç
istniejàce ju˝ zmarszczki, lecz
równie˝ skorygowaç asymetri´
twarzy, poprawiç kszta∏t ust, przy-
wróciç atrakcyjny kontur okolicy
jarzmowej, mo˝emy równie˝ kory-
gowaç nieestetyczne zmarszczki 
w okolicach uszu, poprawiç kszta∏t
nosa etc. 

Lekarz wykonujàcy zabieg
musi byç swego rodzaju artystà,

który spojrzy na naszà twarz ca-
∏oÊciowo, nie skupiajàc si´ tylko na
pojedynczej zmarszczce, lecz dos-
trzegajàc zachwianie proporcji 
w twarzy, które jest najcz´Êciej
czynnikiem wymagajàcym korekcji. 

Przed wykonaniem zabiegu
lekarz powinien zebraç wywiad
lekarski, aby wyeliminowaç poten-
cjalne przeciwwskazania do wyko-
nania zabiegu. Przeciwwskaza-
niami mogà byç np. cià˝a, karmie-
nie piersià, choroby alergiczne, czy
te˝ choroby o pod∏o˝u immunolog-
icznym. 

Agnieszka, lat 42
Agnieszka jest m∏odà, aktywnà
kobietà po 40. roku ˝ycia. Jej
dwuletni synek nie pozwala na
chwil´ wytchnienia, co niestety
mo˝na zauwa˝yç na twarzy
dziewczyny. Skóra Agnieszki jest
w dobrej kondycji, bez du˝ej iloÊ-
ci zmarszczek, jednak to, co
najbardziej jej przeszkadza, to
wyraêne oznaki zm´czenia 

Po konsultacji w gabinecie
medycyny estetycznej Estederm

dr Marcin Ambroziak zapropo-
nowa∏ Agnieszce ostrzykni´cie
kwasem hialuronowym okolicy
jarzmowej i brody oraz korekcj´
kszta∏tu ust. Do przeprowadzenia
zabiegu wykorzystano nowy pre-
parat Stylage, oparty na po∏àcze-
niu wyjàtkowo plastycznego kwasu
hialuronowego i antyoksydantów. 

Przed zabiegiem Agnieszka
zosta∏a znieczulona – dla pe∏nego
komfortu podczas jego wykonywa-
nia. Dr Marcin Ambroziak zrobi∏
dok∏adny rysunek podania Stylage
w okolicach koÊci jarzmowych 
i brody oraz ust. Sam zabieg wstrzy-
kni´cia preparatu trwa∏ kilka
minut, a na jego zakoƒczenie wyko-
nano krótki masa˝. Stylage jest
wyjàtkowo plastycznym prepara-
tem, ze wzgl´du na zastosowanie
opatentowanej technologii IPN,
dlatego te˝ uzyskany efekt jest
bardzo naturalny. Przez 48 godzin
po zabiegu Agnieszka mia∏a opuch-
ni´te usta, co jest normalne przy
zastosowaniu znieczulenia stoma-
tologicznego. W okolicach brody
pojawi∏ si´ ma∏y siniaczek, który

Tym razem w naszej rubryce prezentujemy zabieg z u˝yciem kwasu hialuronowego
Stylage, wykonany przez dr Marcina Ambroziaka w gabinecie Estederm. Kwas
hialuronowy i antyoksydanty to wyjàtkowo skuteczne po∏àczenie dla uzyskania
niezwykle naturalnego efektu.
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wch∏onà∏ si´ po kilku dniach; na co
dzieƒ Agnieszka maskowa∏a go
korektorem.  

Efekt korekcji b´dzie utrzy-
mywa∏ si´ 9-12 miesi´cy, ale
Agnieszka jest ju˝ zdecydowana,
˝e go powtórzy dla lepszego sa-
mopoczucia. 

Opinia Agnieszki:   
Jestem zachwycona! To by∏ mój
pierwszy zabieg i nie wiedzia∏am
do koƒca, czego si´ spodziewaç,
jednak dr Marcin Ambroziak
bardzo dok∏adnie wyt∏umaczy∏
mi, jaki efekt uzyskamy dzi´ki
zastosowaniu Stylage. Chcia∏am
wyglàdaç na bardziej wypocz´tà 
i taki efekt uzyska∏am. Bardzo
si´ ciesz´, ˝e rezultat jest w pe∏ni
naturalny i nie zmieni∏ moich
rysów twarzy. Mi∏ym zaskocze-
niem by∏ mój nowy kszta∏t ust.
Nigdy nie zwraca∏am na to zbyt-
niej uwagi, ale teraz widz´, ˝e 
sà one bardziej proporcjonalne 
i bardziej atrakcyjne. Sam zabieg
nie by∏ bolesny, jedynym dyskom-
fortem by∏o opuchni´cie ust,
które utrzymywa∏o si´ przez
nast´pne dwa dni. 

Najbardziej zaskakujàca 
by∏a reakcja mojego m´˝a, który
nie wiedzia∏ dok∏adnie, jaka 
zmiana zasz∏a, ale zauwa˝y∏ 
od razu, ˝e wyglàdam na bardziej
wypocz´tà i zrelaksowanà. 
Z pewnoÊcià zobaczymy si´ 
z dr Marcinem Ambroziakiem
ponownie. �

foto: serwis prasowy Vivacy

PRZED
dr Marcin Ambroziak 
zaproponowa∏ jej odtwo-
rzenie „trójkàtu pi´kna”
w okolicach koÊci jarz-
mowych i brody – dla 
przywrócenia atrakcyjnego,
zdrowego wyglàdu.

W CZASIE ZABIEGU
Okolica koÊci jarzmowych oraz brody zosta∏a wymodelowana poprzez podanie preparatu STYLAGE XL.
Przed zabiegiem lekarz poda∏ znieczulenie oraz wykona∏ dok∏adny rysunek miejsc, które mia∏y zostaç
ostrzykni´te.

PO
Korekcja Agnieszki by∏a bardzo
naturalna. Dzi´ki odtworzeniu
obj´toÊci w okolicy jarzmowej 
oraz delikatnemu dodaniu
obj´toÊci jej ustom uzyskaliÊmy
efekt Êwie˝oÊci i atrakcyjnoÊci,
bez efektu sztucznoÊci.

W CZASIE ZABIEGU
W trakcie zabiegu pacjentka zadecydowa∏a wspólnie z lekarzem, aby delikatnie dodaç obj´toÊci ustom 
i poprawiç ich kontur. Do tego celu dr M.Ambroziak wykorzysta∏ STYLAGE M, otrzymujàc w rezultacie
bardzo naturalnà korekcj´ kszta∏tu ust Agnieszki.

Agnieszce najbardziej
przeszkadza∏ jej zm´czony
wyraz twarzy



Solarium
– zdrowe czy nie?
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Wiele si´ mówi o tym, 
˝e solarium mo˝e
skórze szkodziç. 
Czy bardziej ni˝
promienie s∏oneczne?
Gdy opalamy si´ w s∏oƒcu, na skór´
dzia∏ajà zarówno promienie UVB,
jak i UVA. Te pierwsze wywo∏ujà
nag∏e zaczerwienienie skóry, która
broni si´ w ten sposób, zwi´kszajàc
produkcj´ melaniny. UVA (to g∏ów-
nie one opalajà w solariach) sà
bardziej niebezpieczne, bo wnikajà
w g∏àb skóry, niszczàc jà bez-
powrotnie: uszkadzajà w∏ókna ko-
lagenu i elastyny, co powoduje, 
˝e traci ona elastycznoÊç, jest
wysuszona i szybko pokrywa si´
siatkà zmarszczek. W solariach
stosuje si´ g∏ównie UVA, które
przyspiesza starzenie si´ skóry
oraz zwi´ksza ryzyko zachorowa-
nia na nowotwory. I mimo ˝e w no-
woczesnych urzàdzeniach mody-
fikuje si´ stosunek promieni UVA
do UVB, to wcià˝ trzeba byç
ostro˝nym w korzystaniu z nich.  

Czy to oznacza, 
˝e powinniÊmy 
zrezygnowaç z niego
zupe∏nie?
Istnieje pewien plus korzystania 
z solariów, zw∏aszcza zimà, kiedy
wokó∏ jest ciemno i ponuro. Âwia-
t∏o lamp powoduje wytwarzanie
endorfin – hormonów szcz´Êcia,
zatem mo˝e poprawiaç nam nas-
trój, podobnie jak lekko zabarwio-
na skóra, która podwy˝sza naszà
atrakcyjnoÊç. Je˝eli skorzystamy 
z solarium rzadko, np. 2-3 razy 
w zimowe miesiàce albo 1-2 razy
przed urlopem czy jakimÊ wa˝nym
wydarzeniem – nie zaszkodzimy
skórze a˝ tak bardzo. Ale… mu-
simy os∏oniç twarz i d∏onie oraz
za∏o˝yç specjalne okulary z filtrem.  

Czy przed seansem
warto ochroniç skór´
specjalnymi kosme-
tykami?   
Nie ma to wi´kszego sensu, bo i tak
nie zabezpieczajà nas one przed

szkodliwym dzia∏aniem promieni
UV – nie zawierajà silnych filtrów.
Mo˝na jedynie zastosowaç z tej
pó∏ki kosmetyki, które uchronià
skór´ przed nadmiernym wysusze-
niem lub nawil˝à jà po korzystaniu
z solarium. Sprawdêmy na opako-
waniu kremu lub maski, czy by∏y
testowane dermatologicznie. 

Czy wszyscy mogà
korzystaç z  ∏ó˝ek
opalajàcych?  
Powinny ich unikaç osoby o jasnej
karnacji, ze sk∏onnoÊcià do prze-
barwieƒ i znamion, z rozszerzony-
mi naczynkami. Przeciwwskaza-
niem do korzystania z solarium sà
tak˝e choroby serca, tarczyca, cu-
krzyca, epilepsja, przebyte niedaw-
no operacje. Uwaga! Bezwzgl´dnie
z ∏ó˝ek opalajàcych muszà zrezyg-
nowaç kobiety w cià˝y, chorzy
za˝ywajàcy leki Êwiat∏ouczulajàce
(antykoncepcyjne, antydepresyjne,
przeciwgrzybicze, z wyciàgiem 
z dziurawca, a nawet zwyk∏à as-

W zimowe, szare dni brakuje nam s∏oƒca, dlatego ch´tnie korzystamy z jego
zast´pczej formy – solarium. Co dermatolodzy sàdzà o wygrzewaniu si´ na pla˝y
ju˝ wiemy, a jaka jest ich opinia na temat solarium, zapytaliÊmy dr King´ Nicer,
Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, www.nicer.pl 

Zdrowie skóry:
foto: serwis prasowy Nuxe
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piryn´), z grzybicà lub opryszczkà.
Omijajmy solarium po depilacji
woskiem, gdy mamy jakieÊ Êwie˝e
ranki. Za to np. chorym na ∏usz-
czyc´ lampy solaryjne od czasu 
do czasu mogà nawet pomóc, ale
decyduje o tym dermatolog.

Jakie solaria najlepiej
wybieraç? 
Te nowoczesne, w których lampy sà
bezpieczniejsze, bo emitujà mniej
promieni UVA. Niektóre sà wypo-
sa˝one w filtry, dzi´ki którym emi-
towane fale dzia∏ajà ∏agodniej na
skór´. ¸ó˝ko musi mieç licznik
godzin pracy lamp. Ich wymiana po
800 godzinach jest konieczna,
inaczej grozi oparzeniem. Czas
opalania trzeba dostosowaç do
rodzaju lamp oraz fototypu skóry. 

Czy to prawda, 
˝e opalanie w solarium
mo˝e uzale˝niaç?  
Niestety tak. Obecnie, mimo coraz
wi´kszej wiedzy na temat szkodli-
woÊci solarium, jest ono bardzo
popularne wÊród 14-17-letnich
dziewczàt. Korzystajà z seansów 
3-4 razy w tygodniu przez okràg∏y
rok!!! ˚yjà w przekonaniu, ˝e
nieopalone by∏yby mniej atrak-
cyjne. Niedawno odwiedzi∏a mój
gabinet dziewczyna, która chodzi∏a

do solarium przez ostatnie 3 lata
codziennie z wyjàtkiem niedziel!!!
Na szcz´Êcie po przeczytaniu ja-
kiegoÊ artyku∏u w prasie wys-
traszy∏a si´ i przysz∏a do derma-
tologa. Problem w tym, ˝e w wi´-
kszoÊci gabinetów nie ma kontroli,
kto i w jakim wieku korzysta 
z solarium, nie mówiàc ju˝ o infor-
macji na temat przeciwwskazaƒ. 

Jaki jest stosunek 
do „sztucznego
s∏oƒca” w Europie?  
Komisja Europejska ostrzega przed
ryzykiem, jakie wià˝e si´ z opa-
laniem w solarium. Z opubliko-
wanego przez nià raportu wynika,
˝e cz´ste wizyty w solarium zwi´-
kszajà ryzyko zachorowania na
z∏oÊliwe nowotwory skóry. Trwajà
prace nad zmianà norm dotyczà-
cych urzàdzeƒ do opalania, okreÊ-
lajàcych zasady korzystania z nich.
W niektórych krajach, np. w An-
glii, w ubieg∏ym roku rozpocz´to
szeroko zakrojonà akcj´, poczyna-
jàc od szkó∏ podstawowych, infor-
mujàcà szczegó∏owo nie tylko 
o szkodliwoÊci nadmiernego opala-
nia, ale te˝ propagujàcà zdrowy
model atrakcyjnoÊci, podkreÊlajà-
cy, ˝e opalona skóra wcale nie jest
synonimem pi´kna. �

Uwaga!

U osób, które majà liczne i dysplastyczne znamiona solarium mo˝e sprowokowaç transformacj´ 
nowotworowà w kierunku czerniaka z∏oÊliwego. Nawet jeden seans potrafi spowodowaç poparzenie
znamienia, które ma dalsze, bardzo niebezpieczne konsekwencje.

foto: serwis prasowy Decleor



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

Nutritic, La Roche-Posay – pomoc dla skóry zimà 
• Od˝ywczy krem regenerujàcy Nutritic jest odpowiedni do piel´gnacji suchej, szorstkiej
skóry. ¸agodzi uczucie Êciàgni´cia, wra˝liwoÊç na wysuszenie, poprawia jej elastycznoÊç.
Zawarte w kremie biolipidy wzmacniajà naturalnà barier´ skóry, chroniàc jà przed agresy-
wnym dzia∏aniem czynników zewn´trznych. Jak udowodni∏y testy, kosmetyk sprawdza si´
doskonale zimà, podczas mroênych temperatur. Znana dziennikarka Martyna Wojciechowska
u˝ywa∏a go (a tak˝e od˝ywczo-ochronnego sztyftu do ust) podczas swojej wyprawy na
Antarktyd´, gdzie pokona∏a jednà z najwy˝szych gór Êwiata – Masyw Vinsona (to ju˝ jej
szósty zdobyty szczyt).    

Cena: ok. 50 z∏/40 ml
Dost´pny w aptekach 

EKSPERT poleca:

Glyco-A, Isispharma – piling kosmetyczny 
z kwasem glikolowym   
• S∏u˝y do pilingu powierzchniowego i Êredniog∏´bokiego. Redukuje zrogowacia∏y
naskórek, poprawia wyglàd skóry, rozjaÊnia jà. Zmarszczki ulegajà wyg∏adzeniu, a pory
zw´˝eniu. Przyspiesza odnow´ komórek, dzi´ki czemu skóra odzyskuje elastycznoÊç 
oraz równomierny koloryt – jest wyraênie odm∏odzona. Piling z kwasem glikolowym
sprawdza si´ przy bliznach tràdzikowych oraz nadmiernej pigmentacji skóry. Przez pier-
wsze 3 dni nak∏adamy krem na twarz na ok. 15 minut i usuwamy delikatnym Êrodkiem
zmywajàcym (np. Aquaruboril). W zale˝noÊci od reakcji skóry na preparat – mo˝na
wyd∏u˝aç czas aplikacji kremu na ca∏à noc. Najlepsze efekty uzyskamy, stosujàc Glyco-
A raz dziennie wieczorem przez ok. 2 tygodnie. Po u˝yciu kremu mo˝e wyst´powaç
mrowienie i zaczerwienienie skóry, ale to oznaka jego dzia∏ania – objawy te po kilku 
dniach zanikajà.  

Cena: 50 z∏ /30 ml   
Dost´pny w aptekach       

Cellébiotic, Vichy – dla skóry dojrza∏ej  
• Po 60. roku ˝ycia regeneracja komórek skóry ulega spowolnieniu, s∏abnà te˝ jej
mechanizmy obronne. Skóra staje si´ przesuszona, ziemista i wyraênie wiotczeje.
Krem rewitalizujàco-od˝ywczy z Biotique – B8™ pobudzi mechanizmy ochronne skóry,
przywróci jej blask i zdrowy wyglàd. Balsam na noc pomo˝e wzmocniç komórki skóry
i w pe∏ni jà zregeneruje – b´dzie si´ stawa∏a coraz g∏adsza z ka˝dym dniem.
Kosmetyki by∏y testowane na wra˝liwej skórze pod kontrolà dermatologa.          

Krem rewitalizujàco-od˝ywczy na dzieƒ, cena: 105 z∏/50 ml
Balsam regenerujàco-od˝ywczy na noc, cena: 115 z∏/50 ml

Dost´pny w aptekach 
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Multi-Regenerujàcy Krem do Cia∏a, Neutrogena®

Formu∏a Norweska – sposób na wiele problemów skóry 

• Stworzony we wspó∏pracy z dermatologami, ∏àczy w bogatej kremowej konsystencji
Formu∏´ Norweskà z innowacyjnà technologià Biodynes®. Jest bezzapachowy, dobrze
tolerowany, wskazany do stosowania w przypadku bardzo suchej, podra˝nionej i zniszczonej
skóry. Krem ∏agodzi uczucie sw´dzenia i zaczerwienienia skóry. Odpowiedni tak˝e dla osób
sk∏onnych do egzemy. Neutrogena® Formu∏a Norweska Multi-Regenerujàcy Krem do Cia∏a:
• idealnie nawil˝a bardzo suchà i szorstkà skór´
• przynosi natychmiastowà ulg´ podra˝nionej, zaczerwienionej skórze, 

w przypadku uczucia dyskomfortu 
• regeneruje zniszczonà i nara˝onà na dzia∏anie szkodliwych czynników zewn´trznych 

skór´ poprzez podniesienie jej bariery regenerujàcej
Krem mo˝e byç stosowany codziennie na cia∏o, twarz, r´ce i stopy przez doros∏ych i dzieci
powy˝ej 5. roku ˝ycia.

Cena: 24,99 z∏ /50 ml
Dost´pny wy∏àcznie w aptekach
Maseczka: nny estetycznej pytania dotyczàce tej dziedziny.  
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Skin Defender, Comfort Zone 
– potrójna ochrona, g∏´bokie od˝ywianie   
• Codziennie ró˝ne czynniki biologiczne i Êrodowiskowe atakujà naszà
skór´ i os∏abiajà jej równowag´. Krem ochronny Skin Defender wzmo-
cni jej funkcje obronne, os∏aniajàc jà przed promieniami UV, smogiem,
zanieczyszczeniami i ∏agodzàc skutki stresu. Regularne stosowanie przy-
wróci cerze g´stoÊç i jedwabistoÊç oraz dobrze jà nawil˝y. Krem mo˝na
stosowaç zarówno na skór´ twarzy, jak i szyi oraz dekoltu. 

Cena: 247 z∏/50 ml 
Dost´pny w sieci drogerii Marionnaud na terenie ca∏ej Polski

Atoderm Lip Balm, Bioderma 
– od˝ywi i zregeneruje usta  
• Zimà szczególnej piel´gnacji wymagajà tak˝e usta. Nowy balsam Biodermy poprawia
ich wyglàd. Gdy sà spierzchni´te, wysuszone i podra˝nione, skutecznie je nawil˝y, wyg∏adzi 
i od˝ywi. Balsam jest bezzapachowy, hipoalergiczny, o przyjemnej konsystencji. Ma wygodny
aplikator u∏atwiajàcy nak∏adanie kosmetyku. Mo˝na go u˝ywaç codziennie, tak cz´sto 
jak tego potrzebujemy.              

Cena: 22,5 z∏/15 mll 
Dost´pny w aptekach



Warto Poznaç:

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy 
oraz najlepsze gabinety dermatologii

i medycyny estetycznej, wellness 
i beauty spa

dr n. med. Ewa Szpringer
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Dr n. med. Ewa Szpringer – specjalista dermatolog, absolwentka Lubelskiego 
Uniwersytetu Medycznego, teraz tak˝e jego adiunkt na II Wydziale Lekarskim 
z Oddzia∏em Angloj´zycznym i nauczyciel patologii, którà wyk∏ada dla studentów 
polskich, amerykaƒskich i norweskich. Ukoƒczy∏a podyplomowe studia w zakresie 
zarzàdzania w s∏u˝bie zdrowia na UJ. Jest cz∏onkiem Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych i ESCAD, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, cz∏onkiem-za∏o˝ycielem Polskiego Towarzystwa
Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej.

Autorka i wspó∏autorka 105 prac
i doniesieƒ naukowych dotyczà-
cych mi´dzy innymi: roli wolnych
rodników tlenowych w medycynie,
apoptozy struktur komórkowych
w terapii dermatologicznej, zas-
tosowania Êwiat∏a w derma-
tologii, patologii i terapii naczy-
niaków i malformacji naczy-
niowych. Od roku 1996 dr Ewa
Szpringer zajmuje si´ diagnosty-
kà i leczeniem hirsutyzmu, wspó∏-
pracujàc z wieloma oÊrodkami
naukowymi na terenie kraju i za
granicà. Zajmuje si´ równie˝
szkoleniem lekarzy w zakresie
technik dermatologii estetycznej
– neurotoksyny botulinowej, im-
plantologii kwasu hialuronowego
oraz laseroterapii. Odby∏a liczne
sta˝e zagraniczne w oÊrodkach
dermatologii i chirurgii (Los An-
geles, Dublin, Manchester, Madryt,
Pary˝, Uppsala, Ateny, Rodos,
Budapeszt). Od wielu lat jest kon-
sultantem w zakresie przeszczepu
w∏osów w Medical-Hair.

Prowadzi równie˝ za∏o˝one przez
siebie Centrum Dermatologii i La-

seroterapii Laser-Medic w Lubli-
nie, które oferuje pe∏en zakres te-
rapii z zakresu dermatologii este-
tycznej i patologii skóry, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem zasto-
sowania technik laserowych i im-
plantologii oraz leczenia naczy-
niaków i malformacji u dzieci i do-
ros∏ych. W swojej codziennej pra-
ktyce pos∏uguje si´ najnowoczeÊ-
niejszà aparaturà medycznà, gwa-
rantujàcà wysoki standard zabie-
gów i dobre wyniki, m.in. lasery
frakcyjne – erbowy i CO2, lasery
naczyniowe – KTP i FDPL, lasery
do depilacji, Jet-pill,
PUVA i UVB – terapia 
z u˝yciem unikalnej kabi-
ny Davlin USA, dermato-
skop epiluminescencyjny.

Prywatnie ma dwie córki:
Agata studiuje medycy-
n´, Maria jest jeszcze
przedszkolakiem. Mà˝
– Krzysztof, dr hab. Uni-
wersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie, kieruje
Katedrà Interny UP.
Doktor E. Szpringer,

kiedyÊ prawie zawodowa pi∏-
karka r´czna, dziÊ najch´tniej
p∏ywa z rodzinà w ciep∏ych
morzach, wygrzewa si´ na gorà-
cym piasku lub obserwuje przydo-
mowy ogród i swoje ukochane,
liczne zwierz´ta. W wolnych
chwilach si´ga po p´dzle i farby.
Wraz z m´˝em pasjonujà si´
fotografià, literaturà i muzykà.
Czasem je˝d˝à na rowerach. �

www.lasermedic.com.pl






