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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Dermatologia estetyczna ciàgle zaskakuje nowymi,

coraz bardziej bezpiecznymi metodami odm∏adzania 

i poprawiania niedoskona∏oÊci wyglàdu. Mamy okazj´

przekonaç si´ o tym, uczestniczàc w wielu kongresach 

i sympozjach naukowych na ca∏ym Êwiecie, a potem naj-

ciekawsze techniki wprowadzaç w naszych gabinetach.

Dossier tego numeru to piersi – prezentujemy ró˝ne

zabiegi medyczne i kosmetyczne, zalecamy profilaktyczne

badania.

Du˝ym zainteresowaniem wÊród lekarzy i pacjentów

cieszy si´ wykorzystanie osocza bogatop∏ytkowego 

w odm∏adzaniu skóry. O zaletach i szczegó∏ach tej metody

przeczytajà Paƒstwo na stronach 12-13.

W numerze poza tym: specjalista-dietetyk doradza,

jak powinna si´ od˝ywiaç przysz∏a mama, by dziecko by∏o

odporne i zdrowe oraz… kuszàca propozycja na zimowe

miesiàce – relaksacyjne masa˝e.

Przyjemnej lektury! 

Pod patronatem

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 
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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.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesy∏aç faksem pod numer: 22/847 69 33,
albo e-mailem na adres: agnieszka@dermatologia-estetyczna.pl. 
Mo˝na te˝ wys∏aç je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1. Podaj swoje imi´ i nazwisko, pe∏nà nazw´ i adres gabinetu 
(∏àcznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2. Cena 1 egzemplarza: 2,20 z∏ + koszt wysy∏ki doliczany do ka˝dego 
egzemplarza (koszt wysy∏ki jest zale˝ny od wagi przesy∏ki i dzielony 
przez liczb´ zamówionych egzemplarzy wg cennika firmy wysy∏kowej).

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 2010.

styczeƒ/luty (nr 22)
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zdj´cie na ok∏adce: serwis prasowy Dibi

W NAST¢PNYM NUMERZE m.in.:

DOSSIER: Atopia – sposoby leczenia 

• Piel´gnacja skóry atopowej 

• Jak sobie z nià radziç u dzieci

• Najlepsze kosmetyki i preparaty

Zabiegi medyczne i kosmetyczne na dekolt, ramiona i szyj´ 

Oty∏oÊç – problem zdrowotny i estetyczny 

Nieinwazyjne modelowanie sylwetki  

marzec/kwiecieƒ 2010 
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Autor: dr Julita Zaczyƒska-Janeczko
Centrum Dermatologii Estetycznej Derm-Art, Kraków
www.derm-art.pl  

¸adne piersi
bez skalpela
Sà atrybutem kobiecoÊci, ale te˝ mogà przysporzyç 
kompleksów. Kobietom, które nie sà zadowolone z wyglàdu
piersi, naprzeciw wychodzi ju˝ nie tylko chirurgia plastyczna,
ale i medycyna estetyczna, oferujàc bezpieczne metody
powi´kszania i korygowania kszta∏tu biustu.

J´drne i pi´kne – najlepiej gdyby
takie pozosta∏y na lata – niestety
zmiany, jakim podlegamy na ró˝-
nych etapach ˝ycia, up∏ywajàcy
czas, karmienie piersià, gwa∏towne
chudni´cie po zastosowaniu diet
sprawiajà, ˝e piersi tracà spr´-
˝ystoÊç, mimo ˝e wcieramy w nie
kremy i balsamy. Najnowsze tech-
niki zabiegowe stosowane przez
dermatologów w gabinetach me-
dycyny estetycznej pomogà przy-
wróciç im ∏adny kszta∏t, ale te˝
biust powi´kszyç.           

Macrolane 
– zabieg nowoczesny 
i bezpieczny
Bardzo dobrà metodà dla paƒ,
które wola∏yby uniknàç inter-
wencji chirurga, jest zabieg z u˝y-
ciem preparatu Macrolane na ba-
zie stabilizowanego kwasu hialu-
ronowego powsta∏ego w oparciu 

o bezpiecznà technologi´ Nasha™
(Stabilized Non-Animal Hialuro-
nic Acid). S∏u˝y on do obj´toÊcio-
wego modelowania cia∏a, przywra-
cania konturów, uj´drniania (ró˝-
nych partii cia∏a: poÊladków, ∏y-
dek, ud, odm∏adzania d∏oni, kore-
kcji narzàdów p∏ciowych). W przy-
padku piersi pomaga je uj´drniç,
nadaç pe∏niejszy kszta∏t. Najlep-
szy efekt mo˝na uzyskaç, powi´-
kszajàc je o jeden numer biusto-
nosza. Biust po dobrze wykona-
nym przez doÊwiadczonego leka-
rza zabiegu jest zgrabny i wyglà-
da naturalnie.  

Jak przebiega zabieg? 
Przede wszystkim pacjentka po-
winna przed zabiegiem przepro-
wadziç niezb´dne badania: morfo-
logi´, OB, badanie ogólne moczu,
poziom cukru we krwi, uk∏ad krze-
pni´cia krwi, do 35. roku ˝ycia

DOSSIER: Piersi – zabiegi, piel´gnacja, badania

foto: serwis prasowy Q-M
ed
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– USG piersi, po 35-tym dodat-
kowo mammografi´. 

Obowiàzkowa jest najpierw
konsultacja lekarska, omawia si´
wszystkie szczegó∏y zabiegu, wy-
konuje zdj´cie. Pacjentka musi te˝
podpisaç zgod´ na zabieg. Lekarz
rozrysowuje miejsca wk∏ucia, uwz-
gl´dniajàc asymetri´ piersi, ustala
plan zabiegu, bioràc pod uwag´
oczekiwania pacjentki. 

Powi´kszenie piersi tà metodà
nie wymaga ci´cia – zabieg polega
na wstrzykni´ciu odpowiedniej
iloÊci preparatu pomi´dzy Êcian´
klatki piersiowej a gruczo∏ pier-
siowy (anatomiczna torebka w∏ók-
nista). Wystarczy delikatne nak∏u-
cie skóry, po którym pozostaje je-
dynie niewielka blizna. W miejscu
wk∏ucia zak∏ada si´ pojedynczy
szew lub plaster. Zabieg trwa doÊç
krótko, bo od 20 do 40 minut 
– i wykonuje si´ go w znieczuleniu
miejscowym, dodatkowo stosuje si´
te˝ znieczulenie do˝ylne. 

Co bardzo wa˝ne, ok. 2 godzin
po zabiegu pacjentka mo˝e powróciç
do codziennych obowiàzków. Zabie-
gowi mo˝e towarzyszyç niewielki
ból i obrz´k oraz zasinienie w oko-
licy nak∏ucia, czasami te˝ podwy˝-
szona temperatura. Pacjentka czu-
je zgrubienie i twardoÊç piersi,
jakby uczucie rozpierania. Objawy
te znikajà jednak samoistnie w cià-
gu kilku dni. 

Zalecenia po zabiegu
Przez dwa tygodnie po zabiegu
nale˝y unikaç nadmiernego wysi∏-
ku fizycznego oraz zbyt silnego
uciskania piersi, trzeba spaç na
plecach przez ok. 2 tygodni, aby
nie uciskaç piersi. Lekarz czasami
zaleca noszenie w tym czasie spor-
towego stanika o jednà miseczk´
wi´kszego ni˝ przedtem. Pacjentka
przyjmuje antybiotyk doustny przez
7-10 dni, leki przeciwzapalne nie-
sterydowe, ewentualnie przeciw-
wirusowe.   

Zabieg modelowania piersi za po-
mocà Macrolane™ nie pociàga za so-
bà nieodwracalnych skutków, bo 

preparat ulega stopniowej degra-
dacji. By utrzymaç na d∏u˝ej ocze-
kiwany efekt estetyczny, mo˝na
wykonaç dodatkowy zabieg pod-
trzymujàcy – ale decyzja lekarza
powinna byç dostosowana do indy-
widualnych potrzeb pacjentki. 

To wa˝ne: Nie zaobserwowano
zwi´kszenia wyst´powania ryzy-
ka raka piersi po zastosowaniu
Macrolane. Natomiast trzeba ro-
biç badania piersi – u kobiet
m∏odych wykonywaç je raz na
rok, u starszych dwa razy w roku. 

Uwaga! Po zabiegach Macrolane
podczas badania USG mogà wys-
tàpiç pewne odchylenia w obrazie.  

Przeciwwskazania:
a) cià˝a
b) nadwra˝liwoÊç na kwas 

hialuronowy
c) choroby tarczycy, wàtroby, 

nerek
d) ostre, przewlek∏e infekcje
e) zaburzenia krzepliwoÊci krwi
f) wyst´powanie torbieli 

w gruczo∏ach piersiowych
g) przy jakichkolwiek zmianach 

w USG piersi lub mammografii
h) u kobiet z wysokim ryzykiem 

zachorowania na raka piersi
Ile zabiegów: 1 zabieg, po oko∏o
1-1,5 roku mo˝emy powtórzyç 
i podaç 50% obj´toÊci pierwszego
zabiegu
Cena: 12-14,5 000 z∏

Efekt: utrzymuje si´ oko∏o 
dwóch lat  

Zalety korekcji piersi
kwasem hialuronowym:
• Zabieg jest bezinwazyjny, 

nie sprawia wi´kszego bólu
• Nie wymaga pobytu w szpitalu

i nie wy∏àcza z codziennych zaj́ ç 
• Nie pozostawia blizn 
• Pozwala osiàgnàç naturalny efekt 
• Jest bezpieczny – wykonany 

przez wykwalifikowanego 
specjalist´ nie niesie ryzyka 
powik∏aƒ

• Preparat u˝yty do zabiegu 
jest biokompatybilny i ulega 
powolnej degradacji 
– po oko∏o 18-24 miesiàcach 
wch∏ania si´ 40-50% 
˝elowego implantu

Botox na biust  
– jak to dzia∏a?  
Biust mo˝na te˝ ostrzykiwaç Bo-
toksem, a konkretnie mi´Ênie mi´-
dzy˝ebrowe w okolicy piersi, które
pod wp∏ywem preparatu rozluênia-
jà si´, co daje efekt powi´kszenia
i podniesienia. Przy okazji napina-
jà si´ tak˝e inne partie mi´Êni (na
zasadzie konkurencyjnoÊci) i zwi´-
kszajà efekt zabiegu. Dobry rezul-
tat utrzymuje si´ ok. 3-5 miesi´cy.
Niestety to technika droga – po-
trzeba ok. 80 jednostek preparatu,
co sprawia, ˝e zabieg Botoksem 
na piersi wykonuje si´ u niewielu
pacjentek. �

foto: serwis prasowy Look M
ed Device
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Na czym polega 
ta metoda i czy jest
bezpieczna?    
Zabieg nosi nazw´ Beauli (z ang.
Breast Augmetation by Lipotrans-
fer), co oznacza powi´kszenie piersi
z zastosowaniem lipotransferu. Chi-
rurg podczas jednej sesji (przy zas-
tosowaniu urzàdzenia Body Jet) od-
sysa t∏uszcz z dowolnej cz´Êci cia∏a
pacjentki – na przyk∏ad z ud, poÊlad-
ków czy brzucha – i przenosi do
piersi. Zabieg robi si´ w znieczu-

leniu miejscowym. Polega na wy-
p∏ukiwaniu tkanki t∏uszczowej spe-
cjalnym roztworem wodnym, która
jednoczeÊnie jest odsysana za po-
mocà kaniuli i zbierana do spe-
cjalnego lipokolektora, gdzie jest fil-
trowana. Komórki odpowiednie do
przeszczepu sà wprowadzane meto-
dà iniekcji w struktur´ piersi. Przy
czym wyizolowany materia∏ za-
wiera zarówno dojrza∏e komórki
t∏uszczowe – adipocyty, jak preadi-
pocyty, czyli komórki macierzyste,

z których rozwijajà si´ nowe adi-
pocyty, dzi´ki czemu przeszczepio-
ny materia∏ staje si´ naturalnà
cz´Êcià piersi, a zmiany sà trwa∏e.

Jaki efekt daje 
i ile kosztuje? 
Metodà tà mo˝na piersi powi´kszyç
przynajmniej o jeden rozmiar, a tak-
˝e skorygowaç ich kszta∏t. Efekt
jest naturalny. Pacjentka mo˝e po
zabiegu wróciç od razu do domu. 
Cena: od 10 tys. z∏ �

Przeszczep t∏uszczu 
– nowy sposób na wi´ksze piersi
Od niedawna jest dost´pna w Polsce metoda, która pozwala powi´kszyç biust poprzez 
przeniesienie nadmiaru tkanki t∏uszczowej, np. z bioder do piersi. ZapytaliÊmy o nià chirurga
plastyka dr Artura Brom´, Look Med.

foto: serwis prasowy Look Med Device

foto: serwis prasowy Derm
-Art

przed przedprzed

po popo

Zdj´cia przed i po zabiegu metodà Macrolane 

Zdj´cia przed 
i po zabiegu Beauli 
z zastosowaniem
urzàdzenia Body Jet    

przed po
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Kosmetyczne zabiegi

na biust
Piersiom wiotczejàcym po karmie-
niu piersià czy gwa∏townym odchu-
dzaniu trzeba zapewniç odpowiedni
program odnowy. Najlepiej zdecy-
dowaç si´ na ca∏à seri´ zabiegów 
w gabinecie kosmetycznym. Czego si´
po nich spodziewaç? Przede wszyst-
kim uelastycznienia skóry, ale te˝ na-
wil̋ enia, wyg∏adzenia jej powierzchni.  

Bust Modeling
Treatment, Thalgo  
To zabieg przeznaczony dla skóry
delikatnej, z objawami zwiotczenia,
utratà elastycznoÊci i j´drnoÊci. Âwie-
tnie regeneruje piersi po cià˝y i okre-
sie karmienia. Uelastycznia skór´, po-
prawiajàc jej odpornoÊç na rozcià-
ganie, co chroni jà przed powsta-
niem rozst´pów, wyg∏adza i uj´-
drnia. Regularne zabiegi potrafià
nawet nieco podnieÊç i poprawiç
kszta∏t piersi.  
Przeciwwskazania: operacja biustu,
cià˝a, nowotwór, karmienie piersià. 
Ile zabiegów: 6-8
Cena: ok. 150 z∏ 

L’Ocean, Selvert 
Celem zabiegu jest przede wszyst-
kim uj´drnienie biustu. U˝yte do nie-

go kosmetyki bazujà na morskich
sk∏adnikach aktywnych (algi, osad
morski), bogatych w sole mineralne
i oligoelementy, co daje dobre rezul-
taty w piel´gnacji biustu. L'Ocean
Selvert zapewnia skórze piersi od-
powiedni od˝ywienie, a tym samym
oczekiwanà przez pacjentk´ j´dr-
noÊç i elastycznoÊç. 
Ile zabiegów: 6-8
Cena: ok. 150 z∏ 

Perfect Biust, Bielenda 
Nie tylko biust uj´drnia, ale i mode-
luje. Zabieg nadaje si´ dla ka˝dego
rodzaju skóry, zw∏aszcza tej, która
zwiotcza∏a po cià˝y czy diecie od-
chudzajàcej. Po nim skóra staje si´
bardziej j´drna, a wyglàd i kszta∏t
piersi ulegajà poprawie. Preparaty
stosowane podczas zabiegu popra-
wiajà cyrkulacj´ krwi i limfy, stymu-
lujà metabolizm skóry. Nak∏adana
podczas zabiegu maska algowa
wywo∏uje efekt termiczny (nast´-
puje rozgrzanie, a potem sch∏o-
dzenie skóry), co wspomaga wch∏a-
nianie substancji aktywnych. Zabieg
jest wskazany po kuracjach odchu-
dzajàcych, po cià˝y, karmieniu pier-
sià, po zbyt silnej ekspozycji skóry

na s∏oƒce. Mo˝na te˝ stosowaç go
profilaktycznie od 30. roku ˝ycia. 
Przeciwwskazania: operacje biustu,
cià˝a, karmienie piersià, nowotwór
Ile zabiegów: 8-10 zabiegów 2 ra-
zy w tygodniu, podtrzymujàcy raz
w miesiàcu.
Cena: ok. 150 z∏     

VIP – elektrostymulacja
mi´Êni klatki piersiowej
Do poprawiania wyglàdu biustu
doskonale nadaje si´ równie˝ tech-
nika wykorzystywana w przywra-
caniu j´drnoÊci cia∏a po dietach, 
w redukcji cellulitu i zabiegach
modelujàcych sylwetk´ – czyli: ele-
ktrostymulacja mi´Êni za pomocà
specjalnego urzàdzenia. Ma ono
kilka programów do uj´drniania,
wzmacniania mi´Êni, drena˝u lim-
fatycznego. Dobre efekty daje
w∏aÊnie w poprawianiu kszta∏tu 
i liftingu biustu (ale i brzucha,
poÊladków). Podczas zabiegu na-
st´puje stymulacja czynników Êcià-
gajàcych tkanki oraz poprawa
krà˝enia krwi. Pojedyncze w∏ókna
mi´Êniowe zostajà wzmocnione, 
co wzmacnia równie˝ ca∏e mi´Ênie
„podtrzymujàce” biust i zwi´ksza

Skóra piersi wymaga regularnej piel´gnacji domowej.W niektórych przypadkach (zwiotczenie,
utrata napi´cia) warto skorzystaç z us∏ug gabinetów kosmetycznych, gdzie znajdziemy wiele
zabiegów pomocnych przy uj´drnianiu biustu.

DOSSIER: Piersi – zabiegi, piel´gnacja, badania

Konsultacja: Ma∏gorzata Cendrowska, kosmetyczka 
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej  Viva Derm, www.viva-derm.pl 
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napi´cie skóry. Zabieg trwa 20-30
minut.
Ile zabiegów: seria 10 zabiegów 
Cena: 100-120 z∏ 

Cryolift (biust), Bio-Profil
Jest to metoda wykorzystujàca
dzia∏anie ujemnych temperatur do ce-
lów terapeutycznych. Zabieg prze-
prowadza si´ za pomocà aparatu
z sondà, która uwalnia zimno o tem-
peraturze od minus 10 do minus 18
stopni C. Skóra ulega gwa∏townemu
ozi´bieniu, co zwi´ksza mikrokrà-
˝enie, dotlenia i od˝ywia komórki
oraz pozwala lepiej dotrzeç do niej
ró˝nym substancjom odm∏adzajàcym.
Oprócz tego, ˝e znakomicie uj´drnia
skór´ twarzy, szyi i dekoltu Cryolift

daje dobre efekty w poprawianiu
wyglàdu skóry na biuÊcie (np. po
cià˝y). Zabieg jest ca∏kowicie bez-
bolesny. Skóra odzyskuje j´drnoÊç,
elastycznoÊç oraz blask. Zabieg sk∏a-
da si´ z kilku etapów: rozpoczyna si´
od peelingu Glykopeel, nast´pnie
wt∏acza si´ za pomocà Cryoliftu
preparaty: ˝el NCTF, Kolagen albo
DNA (które stymulujà skór´ w∏a-
Êciwà do regeneracji), na koniec
nak∏ada si´ mask´ kawiorowà.  
Ile zabiegów: 8
Cena: 250-300 z∏

Senum, Bioline 
Profesjonalny zabieg kosmetyczny 
z wykorzystaniem ˝elu o w∏aÊciwo-
Êciach wzmacniajàcych, uj´drniajà-

cych i liftingujàcych. Powsta∏ z po-
∏àczenia sk∏adników pochodzenia
roÊlinnego (tzw. Dermotenseur® i Ex-
tracellium®). Jest wskazany do skóry
wyraênie pozbawionej napi´cia, nad-
miernie zrogowacia∏ej, z rozst´pa-
mi. Opatentowane sk∏adniki uj´dr-
niajàco-liftujàce dajà efekt napi´cia
oraz poprawiajà elastycznoÊç skóry
biustu. 

W zabiegu wykorzystuje si´
peeling oparty o kwasy owocowe,
masa˝ manualny z u˝yciem serum
uj´drniajàcego oraz napinajàcà
maseczk´ piankowà.
Ile zabiegów: seria 6-8 zabiegów
raz w tygodniu, w fazie poczàtkowej
dwa razy w tygodniu
Cena: 140-180 z∏   �

foto: serwis prasowy Bielenda

Piel´gnacja, kosmetyki, masa˝e…
Po co biustowi 
kosmetyki?
Rozmiaru piersi nie zmienià, ale po-
j´drnià je i dobrze nawil˝à. Gdy
skóra jest napi´ta, biust d∏u˝ej
utrzymuje ∏adny zarys, a proces
jego starzenia opóênia si´. Do wy-
boru sà ró˝ne kosmetyki w kre-
mach, ampu∏kach, balsamy przez-
naczone specjalnie do tej cz´Êci cia-
∏a. W ich sk∏adzie sà przewa˝nie
substancje pobudzajàce produkcj´
kolagenu: proteiny, wyciàgi z alg
oraz kwasy owocowe. 

Jak o nie dbaç 
na co dzieƒ?  
Podczas codziennego mycia masuj-
my piersi kolistymi ruchami, podo-
bnie podczas wklepywania kremów.
Raz w tygodniu zróbmy im peeling,
który z∏uszczy martwe komórki i po-
zwoli g∏´biej wniknàç kremom. Kà-
piel nie powinna byç zbyt d∏uga ani
zbyt ciep∏a, bo goràca woda mo˝e
si´ przyczyniç do wiotczenia biustu.

Warto mu wr´cz zrobiç w trakcie
kàpieli o˝ywczy masa˝ strumieniem
zimnej wody, co sprzyja uj´drnianiu.   

Czy sport piersiom
s∏u˝y? 
Tak, ale nie dynamiczny, który tylko
narazi go na wstrzàsy. Najlepiej ro-
zwija biust p∏ywanie oraz codzienna
gimnastyka.    

Czego powinnyÊmy
unikaç? 
Przede wszystkim dbajmy o utrzy-
mywanie wagi cia∏a na odpowied-
nim poziomie: cz´ste wahania spra-
wià, ˝e skóra biustu b´dzie ulegaç
rozciàgni´ciu lub wiotczeniu. Sta-
rajmy si´ nie garbiç, co sprzyja nie-
stety wiotczeniu mi´Êni szyi i opa-
daniu biustu. 

Starannie dobierajmy biusto-
nosz, tak by ani piersi nie uciska∏,
ani nie by∏ zbyt luêny. Pami´tajmy,
˝e niekorzystnà dla piersi pozycjà
jest spanie na brzuchu. �
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DOSSIER: Piersi – zabiegi, piel´gnacja, badania
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Badania profilaktyczne 

Niestety, mimo wysokiego wzrostu
zachorowaƒ na raka piersi, wielu ko-
bietom wcià˝ wydaje si´, ˝e ich ten
problem nie dotyczy, bo np. nie mie-
szczà si´ w grupie ryzyka. Tymcza-
sem zagro˝enie istnieje zawsze, a roz-
poznanie choroby we wczesnym sta-
dium daje pe∏nà szans´ wyleczenia.
Obecnie stosowane, najskuteczniej-
sze metody diagnostyczne to mam-
mografia i USG piersi. 

Mammografia   
Czyli inaczej przeÊwietlenie piersi
za pomocà specjalnego aparatu
rentgenowskiego, które pozwala na
wczesne wykrycie zmian w pier-
siach jeszcze w ich poczàtkowej,
bezobjawowej fazie. Dla kobiet po
50. roku ˝ycia to badanie obowiàz-
kowe – warto jà robiç profilak-
tycznie co dwa lata (najlepiej w I
fazie cyklu miesiàczkowego). Poza
tym na mammografi´ trzeba si´
zg∏osiç m.in. wtedy, gdy wyst´po-
wa∏ rak piersi w rodzinie, w przy-
padku podejrzanej zmiany wykrytej
podczas samobadania piersi, przed
rozpocz´ciem terapii hormonalnej. 

Badanie trwa kilkanaÊcie minut.
Przez pierÊ, ÊciÊni´tà pomi´dzy 
podstawkà z kasetà rentgenowskà
a p∏ytkà kompresyjnà (co niekiedy
kobieta odczuwa jako bolesne) prze-
puszcza si´ niewielkà dawk´ pro-
mieni Rentgena. Wynik opisany
przez radiologa otrzymujemy po
kilku dniach. JeÊli badanie wykryje
jakàÊ zmian´ (jest w stanie rozpoz-

naç guzek o Êrednicy 0,5 cm),
lekarz skieruje nas na dalszà diag-
nostyk´.     

EfektywnoÊç mammografii zale˝y
od budowy piersi – jeÊli przewa˝a
tkanka gruczo∏owa, wynik mo˝e nie
byç zbyt precyzyjny. Wtedy uzupe∏-
nia si´ mammografi´ o badanie
ultrasonograficzne.  

Po co robiç USG?   
To podstawowe badanie dla kobiet
m∏odszych, ze wzgl´du na budow´
piersi. Poniewa˝ przewa˝a w tym
czasie tkanka gruczo∏owa, da ono
bardziej wiarygodny wynik ni˝ ma-
mmografia. Ultrasonograf, wyko-
rzystujàc dêwi´k o bardzo wysokiej
cz´stotliwoÊci, tworzy obraz, który
mo˝na obserwowaç na bie˝àco, pod
ró˝nymi kàtami. Piersi pacjentki sma-
ruje si´ specjalnym ˝elem. Lekarz,
przesuwajàc po nich g∏owic´, odczy-
tuje obraz na monitorze. USG po-
zwala odró˝niç ∏agodnà zmian´, np.
torbiel, od zmiany wymagajàcej dal-
szej diagnostyki, ale jeÊli guzek znaj-
duje si´ g∏´biej – nie zawsze da si´
go wykryç. Najlepsze rezultaty ultra-
sonografia daje w po∏àczeniu z mam-
mografià. Powinno si´ jà wykony-
waç w I fazie cyklu miesiàczkowe-
go. Nie ma przeciwwskazaƒ do prze-
prowadzenia jej u kobiet w cià˝y i kar-
miàcych, bo jest bezpieczna i bez-
bolesna. 

Na USG warto si´ zg∏osiç, gdy
wyczuwamy jakieÊ zgrubienia w pier-
siach, dotykajàc ich, gdy wystàpià

objawy zapalenia gruczo∏u piersio-
wego, w trakcie terapii hormonal-
nej, czy po urazach. 

Sama zbadaj 
piersi co miesiàc…
Nie zapominajmy te˝ o najprostszej
– dost´pnej ka˝dej kobiecie – me-
todzie wykrywania zmian w pier-
siach, jakà jest samobadanie, np.
po kàpieli. Kobiety przed meno-
pauzà powinny robiç to raz w mie-
siàcu tydzieƒ po menstruacji, a po
okresie przekwitania – ustaliç jakiÊ
wygodny dla siebie dzieƒ. 

1. Piersi obejrzyj w lustrze, 
stojàc z uniesionymi do góry 
r´kami (potem tak˝e z oparty-
mi na biodrach) – sprawdê, 
czy sà u∏o˝one symetrycznie, 
czy ich wielkoÊç oraz kolor 
i kszta∏t brodawek nie uleg∏y 
zmianie. 

2. Zbadaj piersi dotykiem. 
W pozycji stojàcej, z lewà r´kà
u∏o˝onà z ty∏u g∏owy, prawà 
zataczaj ma∏e kó∏ka na piersi 
z góry na dó∏ i odwrotnie. 
Potem to samo zrób drugà 
r´kà. Pozwoli ci to wyczuç 
ewentualne zgrubienia i guzki.   

3. W pozycji le˝àcej, z jednà 
r´kà (raz prawa, raz lewa) pod
g∏owà badaj pierÊ tak samo 
jak w pozycji stojàcej. Po wyj́ -
ciu r´ki spod g∏owy upewnij si´
jeszcze, czy w´z∏y ch∏onne pod 
pachami nie sà powi´kszone. �

W trosce o ∏adny wyglàd piersi powinno iÊç w parze dbanie o ich zdrowie. Regularne,
profilaktyczne badania pozwolà w por´ wykryç ró˝ne zmiany i podjàç terapi´ zapobiegajàcà
rozwojowi nowotworu.

Konsultacja: dr n. med. Malwina Smorczewska
Centrum Damiana w Warszawie, www.centrumdamiana.pl  
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Kiedy operacja  
Nie ma okreÊlonych ram wieko-
wych dla powi´kszania biustu. De-
cyzj´ takà najcz´Êciej podejmujà
kobiety mi´dzy 18. a 40. rokiem
˝ycia. U m∏odych dziewczàt przy-
czynà zg∏oszenia si´ do chirurga
jest cz´sto biust zbyt p∏aski, co jest
powodem kompleksów. Dojrzalsze
kobiety chcà zwykle poprawiç swo-
jà atrakcyjnoÊç lub skorygowaç
biust, który jest zdeformowany po
karmieniu piersià. Najbardziej na-
turalny efekt uzyskamy, gdy powi´-
kszymy piersi najwy˝ej o dwa ro-
zmiary stanika. Zbyt du˝e, to ryzyko
pojawienia si´ bólów kr´gos∏upa.  

Jak si´ przygotowaç?     
Najwa˝niejsze, ˝eby pacjentka by∏a
pewna swojej decyzji i wiedzia∏a,
po co to robi. Lekarz powinien znaç
nasze oczekiwania, ˝eby efekt za-
biegu nie budzi∏ rozczarowaƒ. Przed
zabiegiem trzeba zrobiç rentgen klat-
ki piersiowej i USG piersi oraz pod-
stawowe badania krwi. Z operacji
nie mogà skorzystaç panie, u których
jest podejrzenie zmiany nowotworo-
wej, majà nieuregulowane nadciÊnie-
nie, cukrzyc´, niewydolnoÊç krà˝enia. 

Dobieramy implant   
Wybór implantu i sposób jego
umieszczenia lekarz musi dos-
tosowaç do budowy cia∏a kobiety.
To, jak implant zaadaptuje si´ 

w jej ciele, zale˝y m.in. od iloÊci
tkanki t∏uszczowej, umi´Ênienia.
Implanty majà ró˝ne kszta∏ty: okrà-
g∏e, profilowane, dlatego obecne me-
tody pozwalajà ju˝ tak uformowaç
biust, by idealnie pasowa∏ do rodza-
ju urody pacjentki. Nowoczesne
wk∏adki sà wype∏nione na tyle g´s-
tym ̋ elem, ̋ e biust Êwietnie trzyma
kszta∏t (te wype∏nione roztworem
soli fizjologicznej czasami si´ marsz-
czà). Producenci implantów dajà
na nie do˝ywotnià gwarancj´, ale 
w praktyce ró˝nie to wyglàda. Po
oko∏o 15 latach w niektórych przy-
padkach implant trzeba wymieniç.

Kilka s∏ów o zabiegu…   
Zabieg trwa ok. 2 godzin i odbywa
si´ w znieczuleniu ogólnym. Wk∏ad-
k´ umieszcza si´ pod gruczo∏em 
piersiowym albo pod mi´Êniem – ten
drugi sposób zapewnia dobre, g∏´-
bokie jej osadzenie – mi´sieƒ dobrze
pokrywa implant, a jego brzegi sà
mniej widoczne. JeÊli nie powi´-
kszymy piersi zbyt mocno, jest ona
tak˝e bardzo naturalna w dotyku.
Chirurg mo˝e zrobiç naci´cie kilko-
ma metodami: pod pachà (wtedy bliz-
na jest najmniej widoczna, ale trud-
niej uzyskaç prawid∏owà symetri´),
wzd∏u˝ fa∏du piersiowego albo wokó∏
brodawki. Ten ostatni sposób nie na-
daje si´ dla paƒ planujàcych uro-
dzenie dzieci, bo wià˝e si´ to z pro-
blemami z karmieniem.     

Zalecenia po operacji   
Po operacji pacjentka pozostaje
przez dob´, dwie w szpitalu. Przez
kilka kolejnych dni wyst´puje ból 
i obrz´k. Nie wolno w tym czasie
spaç na brzucha ani zbytnio si´ prze-
kr´caç, by nie uciskaç protezy. 
Po 2 tygodniach mo˝na ju˝ wróciç
do pracy, ale z aktywnoÊcià fizycznà
i zaj´ciami sportowymi trzeba je-
szcze poczekaç do 4-6 tygodni. By
podtrzymaç piersi od do∏u, wskaza-
ne jest noszenie przez 3 miesiàce po
operacji specjalnego stanika. Raz 
w roku trzeba zrobiç USG biustu.  

Powik∏ania 
Do wczesnych powik∏aƒ nale˝y np.
infekcja albo pojawienie si´ wokó∏
implantu krwiaka. Póêne niemi∏e
niespodzianki, które mogà si´ przy-
darzyç po operacji biustu, wià˝à si´
z nieprawid∏owym obkurczaniem
torebki ∏àcznotkankowej otacza-
jàcej implant, która na skutek
nacisku mo˝e doprowadziç do zde-
formowania piersi, stwardnienia, 
a nawet bólu. Wtedy konieczny jest
zabieg korygujàcy. Mówi si´ czasa-
mi, ˝e implant mo˝e p´knàç, ale
takie powik∏anie przy wk∏adkach
silikonowych zdarza si´ bardzo
rzadko. 

Koszt:
Wykonanie zabiegu – 5000-7000 z∏
Cena implantu – 3000-7000 z∏ �

Metodami chirurgicznymi mo˝na biust powi´kszyç, uregulowaç jego symetri´ oraz ∏adnie
ukszta∏towaç u paƒ, których piersi straci∏y elastycznoÊç wraz z wiekiem lub po porodzie 
i karmieniu dziecka.

Konsultacja: dr n. med.Tadeusz Witwicki
chirurg plastyk, www.plastyka-chirurgia.pl, www.revita-chirurgia.pl 

Warto wiedzieç…
1. Operacje powi´kszania biustu nie zwi´kszajà ryzyka zachorowania na raka piersi, jak czasami g∏oszà obiegowe opinie.
2. Gdy piersi opadajà i sà bardzo zwiotcza∏e, implant ich nie podniesie, a jedynie ∏adnie wype∏ni kszta∏t. W takim 

przypadku najlepiej obok operacji zrobiç jeszcze lifting.  
3. Bardzo wa˝ny jest wybór doÊwiadczonego chirurga plastycznego (najlepiej cz∏onka Polskiego Towarzystwa 

Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej). Nie ufajmy zbyt ekspansywnie reklamowanym gabinetom 
w internecie. Pami´tajmy ˝e drogo, nie zawsze znaczy dobrze, ale te˝ nie wybierajmy zbyt tanich i „szybkich” ofert.
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Osocze bogatop∏ytkowe
w medycynie estetycznej

Biostymulacja komórek skóry przy
u˝yciu w∏asnego osocza bogato-
p∏ytkowego PRP (platelet-rich-plasma)
to stosunkowo nowa w medycynie es-
tetycznej metoda regeneracji skóry.
Preparat do zabiegu zawiera p∏ytki
krwi pacjenta, uwolnione z nich czyn-
niki wzrostu oraz witaminy i oligo-
elementy, które przyspieszajà odno-
w´ skóry i pobudzajà aktywnoÊç jej
komórek. Efektem takiej terapii jest
g∏adsza, bardziej elastyczna i wy-
raênie odm∏odzona skóra. Materia∏
ten ca∏kowicie si´ wch∏ania i jest
biokompatybilny, a poza tym bez-
pieczny, co zosta∏o ju˝ wielokrotnie
potwierdzone.    

Osocze bogatop∏ytkowe PRP,
czyli… koncentrat p∏ytek ludzkiej
krwi w niewielkiej iloÊci osocza.
St´˝enie wynosi 1 mln p∏ytek na 
1 mm3 osocza, a zatem dwu- lub
trzykrotnoÊç normalnego st´˝enia,
przy pH równym 6,5-6,7 (pH krwi
pe∏nej wynosi 7,0-7,2). Dzi´ki te-
mu, ˝e regeneracja skóry PRP od-
bywa si´ poprzez dzia∏anie w∏as-
nych czynników wzrostu, ryzyko miej-
scowej reakcji immunologicznej jest
praktycznie wykluczone. Nie ma
tak˝e zagro˝enia chorobami prze-
noszonymi przez krew, zapaleniem
wàtroby, AIDS itp. 

Wskazania 
do u˝ycia PRP   
Biologiczny potencja∏ p∏ytek krwi za-
cz´to wykorzystywaç pod koniec lat
90. XX wieku w leczeniu uszko-
dzonych tkanek. Stosuje si´ go m.in.
w chirurgii plastycznej, ortopedii,
kardiologii, okulistyce i stomatolo-
gii. WartoÊci czynników wzrostu 
w trombocytach umo˝liwiajà wspo-
maganie gojenia ran i regeneracj´
koÊci, jeÊli aplikuje si´ je do uszko-
dzonej tkanki. Standardowo znajdu-
jà zastosowanie np. w leczeniu cho-
rób narzàdu ruchu, a tak˝e w wielu
pourazowych, pozapalnych i poope-
racyjnych opóênieniach zrostu kos-
tnego. Metod´ t´ ocenia si´ jako je-
dnà z najbardziej obiecujàcych w le-
czeniu uszkodzonych tkanek, koÊci 
i chrzàstek. 

W medycynie estetycznej kon-
centrat p∏ytkowy jest wykorzysty-
wany od 5 lat (we Francji, W∏o-
szech, Wielkiej Brytanii). 

Podstawowe wskazania do jego
u˝ycia to przede wszystkim: popra-
wienie wyglàdu takich miejsc, jak
policzki, fa∏dy nosowo-wargowe,
okolice oczu (kurze ∏apki, cienie),
powieki, usta, uszy, podbródek, czo-
∏o, fa∏dy na szyi i karku, dekolt (ro-
wek mi´dzy piersiami), d∏onie, a ta-

k˝e wype∏nianie blizn po tràdziku.
PRP jest przeznaczony g∏ównie dla
pacjentów, których skóra wymaga
odnowy, czyli zwykle po 40. roku
˝ycia oraz takich, którzy sà uczu-
leni na inne produkty lub po prostu
nie chcà ich u˝ywaç. Warto wie-
dzieç, ̋ e PRP mo˝e byç równie˝ do-
dawany do innych wype∏niaczy, co
pozwala uzyskaç lepszy efekt wch∏o-
ni´cia. Wstrzykiwanie go w zmarsz-
czki uruchamia bowiem proces sty-
mulacji fibroblastów do wytwarza-
nia nowego kolagenu, co w efekcie
prowadzi do regeneracji naskórka,
nawil˝enia i odm∏odzenia skóry. 

Zalety terapii  
• Udowodniona regeneracja 
i odm∏adzanie tkanki.
• Bezpieczeƒstwo: nie wywo∏uje
alergii ani ryzyka wystàpienia
chorób zakaênych, takich jak HIV,
zapalenie wàtroby typu B i C, 
CJD itp.
• Szybsze gojenie: brak zw∏ók-
nieƒ w porównaniu z zabiegami 
z zastosowaniem wype∏niaczy.
• Sterylny i zarejestrowany 
specjalny zestaw do pobrania krwi,
przygotowania osocza i materia∏ów.
• Terapia efektywna ze wzgl´du
na koszt: jeden zestaw ACR 

Technika regeneracji skóry za pomocà preparatu z wykorzystaniem osocza krwi pacjenta 
– z powodzeniem stosowana od pi´ciu lat w Europie – przyw´drowa∏a tak˝e do Polski.
Daje bardzo dobre efekty m.in. w likwidowaniu zmarszczek na twarzy, szyi i dekolcie,
poprawianiu wyglàdu d∏oni.

Nowoczesne odm∏adzanie: 

Autor: dr Marzena Lorkowska-Precht
Artismed Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, www.artisemd.com



EKSPERT Anti Aging 13

foto: serwis prasowy Artism
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– REGEN daje od 4 do 12 ml
osocza bogatop∏ytkowego (od jed-
nej do trzech tubek/fiolek).

Przygotowanie 
do zabiegu
To proces doÊç szybki i prosty. Zes-
taw do pobrania krwi i przygotowa-
nia osocza jest zawsze sterylny i po-
zwala uzyskaç od 4 do 12 ml PRP.
Pierwszà fazà jest naturalnie po-
branie krwi do probówek, które na-
st´pnie umieszcza si´ w specjalnej
wirówce. W ciàgu 5 minut nast´-
puje oddzielenie erytrocytów i leu-
kocytów od osocza zawierajàcego
p∏ytki. Do cz´Êci probówek dodaje
si´ specjalny odczynnik (antykoagu-
lant), i te sà wykorzystywane do wy-
konania zabiegu mezoterapii (ostrzy-
kiwania). Z pozosta∏ych (bez anty-
koagulanta), po powtórnym odwi-
rowaniu, uzyskuje si´ materia∏ do
wype∏niania g∏´bszych zmarszczek 
i fa∏d. Do wszystkich probówek zaÊ,
tu˝ przed wykonaniem zabiegu, le-
karz dodaje odczynnik (chlorek wa-
pnia), który uwalnia jony wapnia 
i aktywuje p∏ytki krwi oraz proces
tworzenia siateczki fibrynowej (nie-
rozpuszczalne bia∏ko). Aktywowane
p∏ytki krwi wydzielajà bia∏ka po-
budzajàce migracj´ makrofagów 
z tkanki ∏àcznej. Makrofagi z kolei

„oczyszczajà” teren, co umo˝liwia
rozpocz´cie procesu odbudowy tkan-
ki. Rozpad aktywowanych trombo-
cytów powoduje uwalnianie czynni-
ków wzrostu. Tak˝e leukocyty wy-
dzielajà czynnik wzrostu, który
wspomaga tworzenie nowych naczyƒ
krwionoÊnych. Od pobrania krwi 
do wstrzykni´cia pacjentowi koncen-
tratu mija zwykle 10-15 min.

5 kroków w procesie
regeneracji komórek
Âródskórne i podskórne wstrzyk-
ni´cie osocza bogatego w komórki
dzia∏a jak „biorusztowanie” i ma
za zadanie:
• Tworzenie trójwymiarowej 
sieci fibryny. 
• Uwalnianie czynników wzrostu
przez trombocyty i leukocyty w ich
biologicznie okreÊlonej proporcji.
• Chemo-przyciàganie makro-
fagów i komórek macierzystych.
• Proliferacj´ komórek macie-
rzystych (mitoza).
• Ró˝nicowanie komórek
macierzystych.
.
Jak wyglàda zabieg? 
PRP mo˝na wstrzykiwaç do skóry
na ró˝ne sposoby. Albo podobnie
jak przy klasycznej mezoterapii,
albo liniowo, wzd∏u˝ wybranego

fa∏du skóry. Wprawdzie nie jest to
zbyt bolesne, ale mo˝na si´ zdecy-
dowaç na zastosowanie kremu
znieczulajàcego. 

Efekt jest natychmiastowy.
Zabieg nale˝y jednak powtarzaç 
w 3-4 sesjach co 14 dni, a nast´pnie
– w razie potrzeby raz lub dwa razy
w roku. Widoczne rezultaty uzysku-
je si´ po oko∏o trzech tygodniach 
od pierwszego zabiegu, niemniej je-
dnak stopniowa poprawa stanu skóry
nast´puje jeszcze przez kilkanaÊcie
tygodni po ostatnim. Szczególnie spek-
takularne rezultaty terapii PRP sà wi-
doczne na szyi, dekolcie i d∏oniach.
Jak przy ka˝dym zabiegu z u˝yciem
igie∏, mo˝liwe sà niewielkie po-
wik∏ania, m.in. krwiaki i siniaki,
zaka˝enia, zaczerwienienia, zw∏asz-
cza okolic oczu. Mijajà zwykle po
dwóch-trzech dniach.

Przeciwwskazania:  
• bezwzgl´dnymi przeciwwska-

zaniami sà ró˝nego rodzaju 
dysfunkcje p∏ytek oraz choroby
krwi

• ostre i przewlek∏e zaka˝enia
• schorzenia wàtroby
• nowotwory
• cià˝a i laktacja
• leczenie przeciwzakrzepowe, 

w tym za˝ywanie aspiryny �

Regeneris jest metodà ca∏kowicie naturalnà. Wp∏ywa na polepszenie ogólnego stanu skóry, uj´drnienie,
popraw´ g´stoÊci, jakoÊci i kolorytu. 

przed

po

przed

po

Zdj´cia przed 
i po zabiegu 
z zastosowaniem
osocza
bogatop∏ytkowego 
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Dieta 

WÊród wielu kobiet ciàgle pokutuje
przekonanie, ˝e przysz∏a mama
powinna jeÊç za dwoje, a wszystkie
jej zachcianki sà w pe∏ni uspra-
wiedliwione. Niestety tak nie jest.
Kobieta ci´˝arna powinna jeÊç dla
dwojga, si´gajàc w swojej diecie po
pe∏nowartoÊciowe produkty, czyli
takie, które przy jak najni˝szej po-
da˝y energii dostarczà jak najwi´-
cej sk∏adników od˝ywczych. Podsta-
wà dobrego samopoczucia jest regu-
larne jedzenie pi´ciu dobrze skom-
ponowanych posi∏ków w ciàgu dnia. 

Najwa˝niejsze poczàtki  
W pierwszym trymestrze cià˝y nie
powinna ulec zmianie energetycz-
noÊç spo˝ywanych posi∏ków. W tym
czasie rozwijajà si´ u dziecka wszys-
tkie uk∏ady i narzàdy, które w dal-
szym okresie cià˝y b´dà zwi´ksza-
∏y swojà mas´. Dieta powinna byç
zatem bardziej kaloryczna dopiero
w drugim i trzecim trymestrze cià-
˝y, Êrednio o oko∏o 300 kcal. Nie
oznacza to, ˝e przysz∏a mama
mo˝e sobie pozwoliç na wprowa-
dzenie do codziennego jad∏ospisu
bezkarnej iloÊci rozmaitych pro-
duktów spo˝ywczych. Nadal musi
zwracaç uwag´ na to, by by∏y one
pe∏nowartoÊciowe. Równie˝ nie-
kontrolowane objadanie si´ w cià˝y
mo˝e prowadziç do zbytniego przy-

rostu masy cia∏a kobiety (ale i p∏o-
du), a w konsekwencji spowodowaç
powik∏ania podczas porodu, dziec-
ku natomiast zafundowaç póêniej-
sze problemy ze zdrowiem i utrzy-
maniem w∏aÊciwej masy cia∏a w do-
ros∏ym ˝yciu. Ârednio prawid∏owo
kobieta w okresie cià˝y mo˝e przy-
braç ok. dwunastu kilogramów. 

Produkty zalecane 
1. Przysz∏a mama powinna dbaç 
o to, by codzienna dieta by∏a uroz-
maicona, a wybierane produkty
pe∏nowartoÊciowe, jak najmniej
przetworzone. Wa˝ne miejsce w ja-
d∏ospisie powinno zajmowaç bia∏-
ko, którego êród∏em sà: mi´so, ry-
by, nabia∏ – niezb´dne do budowy
tkanek i mamy, i dziecka. Nabia∏
dostarczy organizmowi wapnia,
koniecznego do budowy koÊci dziec-
ka, mi´so zapewni mu inny wa˝ny
sk∏adnik – ˝elazo, na które zapo-
trzebowanie w czasie cià˝y zdecy-
dowanie wzrasta. Jego przyswajal-
noÊç mo˝na zwi´kszyç, uzupe∏nia-
jàc ka˝dy mi´sny posi∏ek o produk-
ty bogate w witamin´ C, np. Êwie˝o
wyciskane soki owocowe lub Êwie˝o
przygotowane surówki. Cennym
produktem sà tak˝e ryby, bo zawie-
rajà kwasy t∏uszczowe omega-3,
które pozytywnie wp∏ywajà na
rozwój uk∏adu nerwowego dziecka.

2. Wa˝nym elementem codzien-
nego jad∏ospisu sà tak˝e tzw. w´-
glowodany z∏o˝one, które dostar-
czymy organizmowi, spo˝ywajàc
ciemne pieczywo z ziarnami, ma-
karon razowy, grube kasze. 
3. Ka˝demu z pi´ciu codziennych
posi∏ków powinna towarzyszyç por-
cja owoców i warzyw, które sà nie
tylko bogactwem witamin i sk∏a-
dników mineralnych, ale te˝ b∏on-
nika pokarmowego – niezb´dnego,
by przeciwdzia∏aç zaparciom, a te
niestety cz´sto towarzyszà kobie-
tom ci´˝arnym.  

Produkty zakazane
1. Z menu trzeba wyrzuciç nie-
które s∏odycze, herbatniki, torty,
ciasteczka, bo… poza du˝à iloÊcià
cukrów prostych, zawierajà rów-
nie˝ szkodliwe dla zdrowia kwasy
t∏uszczowe typu trans. Je˝eli poja-
wia si´ potrzeba zjedzenia czegoÊ
s∏odkiego, najlepiej wybieraç Êwie-
˝e owoce, które poza energià dos-
tarczà równie˝ witamin, sk∏adni-
ków mineralnych oraz b∏onnika.
Uwaga! Kwasy t∏uszczowe trans
wyst´pujà tak˝e w daniach typu
fast food oraz niektórych margary-
nach. Izomery trans sà dla dziecka
niebezpieczne, bo przechodzàc
przez ∏o˝ysko, mogà powodowaç
m.in. zahamowanie wzrostu p∏odu. 

Cià˝a, szczególnie pierwsza, oprócz radoÊci przynosi przysz∏ej mamie równie˝ niepokój 
o to, czy wystarczajàco dba o zdrowie rozwijajàcego si´ w brzuchu dziecka. Liczne badania
wykaza∏y, jak wa˝na jest w∏aÊciwa dieta oraz stan od˝ywienia organizmu kobiety zarówno
przed cià˝à, jak i w jej trakcie.

Zdrowie kobiety:

Autor: Joanna Wielowska, SetPoint Doradztwo ˚ywieniowe 
www.setpoint.pl

w cià˝y
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foto: serwis prasowy SetPoint

2. Kobieta ci´˝arna powinna pa-
mi´taç o dok∏adnym czytaniu ety-
kiet na produktach spo˝ywczych oraz
zrezygnowaç z ˝ywnoÊci wysoko
przetworzonej, np. zupek czy sosów
w proszku. Dzi´ki temu pominie
wiele sztucznych substancji dodat-
kowych, takich jak: s∏odziki, konser-
wanty, barwniki. Zwiàzki te sprzy-
jajà wyd∏u˝eniu trwa∏oÊci produk-
tu, nadajà mu odpowiednià barw´
lub s∏odkoÊç, ale organizm (zw∏a-
szcza ten przysz∏ej mamy) b´dzie
mia∏ trudnoÊci z ich wydaleniem. 
3. W czasie cià˝y trzeba te˝ uni-
kaç produktów sma˝onych, zup na
t∏ustych roso∏ach, ci´˝kich zapra-
wianych sosów, które sprawiajà, ˝e
dieta staje si´ ci´˝kostrawna.

Suplementy diety 
– potrzebne czy nie?
Dla kobiety w cià˝y bardzo wa˝ny
jest kwas foliowy. Znajdziemy go
przede wszystkim w ciemnozie-
lonych warzywach, np. broku∏ach.
Niestety, samà dietà nie∏atwo po-
kryç zapotrzebowanie na niego, po-
niewa˝ ulega on utlenianiu w wyso-
kich temperaturach i traci swoje
walory w wyniku przechowywania
˝ywnoÊci. Dlatego te˝ kwas foliowy
podaje si´ w postaci suplementu. Le-
karze cz´sto zalecajà przyjmowa-
nie go ju˝ przed planowanym zaj-
Êciem w cià˝´. Dlaczego? Bo niedo-
bór tej witaminy wià˝e si´ z ryzykiem
wad uk∏adu nerwowego u p∏odu. 

Obecnie lekarze przepisujà ko-
bietom ci´˝arnym preparaty wi-
taminowo-mineralne, które majà
wp∏yw na prawid∏owy przebieg
cià˝y i rozwój dziecka. Nale˝y jed-
nak pami´taç, ˝e nie mogà one za-
stàpiç odpowiednio zbilansowanej
diety. Witaminy i sk∏adniki mine-
ralne zawarte w ˝ywnoÊci sà o wiele
lepiej przyswajane przez organizm,
dlatego suplementacja powinna byç

traktowana jako uzupe∏nienie strat
sk∏adników od˝ywczych wynikajà-
cych np. z przetwarzania ˝ywnoÊci.
Suplementy, a tak˝e ich dawka po-
winny byç indywidualnie dopaso-
wane do potrzeb ka˝dej kobiety 
i skonsultowane z lekarzem.

Jakie p∏yny? 
Tak˝e wÊród p∏ynów znajdziemy 
te dozwolone i zakazane. Kobieta 
w cià˝y musi zwracaç uwag´ na ja-
koÊç i iloÊç spo˝ywanych p∏ynów.
Po pierwsze – ograniczyç picie ka-
wy (najwy˝ej do jednej dziennie).
Niewskazana jest równie˝ mocna
herbata oraz napoje zawierajàce
barwniki, s∏odziki oraz konserwan-
ty. Z diety zdecydowanie nale˝y 
wykluczyç alkohol. Ju˝ 
niewielkie jego iloÊci 
mogà przechodziç 
do krwi dziecka. 
Warto zwróciç uwag´, 
˝e alkohol we krwi 
p∏odu osiàga 
takie samo 
st´˝enie 
jak we 
krwi matki. 
Spo˝ywanie 
alkoholu 
w cià˝y 
mo˝e prowadziç 
do przedwczesnego 
porodu, uszkodzenia 
mózgu dziecka, niepra-
wid∏owego rozwoju 
uk∏adu nerwowego 
oraz krwionoÊnego, 
wad serca oraz 
zmniejszenia od-
pornoÊci malucha 
na choroby. W cza-
sie cià˝y zaleca si´ 
picie niegazowanej 
wody mineralnej, 
soków, herbat zio∏owych 
(1 dziennie) i owocowych. �

To wa˝ne! Oprócz zdrowej diety bardzo istotny jest teraz równie˝ tryb ˝ycia. Przysz∏a mama powinna 
ze szczególnà uwagà troszczyç si´ o swoje zdrowie, wystarczajàco d∏ugo spaç, gimnastykowaç si´, przebywaç
jak najwi´cej na Êwie˝ym powietrzu. Niektóre kluby fitness oferujà specjalne zaj´cia dla kobiet w cià˝y.
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Masa˝ 
– dla zdrowia i urody
Po co nam w ogóle masa˝e?
Masa˝, w zale˝noÊci od rodzaju 
i intensywnoÊci, mo˝e pe∏niç kilka
funkcji:  leczyç ró˝ne schorzenia,
pomagaç w bólach – mi´Êni,
kr´gos∏upa, g∏owy. Rzeêbi te˝
cia∏o, wspomagajàc proces
odchudzania, pomaga skórze 
– usuwajàc poprzez drena˝ zb´dne
toksyny i poprawiajàc krà˝enie. 
I wreszcie – relaksuje – wspaniale
oddzia∏ujàc na uk∏ad nerwowy.
Pozwala pozbyç si´ napi´cia, sprzy-
ja regeneracji i likwiduje ujemne
skutki stresu.  

Jakie tendencje i kierunki 
w masa˝u obserwuje pan 
ostatnio?
Coraz wi´kszym powodzeniem cie-
szà si´ techniki Wschodu, którym
oprócz samego przyjemnego doty-
kania cia∏a towarzyszy ca∏y rytua∏:
muzyka, Êwiece, aromatyczne olej-
ki. MyÊl´, ˝e polubiliÊmy je, bo
jesteÊmy zestresowani, zabiegani,  
a tego typu seans pozwala w szcze-
gólnej, intymnej atmosferze oder-
waç si´ na chwil´ od codziennych
zaj´ç i w pe∏ni zrelaksowaç.

Czy masa  ̋mo˝e odm∏odziç?
Jak najbardziej. Ju˝ sama poprawa
samopoczucia dodaje urody, ale 
– co bardzo istotne dla skóry 
– masa˝ poprzez pobudzanie krà-
˝enia limfatycznego dzia∏a na skór´
od˝ywczo. Istnieje wiele technik

∏àczàcych masa˝ z odpowiednio
dobranymi kosmetykami, które
dodatkowo poprawiajà wyglàd
skóry, nadajàc jej j´drny, elasty-
czny wyglàd. Przyk∏adem leczni-
czych zalet masa˝u dla skóry jest
na przyk∏ad  drena˝ limfatyczny 
–  przyspiesza jej regeneracj´ 
po zabiegach estetycznych i chirur-
gicznych. Mo˝na go wykonaç
zarówno na twarz, jak i na cia∏o,
ale ju˝ po zagojeniu rany, rzecz
jasna. Polecam ten manualny, 
bez u˝ycia urzàdzeƒ, gdy˝ wtedy
mo˝emy precyzyjnie i z wyczuciem
przesunàç limf´ od najdrobniej-
szych naczyƒ do ich ujÊcia w w´-
z∏ach ch∏onnych. Taki masa˝ poma-
ga usunàç toksyny z organizmu oraz
szkodliwe produkty przemiany ma-
terii, tym samym odm∏adzajàc skór´.

èle wykonany masa  ̋mo˝e
prawdopodobnie przynieÊç
wí cej szkody ni̋  po˝ytku. Jak
wybraç dobrego masa˝yst́ ?
RzeczywiÊcie, nieprawid∏owa te-
rapia manualna potrafi wywo∏aç
niepo˝àdane skutki, np. naruszyç
struktury anatomiczne organizmu,
mi´Ênie. W tej chwili jest dost´-
pnych wiele kursów obejmujàcych
zaledwie kilka, kilkanaÊcie godzin
zaj´ç. To mo˝e wystarczajàce, 
by zrobiç od czasu do czasu masa˝
˝onie, ale niekoniecznie, by otwo-
rzyç gabinet i leczyç pacjentów.
Dlatego, decydujàc si´ na seri´

masa˝y, wybierajmy sprawdzone
miejsca, profesjonalne gabinety
fizjoterapeutyczne, spa (gdzie
oprócz masa˝y mo˝emy skorzystaç
z ró˝nych zabiegów na cia∏o), które
dajà gwarancj´ fachowoÊci.  

Co by Pan poleci∏ osobom
du˝o pracujàcym przy kom-
puterze, je˝d˝àcym samocho-
dem, którym nieraz kr´gos∏up
daje o sobie znaç?
Zdecydowanie najlepszy b´dzie
masa˝ leczniczy, oparty na tech-
nikach masa˝u klasycznego, ponie-
wa˝ dzia∏a on g∏´boko. Je˝eli 
sporadycznie korzystaliÊmy dotàd 
z masa˝y, zacznijmy od serii 10
zabiegów powtarzanych w cz´stotli-
woÊci 3 razy w tygodniu, a potem
raz w tygodniu mo˝emy poddaç si´
tzw. zabiegom przypominajàcym.
Takà seri´ warto powtarzaç co pó∏
roku. Dobre efekty w masa˝u
leczniczym daje korzystanie z nich
raz w tygodniu, ale regularnie.  

Czy na masa˝e relaksacyjne
mo˝na si´ wybraç niezale˝-
nie od wieku, stanu zdrowia?
Wiek nie ma znaczenia. Masa˝e
pomagajà zarówno starszym, jak 
i m∏odym w ró˝nych dolegliwoÊciach
bólowych, odpr´˝ajà. Przeciw-
wskazany jest tylko w niektórych
chorobach, nale˝y do nich np. za-
awansowana osteoporoza – przy
du˝ej kruchoÊci koÊci istnieje

Szybkie tempo ˝ycia, stres, d∏uga praca przy komputerze sk∏aniajà nas do poszukiwania
ró˝nych sposobów relaksu. Jednà z takich mo˝liwoÊci jest masa˝.

Wellness: 

Rozmowa z: Tomaszem Chomiukiem, fizjoterapeutà 
doktorantem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Fizjomed – fizjoterapia i odnowa biologiczna, www.fizjomed.waw.pl 

foto: serwis prasowy Stock

foto: serwis prasowy Stock
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niebezpieczeƒstwo ich naruszenia.
Wymieni´ tu jeszcze m.in. nie-
wydolnoÊç krà˝enia, choroby
nowotworowe.  

Jaki mit na temat masa˝u
warto, Pana zdaniem, obaliç?
Cz´sto spotykam si´ z opinià, 
˝e masa˝ powinien boleç, by przy-
niós∏ dobry skutek. Nic bardziej
b∏´dnego: dobrze wykonany masa˝
nie boli. No, mo˝e co najwy˝ej
dawaç nie do koƒca przyjemne
odczucia. Ten relaksacyjny to ju˝
czysta przyjemnoÊç po∏àczona 
z aromatem czekolady czy koko-
sów, kojàcà muzykà i pachnàcymi
olejkami.  

Polecamy masa˝e 

Kokosowy Raj 
– polinezyjski rytua∏ spa
Motywem wiodàcym rytua∏u jest
kokos, którego drzewo uznawane
jest na polinezyjskich wyspach za
Êwi´te. Zabieg rozpoczyna si´ od
g∏´bokiego per∏owego peelingu 
z u˝yciem bia∏ego piasku z Bora
Bora, by przejÊç w godzinny rytua∏
masa˝u, który wykonuje si´ za po-
mocà kokosowych miseczek. Ich de-
likatnoÊç dostarcza w czasie zabie-
gu cudownych wra˝eƒ. Technika ma-
sa˝u manualnego d∏oƒmi i przedra-
mionami, po∏àczona z posuwistymi
ruchami wykonywanymi unikalny-
mi miseczkami kokosowymi mode-
luje sylwetk´ i uj´drnia cia∏o.

Na koniec na cia∏o nak∏ada si´
luksusowà mask´ na bazie owoców
egzotycznych: mieszanki fig, grana-
tów oraz afrykaƒskiego drzewa ki-
gelii. Uzupe∏nieniem rytua∏u jest pie-

l´gnacja domowa kosmetykami za-
wierajàcymi wyciàgi z kwiatów loto-
su czy tajskiego tamanu. Zabieg jest
jednym z kilku programów Aca-
dyspa stworzonych dla oÊrodków spa
i wellness, a bazujàcych na doÊwiad-
czeniach kultur orientalnych. Oprócz
rytua∏u miseczkami kokosowymi ofe-
ruje równie ciekawe, np. z bambu-
sem królewskim (relax), energetyzu-
jàce z niebiaƒskimi kulkami (tonic),
wyszczuplajàco-detoksykujàce z ka-
mieniami wacapou (slim). 
Czas trwania: 1,5 godz.
Cena: 220 z∏

Masa˝ pa∏eczkami 
bambusowymi
Jest znakomità propozycjà dla prze-
m´czonych, spi´tych mi´Êni. Zabieg
rozpoczyna si´ oczyszczeniem cia∏a
i usuni´ciem zrogowacia∏ego na-
skórka. Masa˝ wykonuje si´ za po-
mocà czterech pa∏eczek bambuso-
wych (o ró˝nych rozmiarach), które
idealnie dopasowujà si´ do kszta∏tu
cia∏a, dzí ki czemu przynoszà natych-
miastowe, g∏´bokie odpr´˝enie i li-
kwidujà napi´cie. Po masa˝u na cia-
∏o nak∏adana jest maska algowa z mie-
szankà lotosu i lilii wodnej, o w∏aÊci-
woÊciach wyg∏adzajàcych i kojàcych.
Na zakoƒczenie zabiegu aplikuje si´
krem pudrowy nadajàcy skórze mi´k-
koÊç i delikatnoÊç oraz ˝el do stóp
przynoszàcy im odpr´˝enie. 

Masa˝ bambusami dzia∏a dre-
nujàco, modelujàco, usuwa napi´cie
mi´Êni oraz zwiàzane z nim groma-
dzàce si´ w organizmie cz∏owieka
z∏ogi i toksyny – mo˝e byç wykonany
delikatnie i relaksujàco lub intensy-
wniej i bardzo g∏´boko, ale zawsze
wywo∏uje pozytywny efekt – czujemy
si´ po nim doenergetyzowani.

Czas trwania: 1,5 godz.
Cena: 220 z∏

Lomi-Lomi
Wywodzi si´ z prastarej tradycji ha-
wajskiej. Lomi-Lomi jest masa˝em
g∏´boko relaksujàcym, a wr´cz wy-
zwalajàcym – uspokaja emocje,
wycisza, znakomicie nadaje si´ dla
osób po ci´˝kich prze˝yciach, zestre-
sowanych. Likwiduje bóle kr´gos∏u-
pa, mi´Êni, migreny. Oprócz masowa-
nia r´kami stosuje si´ tu technik´
masowania przedramionami, wykony-
wania tanecznych ruchów, przy mu-
zyce, przez co zabieg staje si´ wy-
jàtkowo odpr´˝ajàcy. Masa˝ Lomi-
-Lomi wykonany prawid∏owo i z za-
anga˝owaniem b´dzie wyjàtkowym
prze˝yciem dla pacjenta. Przywróci
mu harmoni´ duszy i cia∏a. 
Czas trwania: 1 godz. 
Cena: ok. 160 z∏

„Na cztery r´ce”
Jest to rodzaj klasycznego masa˝u
relaksacyjnego, prowadzonego przez
dwie osoby, w synchroniczny sposób.
Masa˝yÊci, stojàc po obu stronach
pacjenta wykonujà te same ruchy, 
z podobnà si∏à nacisku, co intensy-
fikuje efekt. Pozwala na jeszcze wi´-
ksze rozluênienie, odstresowanie i zre-
laksowanie po ci´˝kim dniu. Wszys-
tkie ruchy masa˝yÊci wykonujà w je-
dnym rytmie, z tà samà szybkoÊcià.
Wprowadza to w stan doskona∏ej 
harmonii zewn´trznej i wewn´trznej
(tzw. stan Alfa), dzi´ki czemu na-
st´puje odblokowanie wszystkich
cz´Êci cia∏a. Wonne olejki oddajà
masowanej osobie pokaêny ∏adunek
pozytywnych emocji i relaksujà.
Czas trwania: 1 godz.
Cena: 320 z∏ �

To ciekawe…

WÊród wielu propozycji masa˝y pojawi∏a si´ szczególna oferta masa˝y wykonywanych w firmach. Masa˝ 
„na krzeÊle” mo˝e byç odpr´˝ajàcym przerywnikiem w ciàgu dnia dla osób pracujàcych intensywnie przy kom-
puterze: informatyków, grafików. Masa˝ wykonywany jest przez ubranie i trwa zaledwie 15-20 minut. Polega
na masowaniu pleców, karku, çwiczeniach poruszajàcych ∏opatki, bark. Wykonuje si´ go na przyniesionym
przez masa˝yst´ specjalistycznym krzeÊle, które podpiera przednià cz´Êç cia∏a i umo˝liwia rozluênienie tylnej. 



W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy 
dobre i sprawdzone NOWOÂCI RYNKOWE

Kelo-cote® – pomoc w leczeniu blizn     
• Na rynku pojawi∏y si´ nowe preparaty silikonowe skuteczne w leczeniu ró˝nych
rodzajów blizn, zarówno starych, jak i nowo powsta∏ych: pooperacyjnych, pooparze-
niowych, pourazowych, potràdzikowych, po cesarskim ci´ciu. Sp∏aszczajà, zmi´k-
czajà i wyg∏adzajà blizny, ∏agodzà Êwiàd i uczucie dyskomfortu oraz zmniejszajà
stopieƒ odbarwienia skóry w miejscu blizny. Wyst´pujà w postaci ˝elu, który nanie-
siony na skór´ tworzy elastycznà, przepuszczajàcà powietrze„b∏on´”, chroniàcà
skór´ przed bakteriami, oraz bezbarwnego, bezzapachowego sprayu do spryskiwania
du˝ych powierzchni skóry.

Kelo-cote® ˚el – 79 z∏/6 g, 159 z∏/15 g
Kelo-cote® Spray – 239 z∏/50 ml, 339 z∏/100 ml

Dost´pne w aptekach

Kosmetyki na bazie miodu Manuka 
– do skóry z problemami      
• Skóra sucha, atopowa, z tràdzikiem czy ∏uszczycà wymaga szczególnej piel´gnacji.
Kosmetyki z miodem Manuka (zawierajàcym oprócz wielu witamin i minera∏ów anty-
bakteryjny sk∏adnik methylglyoxal) majà w∏aÊciwoÊci przeciwalergiczne i przeciwza-
palne, wi´c Êwietnie ∏agodzà ró˝ne skórne dolegliwoÊci. Ponadto dobrze od˝ywiajà 
i wyg∏adzajà skór´, poprawiajàc jej elastycznoÊç. Dzi´ki zawartym w miodzie anty-
oksydantom pozwalajà d∏u˝ej cieszyç si´ m∏odym wyglàdem.

Linia kremów zdrowotnych z miodem Manuka to:
• 18+ Skin Health Creme – krem nawil˝ajàcy 

(na bazie miodu Manuka UMF 18+) dla skóry wra˝liwej lub przesuszonej 
– ceny: 88 z∏/tubka 80 ml, 138 z∏/s∏oik 110 ml, 198 z∏/s∏oik 220 ml

• 16+ Skin Care Creme – krem nawil˝ajàcy dla skóry wra˝liwej lub przesuszonej
(na bazie miodu Manuka UMF 16+) 
– ceny: 78 z∏/tubka 80 ml, 98 z∏/s∏oik 110 ml

• Xtra Hard Workers Hand Creme – krem do bardzo zniszczonej skóry ràk, 
dzi´ki któremu sucha i szorstka skóra d∏oni odzyskuje zdrowy wyglàd 
– cena: 78 z∏/s∏oik 110 ml

Dost´pne na: www.kosmetykimanuka.pl
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Agera® Rx, Agera Laboratories  
– przeciw starzeniu si´ skóry      
• Seria tych dermokosmetyków zosta∏a opracowana przez amerykaƒskich
naukowców i lekarzy. Obecne w produktach silnie dzia∏ajàce peptydowe czyn-
niki wzrostu docierajà g∏´boko do skóry, wp∏ywajàc na fibroblasty i pobudza-
jàc je do wytwarzania nowych w∏ókien kolagenowych i elastynowych. Agera®

Rx formu∏a medyczna oferuje preparaty do zabiegów wspierajàcych leczenie
tràdziku, przebarwieƒ oraz zapobiegajàce starzeniu si´ skóry, a tak˝e peelin-
gi wspomagajàce jej odnow´. Linie produktów do wykorzystania w gabinetach
sà uzupe∏nione o kosmetyki do kuracji domowej.  

MagC Peptide Serum – 225 z∏/30 ml
Ultra Mild Cleanser – 120 z∏/180 ml
Daily Moisturising Protector SPF 25 – 150 z∏/60 ml

Dost´pne na: www.vitaco.pl 

Redermic +, La Roche-Posay 
– do walki ze zmarszczkami 
• Nowy produkt La Roche-Posay to idealny kosmetyk
dla skóry wra˝liwej. Zwalcza „mikropodra˝nienia” przy-
spieszajàce proces starzenia si´ skóry (dzi´ki nowa-
torskiemu sk∏adnikowi – Neurosensynie), koryguje
zmarszczki i zapobiega utracie j´drnoÊci. Krem zawiera
witamin´ C wzmacniajàcà struktur´ podporowà skóry,
Madekasozyd – o dzia∏aniu regenerujàcym, wype∏niajà-
cym nawet najg∏´bsze zmarszczki i kwas hialuronowy 
– dajàcy natychmiastowy efekt wyg∏adzenia widoczny
na powierzchni skóry. Kosmetyk ma delikatnà,
niet∏ustà konsystencj´ i ∏atwo si´ wch∏ania.   

Cena: 100 z∏/40 ml  

Dost´pny w aptekach od marca 2010  
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Balsam Sanoflore – od˝ywia cia∏o 
• To nowoÊç ze znanej ju˝ serii kosmetyków Sanoflore powstajàcych na bazie naturalnych
sk∏adników. Aksamitny balsam do cia∏a z p∏atków kwiatów (z wyciàgiem z magnolii i bergamot-
ki) od˝ywia i przywraca uczucie komfortu skórze suchej, której brakuje mi´kkoÊci. Po 4 tygod-
niach stosowania balsamu jest zregenerowana i dobrze nawil˝ona. Kosmetyki zawierajà tak˝e
olejek roÊlinny ze s∏onecznika i mas∏a Karité. Balsam delikatnie otula skór´, nie pozostawiajàc
t∏ustego filmu, a owocowy i kwiatowy zapach koi zmys∏y.

Cena: 61 z∏/200 ml   

Dost´pny: www.sanoflore.net.pl 

24 h Creme Renovatrice, Jean D’Arcel Cosmetique 
– 24-godzinna piel´gnacja     
• Kosmetyk skutecznie zrewitalizuje skór´, dajàc jej efekt odm∏odzenia. Krem pobudza akty-
wnoÊç komórek skóry i wzmacnia ich naturalne mechanizmy ochronne. Zawiera komórki
macierzyste z Malus Domestica, które pozytywnie wp∏ywajà na witalnoÊç i wytrzyma∏oÊç ko-
mórek macierzystych skóry. Skutecznie przeciwdzia∏a przedwczesnym oznakom starzenia si´
cery i pojawianiu si´ zmarszczek. Przywraca skórze m∏odzieƒczà promiennoÊç.  

Cena: ok. 170 z∏ 

Dost´pny w gabinetach kosmetycznych i na: www.jda.com.pl

Dermablend™, Vichy 
– koryguje niedoskona∏oÊci skóry
• Do gamy Dermablend Vichy do∏àczy∏ intensywnie kryjàcy podk∏ad korygujàcy w bardziej
praktycznej formie – w sztyfcie. Ma podwójnie dzia∏anie: ujednolica koloryt skóry jak podk∏ad
i koryguje niedoskona∏oÊci jak korektor miejscowy. Potrafi ukryç nawet najbardziej ucià˝liwe
defekty: plamy pos∏oneczne, cienie pod oczami, wypryski tràdzikowe, dajàc jednoczeÊnie skórze
elastycznoÊç i mi´kkoÊç. Podk∏ad jest hipoalergiczny, bezzapachowy, nadaje si´ do skóry wra-
˝liwej. Jego kremowa i nawil˝ajàca konsystencja zapewnia uczucie komfortu przez 14 godzin.

Cena: 89 z∏/12 g 

Dost´pny w aptekach

Iwostin Capillin SPF 20 – do cery naczyniowej     
• Krem Iwostin Capillin poprawia kondycj´ i wyglàd cery z problemem kruchych
naczynek krwionoÊnych: wzmacnia je, redukuje stopieƒ zaczerwienienia skóry 
i poprawia mikrokrà˝enie. Dodatkowà zaletà jest ochrona przed szkodliwym
dzia∏aniem czynników zewn´trznych, m.in. przed promieniami UV. Oprócz filtrów
przeciws∏onecznych kosmetyk zawiera olej z pestek winogron, delikatnie uelasty-
czniajàcy i nat∏uszczajàcy skór´, witamin´ A i C, tzw. eskulin´ pozyskiwanà z kory
kasztanowca (uszczelniajàcà naczynia) oraz wod´ termalnà z Iwonicza-Zdroju 
o w∏aÊciwoÊciach ∏agodzàcych. Nadaje si´ pod codzienny makija˝. 

Cena: 39 z∏/40 ml

Dost´pny w aptekach
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ZABIEGI MEDYCZNE ZABIEGI KOSMETYCZNE

Twarz  Cia∏o Twarz Cia∏o

Prezentujemy zestawienie (niereprezentatywne) zabiegów estetycznych i kosmetycznych, z jakich najcz´Êciej
w gabinetach dermatologów korzystajà zimà pacjenci. Ranking dotyczy okresu zima 2010 i obejmuje
wybrane gabinety w ca∏ej Polsce.

Gabinet Dermatologii Ogólnej
i Estetycznej Dermis

Gdaƒsk
www.dermis.pl

Gabinety Medycyny
Estetycznej Juwena 

Bielsko-Bia∏a, Katowice, Gliwice,
Racibórz, Strzelce Opolskie 

www.juwena.pl

Pomorskie Centrum 
Medycyny Estetycznej 
PCME 

Toruƒ

www.pcme.pl 

Centrum Dermatologii
Estetycznej i Laserowej 
Viva-Derm

Warszawa

www.viva-derm.pl

Gabinet Medycyny
Estetycznej „Natura"

Busko-Zdrój

www.natura.med.pl 

1. zabiegi laserem Mosaic
2. IPL – zamykanie naczynek,

usuwanie przebarwieƒ
3. depilacja laserowa
4. usuwanie znamion i brodawek
5. Botox i kwas hialuronowy

1. laseroterapia zmian 
naczyniowych i przebarwieƒ

2. terapia blizn potràdzikowych 
(laser frakcyjny)

3. laserowe odm∏adzanie twarzy
4. depilacja laserowa twarzy
5. peelingi medyczne 

1. Botox  
2. wype∏niacze 
3. peelingi
4. likwidacja przebarwieƒ  
5. laserowe usuwanie zmarszczek

1. mezoterapia ig∏owa i bezig∏owa
2. peelingi chemiczne
3. peeling laserowy z u˝yciem 

lasera frakcyjnego 
4. wype∏niacze
5. Botox

1. Botox 
2. kwas hialuronowy – Teosyal,

Princess,Yuvederm, Surgiderm 
3. mezoterapia – NCTF-HA,

Viscoderm, R-fine, Restylan 
4. laser Dio Lite, IPL 
5. peelingi – Dermamelan,

Yellow Peel, Glykopeel,TCA 

1. depilacja laserowa
2. mezoterapia
3. lipoliza
4. usuwanie brodawek 

∏ojotokowych   
5. laserowe leczenie 

wrastajàcych paznokci                

1. laserowe zamykanie naczyƒ
2. depilacja laserowa
3. terapia blizn (laser frakcyjny)
4. lipoliza iniekcyjna
5. kwas polimlekowy (Sculptra)

1. peelingi
2. depilacja laserowa
3. usuwanie przebarwieƒ
4. endermologia
5. mezoterapia

1. mezoterapia w leczeniu 
rozst´pów i cellulitu

2. fale radiowe w liftingu 
i modelowaniu sylwetki

3. laserowe leczenie 
zmian naczyniowych

4. technika frakcyjna 
w leczeniu rozst´pów 

5. mezoterapia ow∏osionej 
skóry g∏owy 

1. mezoterapia: ∏ysienie, cellulit,
rozst´py 

2. lipoliza farmakologiczna 
3. skleroterapia 
4. laser depilacyjny, Dio Lite 

(w∏ókniaki, teleangiektazje) 
5. akupunktura 

1. mikrodermabrazja 
diamentowa

2. mikrodermabrazja korundowa
3. peelingi 
4. mezoterapia bezig∏owa
5. Tri-Activ na twarz,

szyj´ i dekolt

1. zabieg Bankietowy na twarz  
– z piel´gnacjà d∏oni

2. Age Control 
– terapia skóry dojrza∏ej

3. Sebum Control 
– terapia skóry tràdzikowej

4. Hydro Control 
– terapia skóry suchej

5. peeling w terapii ∏àczonej 
z mezoterapià

1. mezoterapia bezig∏owa
2. jonoforeza
3. zabiegi z kolagenem
4. zabiegi nawil˝ajàce
5. zabiegi napinajàce

1. peelingi 
2. mikrodermabrazja
3. mezoterapia bezig∏owa
4. zabiegi z u˝yciem 

fal radiowych
5. zabiegi od˝ywczo- 

-regenerujàce

1. peelingi Êredniog∏´bokie 
– Mandel Peel 

2. zabiegi Andre Zagozda 
Laboratory 

3. zabiegi firmy Skayndor 
– Eternal 
Line, Platinum Line,
Hydra Filer,Aquaterm 

4. masa˝ Anti-aging twarzy 
5. maski algowe kolagenowe 

z ampu∏kami 

1. mezoterapia bezig∏owa
2. Tri-Active – krioterapia,

laser diodowy plus masa˝
3. mikrodermabrazja na cia∏o:

plecy, dekolt, brzuch
4. peelingi na cia∏o
5. drena˝ limfatyczny

1. masa˝ goràcà czekoladà
2. masa˝ goràcymi 

kamieniami
3. peeling kokosowy
4. zabiegi nawil˝ajàce
5. zabiegi regenerujàce

1. endermologia
2. masa˝e (zw∏aszcza aroma-

terapeutyczne i goràcymi 
kamieniami), tzw. masa˝ 
na cztery r´ce 

3. glinki
4. zabiegi regenerujàce
5. zabiegi nawil˝ajàce

1. masa˝ (endermologia)
2. peelingi cia∏a
3. mezoterapia bezig∏owa 

(cellulit, uj´drnienie,
rozst´py)

4. zabiegi z u˝yciem 
fal radiowych

5. redukcja obwodu cia∏a 
(ultradêwi´ki,
elektrostymulacja)

1. masa˝ oscylacyjny Hivamat 
2. masa˝ goràcymi 

kamieniami
3. kàpiele ozonowo-

-aromaterapeutyczne 
4. Peeling „Czerwone wino”

i „Czekoladowy”
5. zabiegi firmy Skayndor 

– Svelte Contour,
Szafirowy dotyk odnowy 

NAZWA 
GABINETU    

Ranking zabiegów:



Warto Poznaç: 

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy oraz najlepsze gabinety 
dermatologiii medycyny estetycznej, wellness i beauty spa
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dr Marzena Lorkowska-Precht
Jest absolwentkà wydzia∏u lekarskiego Akademii Medycznej w Gdaƒsku.W latach 1995-2000 pracowa∏a
jako pediatra w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
W 2004 roku ukoƒczy∏a Podyplomowà Szko∏´ Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Warszawie, a rok póêniej – zorganizowane przez Êwiatowe Towarzystwo Medycyny Anti-Aging, mi´dzy-
narodowe 2-letnie podyplomowe studia zakoƒczone egzaminem specjalizacyjnym w zakresie medycyny
anti-aging (Anti-Aging Medicine Specialization) na Uniwersytecie w Charleroi (Belgia).

Od 5 lat prowadzi gabinet medycyny estetycznej
i kosmetologii ARTISMED w Warszawie, który
specjalizuje si´ w zabiegach z zastosowaniem
wype∏niaczy. Swoim pacjentom proponuje kom-
pleksowe programy anti-aging. 

Pani Doktor jest cz∏onkiem Amerykaƒskiej
Akademii Medycyny Anti-Aging (American
Academy of Anti-Aging Medicine) oraz dele-
gatem Êwiatowego Towarzystwa Medycyny Anti-
-Aging (World Society of Anti-Aging Medicine).
Nale˝y równie˝ do Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych, Sekcji Medycyny
Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti-
-Aging. Uczestniczy w licznych szkoleniach 
w kraju i za granicà, udziela si´ jako wyk∏adow-
ca na kongresach medycyny estetycznej i anti-
aging, dermatologii estetycznej oraz na kongre-
sach kosmetycznych. 

Dr Marzena Lorkowska-Precht to tak˝e autorka
wielu artyku∏ów z dziedziny onkologii klinicznej,
medycyny estetycznej, anti-aging i kosmetologii,
doradca i szkoleniowiec firmy New Derm (dys-
trybutora preparatu Teosyal) oraz trener pre-
paratu Sculptra. Ostatnio jest zaanga˝owana 
w nowy projekt SLDE – tworzenie Mi´dzynaro-
dowego Centrum Medycyny Anti-aging. �

www.artismed.com






