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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

Czas na wiosenne porzàdki – oczywiÊcie ze skórà! S∏oƒce

coraz wy˝ej, a my nape∏nieni jego energià chcielibyÊmy 

wyglàdaç coraz pi´kniej.W gabinetach dermatologii estetycznej

czeka na Paƒstwa wiele zabiegów, które poprawià cer´ 

i odm∏odzà.W tym numerze uwag´ skupiamy nie tylko 

na twarzy, ale te˝ na szyi i dekolcie, o których niestety 

zdarza nam si´ zapomnieç w codziennej piel´gnacji.

A to przecie˝ te okolice najszybciej zdradzajà nasz wiek.

Proponujemy liczne zabiegi, w tym m.in. z u˝yciem kwasu

polimlekowego, po którym efekty, choç nie od razu 

widoczne, z czasem wyraênie odejmujà lat.

Poruszamy te˝ znaczàcy problem, jakim jest oty∏oÊç 

– w krajach wysoko rozwini´tych ma – niestety – tendencj´

rosnàcà.W artykule dr Izabeli Tilszer doradzamy, jaka dieta

pomo˝e najlepiej uniknàç nadwagi i jej zdrowotnych skutków.

W wiosennym numerze znajdà Paƒstwo tak˝e materia∏

dotyczàcy atopii – choroby, która stanowi problem ca∏ej

rodziny – na stronach 14-16 – o jej aspektach zdrowotnych 

i psychologicznych.

Zach´camy do 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: maj/czerwiec 2010.
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DOSSIER: Zdrowe stopy  

• Sposoby na modzele, nagniotki, odciski  

• Pedikiur idealny

• Najlepsze kosmetyki i preparaty

Nieinwazyjne modelowanie sylwetki

Wakacyjne SOS 

Zdrowie skóry: pó∏pasiec 

Ranking zabiegów w gabinetach dermatologii estetycznej: 
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Autor: dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala
Gabinety Dermatologii Estetycznej Juwena, www.juwena.pl 

Kwas polimlekowy
- rewolucja w odm∏adzaniu

Preparaty z kwasem polimlekowym bardzo dobrze uzupe∏niajà dotychczasowe metody
wyg∏adzajàce zmarszczki i uj´drniajàce skór´, jak Botoks czy wype∏nienia kwasem
hialuronowym. Przede wszystkim pozwalajà lekarzom medycyny estetycznej podejÊç 
do terapii skóry ca∏oÊciowo, co daje naprawd´ dobre efekty.

G∏ównym sk∏adnikiem preparatu
(tzw. Sculptry) jest kwas L-polim-
lekowy – substancja bardzo zbli˝ona
do wyst´pujàcej naturalnie w orga-
nizmie. Dzi´ki temu przed zabie-
giem nie trzeba wykonywaç testów
alergicznych, a sam produkt jest
bardzo dobrze tolerowany przez
organizm, nie dajàc prawie ˝adnych
powik∏aƒ. W medycynie stosowany
niemal od 30 lat – jako sk∏adnik nici
chirurgicznych. Poniewa˝ przynosi∏
dobre efekty i okaza∏ si´ bezpieczny,
z czasem pojawi∏y si´ pierwsze
próby jego zastosowania w medy-
cynie estetycznej. DziÊ jest znany
na ca∏ym Êwiecie jako Sculptra.
G∏ówne okolice, gdzie stosuje si´
kwas polimlekowy to: twarz, szyja
i dekolt oraz grzbiety d∏oni. 

Dla kogo zabiegi?  
• zabiegi na bazie kwasu L-polim-
lekowego sà przeznaczone szcze-
gólnie dla osób ze skórà dojrza∏à, 
u nich te˝ efekty sà najbardziej
spektakularne
• osoby m∏ode mogà potraktowaç
te zabiegi jako profilaktyk´

Sculptra w terapii 
anti-aging
Wyglàd naszej twarzy zale˝y w du-
˝ej mierze od iloÊci kolagenu 
w skórze. Zaczynamy go traciç zwy-
kle po ukoƒczeniu 30. roku ˝ycia.
Sculptra ma wyjàtkowy mechanizm
dzia∏ania, polegajàcy na bardzo 
aktywnym pobudzeniu fibroblas-
tów w skórze do produkcji nowych
w∏ókien kolagenu, dlatego daje mo-
˝liwoÊç utrzymania lub przywróce-
nia odpowiedniej g´stoÊci i j´drnoÊ-
ci skóry. O jej unikalnym dzia∏aniu
Êwiadczy fakt, ̋ e efekty terapii sà nie-
jednokrotnie porównywalne do liftin-
gu chirurgicznego, który wià˝e si´ 
z pewnym dyskomfortem i rekonwa-
lescencjà.

Lifting z zastosowaniem kwasu
polimlekowego to z regu∏y 2-4 sesje
zabiegowe wykonywane w odst´pach
6-8 tygodni, a ka˝da z nich nie trwa
d∏u˝ej ni˝ 30 minut. 
Pacjent bezpoÊrednio po zabiegu
mo˝e wróciç do codziennej aktyw-
noÊci. 

Efekty sà zauwa˝alne z czasem,
stan skóry ulega poprawie stopnio-
wo, staje si´ ona napi´ta, wyg∏a-

dzona, pe∏niejsza i j´drna. Dzieje si´
tak z uwagi na pobudzenie natu-
ralnych procesów regeneracyjnych 
w skórze, która sama zaczyna pra-
cowaç efektywniej, ale potrzebuje cza-
su, aby pacjent móg∏ t´ naturalnà
odnow´ zobaczyç. Czekanie na stop-
niowe efekty cenià sobie zw∏aszcza
ci pacjenci, którzy nie sà gotowi 
na radykalne zmiany w wyglàdzie
twarzy, czy to ze wzgl´dów osobis-
tych, czy np. z obawy przed reakcjà
otoczenia, co cz´sto dotyczy osób
publicznych, które nie chcà z dnia
na dzieƒ wyglàdaç o kilka, kilkanaÊ-
cie lat m∏odziej. Sculptra daje czas
na oswojenie siebie i innych z na-
szym wyraênie m∏odszym wyglàdem.
W∏aÊnie dlatego preparat ten lubià
m´˝czyêni, poniewa˝ nie muszà oba-
wiaç si´ natychmiastowej zmiany 
z dnia na dzieƒ.

To ciekawe…
Interesujàcy dla pacjenta mo˝e byç
fakt, ˝e od niedawna w Polsce ist-
niejà dwie szko∏y podawania pre-
paratu z kwasem polimlekowym.
Pierwsza zosta∏a opracowana przez

Nowoczesne odm∏adzanie: 



w∏oskiego lekarza – Alessio
Redaelli. Jest to technika, w czasie
której preparat podaje si´ jed-
noczeÊnie w obszarze 2/3 dolnych
twarzy, uzyskujàc w pierwszej kolej-
noÊci zag´szczenie skóry, a po cza-
sie i serii zabiegów równie˝ efekt
obj´toÊciowy. Wymaga ona od pac-
jenta cierpliwoÊci w oczekiwaniu
na rezultat. 

Druga szko∏a zosta∏a opraco-
wana przez Anglika, dr Davida
Evansa, gdzie Sculptr´ podaje si´
najpierw g∏´boko w Êrodkowà cz´Êç
twarzy, czyli w okolice policzków,
skroni i w boczne cz´Êci czo∏a, aby
uzyskaç prawie natychmiastowy
efekt liftingu powiek i przywrócenia
obj´toÊci zapadni´tym skroniom i po-
liczkom. Dopiero potem, po kilku ty-
godniach, w czasie 2 sesji lekarz zaj-
muje si´ naprawà dolnej cz´Êci twa-
rzy, czyli okolicami bruzd nosowo-
-wargowych, brody i owalem.  

Opisane metody ró˝nià si´ nie
tylko technikà iniekcji, ale równie˝
sposobem przygotowania odpowied-
nio wczeÊnie preparatu w celu uwod-
nienia monomerów kwasu poli-
mlekowego. W Polsce bardziej ugrun-
towana jest technika w∏oskiego le-
karza, stosowana z powodzeniem
ju˝ od kilku lat. 

Kwas polimlekowy 
w terapii defektów 
estetycznych
Sculptra, ze wzgl´du na silne w∏aÊ-
ciwoÊci pobudzajàce skór´ do pro-
dukcji kolagenu, znajduje tak˝e zas-
tosowanie w terapii defektów estety-
cznych, jak wiotkoÊç skóry, czy
rozst´py. Preparatem tym mo˝na
leczyç wiotkie uda, ramiona, po-
w∏oki brzuszne spowodowane od-
chudzaniem bàdê cià˝à, jak równie˝
leczyç cellulit, rozst´py oraz blizny
zanikowe po tràdziku, czy ewentual-
ne powik∏ania po liposukcji w po-

staci objawu tzw. materaca. Bardzo
dobre efekty uzyskuje si´, stosujàc
kwas polimlekowy na okolice szyi 
i dekoltu.

Sprawdza si´ tak˝e w odm∏a-
dzaniu d∏oni, które niestety wraz 
z wiekiem zaczynajà traciç g´stoÊç 
i obj´toÊç, a na ich grzbietach
uwidaczniajà si´ naczynia i Êci´gna,
skóra ciemnieje i pokrywa si´ pla-
mami pigmentacyjnymi. Terapia kwa-
sem polimlekowym przynosi bar-
dzo dobre rezultaty, a d∏onie na d∏u-
go dostajà silny zastrzyk energii do na-
turalnej odnowy i regeneracji.

Kilka wa˝nych uwag 

1. Podanie preparatu musi byç
dok∏adnie zaplanowane i wykonane
niezwykle precyzyjnie, dlatego wy-
maga bardzo du˝ego doÊwiadczenia
i wiedzy lekarza przeprowadzajà-
cego zabieg. Jednak poniewa˝ k∏a-
dzie si´ ogromny nacisk na szkolenie
lekarzy podajàcych Sculptr´, jest to
zabieg  bezpieczny i efektywny. 

2. Przed zabiegiem skór´ znie-
czula si´ maÊcià Emla, a preparat
wstrzykuje si´ w g∏´bokie warstwy
skóry. Po zabiegu pacjent poczàt-
kowo zauwa˝a efekt zwi´kszenia
obj´toÊci, a po ok. 6 tygodniach od-
czuwa docelowà popraw´ jakoÊci
skóry. Pacjenci bardzo ch´tnie pod-
dajà si´ tym zabiegom, widzàc
wyÊmienite rezultaty terapii.

3. Bardzo wskazane jest po∏àcze-
nie terapii z odpowiednimi zabiega-
mi dermokosmetycznymi, które „zad-
bajà” o naskórek i jego jakoÊç. 
W ten sposób leczeniem zostanà
obj´te wszystkie poziomy skóry i sta-
nie si´ ono kompleksowym roz-
wiàzaniem przeciwstarzeniowym,
nie pozwalajàc skórze na „odpo-
czynek” w produkcji kolagenu. �
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Autor: dr Monika Nunberg-Sawicka
Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej, ul. Domaniewska 22 a, Warszawa  

Szyja i dekolt to okolice, na których objawy starzenia pojawiajà si´ jako pierwsze,
wyprzedzajàc cz´sto nasz wiek metrykalny. Aby wyglàd skóry w tym miejscu nie dodawa∏
nam lat, trzeba je otoczyç szczególnà troskà.

Zwykle najwi´cej czasu w codzien-
nej piel´gnacji poÊwi´camy skórze
twarzy: starannie jà oczyszczamy,
nawil˝amy, od˝ywiamy i z∏uszczamy,
zwracajàc uwag´ na ka˝dà zmarsz-
czk´ czy innà niedoskona∏oÊç. Nie-
stety obszar poni˝ej – szyja, dekolt 
– bywa czasami zapomniany, a to
miejsce wymagajàce, bo szybko si´
starzeje. Skóra jest tu bardzo deli-
katna, cienka, podparta doÊç s∏abym
mi´Êniem (Platysma), który nie
majàc przyczepów kostnych, ∏atwo
ulega zwiotczeniu. Nie poprawia te˝
sytuacji cienka warstwa podÊció∏ki
t∏uszczowej, która po 50. roku ˝ycia
ma tendencje do „tycia”, co obja-
wia si´ wiszàcym workowato pod-
bródkiem. Sama skóra jest mniej
zbita, z mniejszà iloÊcià w∏ókien pod-
porowych i niemal pozbawiona gru-
czo∏ów ∏ojowych. Konsekwencjà tego
jest gorsze nat∏uszczanie – sprzy-
jajàce wysuszeniu i powstawaniu
zmarszczek.

Specjalna troska nale˝y si´ rów-
nie˝ skórze dekoltu, cienkiej, uw-
ra˝liwiajàcej si´ z wiekiem na ró˝-
ne czynniki Êrodowiskowe, szczegól-
nie na s∏oƒce.

Temu „naturalnemu”, zwiàza-
nemu z wiekiem procesowi starzenia
nadajemy dodatkowe przyspieszenie
poprzez nieprawid∏owe zachowania:  
• praca w pozycji siedzàcej 

z pochylonà g∏owà
• garbienie si´
• spanie na grubych poduszkach 

lub w pozycji embrionalnej
• noszenie ciasnych, dra˝niàcych 

golfów, szalików, a tak˝e êle 
dopasowanych staników

• stosowanie perfum bezpoÊrednio
na cia∏o

• brak ochrony przeciws∏onecznej 
Na skutek dzia∏ania tych czynników
skóra na szyi robi si´ cienka, szors-
tka, z siatkà przebarwieƒ oraz drob-
nych naczyƒ, z coraz mocniej zaz-
naczonymi poprzecznymi zmarszcz-
kami, o pi´knej nazwie pierÊcienie
Wenus. Dodatkowo cz´sto oblewa jà
rumieniec schodzàcy na dekolt, przy-
krywajàc coraz bardziej zaznaczone
pionowe zmarszczki. Wystawiana bez
ograniczeƒ na s∏oƒce skóra dekoltu
bardzo szybko os∏abia si´, jest prze-
barwiona i pokryta siatkà naczyƒ.

Aby wyglàd tych okolic nie
zdradza∏ naszego wieku, lub wr´cz
nie dodawa∏ nam lat, trzeba zaczàç
dbaç o nie doÊç wczeÊnie, najlepiej
ju˝ po 25. roku ˝ycia, zaczynajàc od
codziennego stosowania w∏aÊciwych
kosmetyków, masek, samodzielnego
masa˝u – na zabiegach w gabine-
tach dermatologii estetycznej koƒ-
czàc. I – co bardzo wa˝ne – zawsze
nale˝y pami´taç o utrzymywaniu pra-
wid∏owej postawy cia∏a i stosowaniu

kosmetyków z filtrami przeciws∏o-
necznymi. 

Przeglàd zabiegów 
W gabinetach mamy wiele mo˝li-
woÊci leczenia opisanych proble-
mów. Zacznijmy od zabiegów najm-
niej inwazyjnych, co wcale nie zna-
czy najmniej skutecznych.

Mikrodermabrazja 
korundowa
Jest to peeling mechaniczny po∏à-
czony z masa˝em podciÊnieniowym.
Zabieg nadaje si´ dla ka˝dego ro-
dzaju cery, z∏uszcza naskórek s∏abiej
lub mocniej, nie jest bolesny, nie wy-
maga pozostawania w domu.

Pobudza krà˝enie, odÊwie˝a, sp∏y-
ca drobne zmarszczki i usuwa po-
wierzchowne przebarwienia. Skóra
po zabiegu jest jedwabista w dotyku,
bardzo dobrze wch∏ania nak∏adane
na nià preparaty. Po mikroderma-
brazji warto robiç domowe maski
od˝ywcze, bo wtedy majà autentycz-
nà szans´ zadzia∏aç naprawd´ g∏´-
boko. Zabieg mo˝na wykonaç poje-
dynczo, by oczyÊciç i zregenerowaç
skór´, lub w po∏àczeniu z innymi
metodami.

JeÊli chcemy skór´ dodatkowo
nawil˝yç, pobudziç do odnowy, po-
j´drniç i ujednoliciç kolorystycznie,
mo˝na do∏àczyç jeszcze ultra-

DOSSIER: Dekolt i szyja bez metryki
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dêwi´ki i pole magnetyczne. Za po-
mocà specjalnej koƒcówki w nas-
kórek wt∏acza si´ odpowiednio do-
brane do problemu skóry preparaty:
kwas hialuronowy, retinol, witami-
ny, z∏oto, fitoestrogeny. Te ostatnie
szczególnie dobrze sprawdzajà si´ 
w przypadku skóry paƒ w okresie
menopauzy, dodajàc jej Êwie˝oÊci,
j´drnoÊci i blasku, rozjaÊniajàc sia-
teczk´ naczyƒ i przebarwieƒ. 
Ile zabiegów: w serii 8 zabiegów 
co 14 dni lub podtrzymujàco 
co 4 tygodnie
Cena: Mikro + ultradêwi´ki 
150-450 z∏

Cryolift
To przyjemny i skuteczny zabieg dla
cery zwiotcza∏ej, zszarza∏ej, zatem
szczególnie dla palaczek i kobiet
˝yjàcych w stresie. Wykonuje si´ go
specjalnym urzàdzeniem generujà-
cym temperatur´ do -15°C. Masa˝
zimnà koƒcówkà powoduje bardzo
intensywnà gr´ naczyniowà (skurcz 
i rozkurcz kapilar), gwa∏towny na-
p∏yw Êwie˝ej, dobrze dotlenionej
krwi do najdrobniejszych naczynek.
Dodatkowo na skór´ nak∏ada si´
˝elowe, wielosk∏adnikowe prepa-
raty, bogate m.in. w witaminy, ami-
nokwasy, kwas hialuronowy, kola-
gen, które sà wch∏aniane w sposób
czynny niezwykle intensywnie. W ce-
lu jeszcze lepszego wch∏aniania i sty-
mulacji zabieg poprzedza si´ pee-
lingiem glikolowym. Skóra po zabie-
gu jest uspokojona, zdrowo zaró˝o-
wiona, napi´ta.
Ile zabiegów: mo˝na go wykonaç
jednorazowo, np. przed wielkim
wyjÊciem, lub w seriach 6-8
zabiegów co tydzieƒ
Cena: ok. 350 z∏

Fotoodm∏adzanie
Kolejny nieinwazyjny, choç dla nie-
których mniej przyjemny zabieg, to
fotoodm∏adzanie, za pomocà urzà-
dzenia emitujàcego Êwiat∏o VPL
(Variable Pulsed Light). Na pokrytà
˝elem skór´ przyk∏ada si´ g∏owic´ 
z kryszta∏em emitujàcym wiàzk´
Êwiat∏a (strza∏y Êwiat∏em). Energia

niesiona przez Êwiat∏o absorbowana
jest w skórze w postaci energii ciepl-
nej, co odczuwamy jako uczucie
goràca w chwili strza∏u.

Fotoodm∏adzanie jest szczegól-
nie polecane dla skór zniszczonych
przez promienie UV, likwiduje ru-
mieƒ, rozszerzone naczynka, prze-
barwienia, a dzi´ki stymulacji kola-
genu skóra staje si´ bardziej napi´-
ta, g∏adka, pogrubiona. Na wiosn´
mo˝na ju˝ ods∏oniç dekolt, jednak
nie wolno zapominaç o ciàg∏ym 
smarowaniu go kremami z wyso-
kim filtrem.
Ile zabiegów: zabiegi w serii 
mo˝na powtarzaç co 3-4 tygodnie
Cena: 250-550 z∏ 

Peelingi
Jednymi z najbardziej popularnych
zabiegów pozostajà peelingi. S∏u˝à
nie tylko odm∏adzaniu skóry, ale
tak˝e jej leczeniu, np. gdy dekolt
mamy zaatakowany przez tràdzik.

Sà to zabiegi w zasadzie dla
ka˝dego, oferujà mo˝liwoÊç du˝ego
wyboru substancji z∏uszczajàcych,
które pozwalajà na z∏uszczanie
na ró˝nym poziomie naskórka i skóry.
Niewielkie zmiany pos∏oneczne, lek-
kie przebarwienia, drobne zmarsz-
czki mo˝emy zniwelowaç, nak∏ada-
jàc peeling migda∏owy, szczególnie
dedykowany skórom wra˝liwym. Po
na∏o˝eniu nie wywo∏uje pieczenia
ani rumienia, a proces z∏uszczania
przebiega ∏agodnie. Podobne dzia-
∏anie ma peeling glikolowy, np.
GlykoPeel.

Bardziej dojrza∏e skóry Êwietnie
zregenerujà si´ po Yellow Peel, 
w którym wykorzystuje si´ z∏o˝one
dzia∏anie ró˝nych kwasów: gliko-
lowego, salicylowego, retinolowego,
kojowego i fitowego. Poprawia si´
j´drnoÊç i napi´cie skóry, sp∏ycajà
zmarszczki, redukujà przebarwienia,
ujednolica si´ koloryt. Piel´gnacja
skóry po zabiegu jest bardzo prosta,
a z∏uszczanie nie jest ucià˝liwe. 

Regenerujàce dzia∏anie retinolu
wykorzystujemy, zalecajàc maski
tretinoinowe o wzrastajàcym st´˝e-
niu, zast´pujàce niemal d∏ugotrwa∏e

stosowanie kremów z retinolem. 
Po odpowiednim przygotowaniu skór´
smaruje si´ ˝ó∏tym ˝elem, który t´-
˝eje w ciàgu 20-30 minut. Efekt
jest widoczny bezpoÊrednio po za-
biegu – w postaci wyg∏adzenia i roz-
jaÊnienia skóry – natomiast jej prze-
budowa nast´puje jeszcze przez
kilka tygodni po ostatnim zabiegu.

Skóra grubsza, z przebarwie-
niami i zmarszczkami, wymaga cza-
sem zastosowania g∏´bszego pee-
ligu. Tu mo˝emy zaleciç kwas trój-
chlorooctowy 15% w postaci pre-
paratu Easy Peel. Kwas ten, ze wzgĺ -
du na swój mechanizm dzia∏ania,
wymaga wnikliwej kwalifikacji pa-
cjenta i du˝ego doÊwiadczenia leka-
rza. Daje bardzo dobre efekty od-
m∏odzenia naskórka, rozjaÊnienia
przebarwieƒ, niwelowania drobnych
zmarszczek. Samo na∏o˝enie kwasu
wywo∏uje doÊç nieprzyjemne piecze-
nie, które mo˝na zminimalizowaç
wiatraczkiem. Po zabiegu skóra
z∏uszcza si´ jak po opalaniu – p∏a-
tami. Lekarz powinien zaleciç od-
powiednià piel´gnacj´ i post´po-
wanie pozabiegowe. Absolutnie nie
wolno si´ opalaç.

Przeciwbakteryjne, przeciw∏ojo-
tokowe, odblokowujàce dzia∏anie kwa-
sów glikolowego, salicylowego, piro-
gronowego i migda∏owego wykorzys-
tujemy w leczeniu zmian o charak-
terze tràdzikowym, które atakujà
nie tylko twarz. Zabiegi tymi kwa-
sami majà nieocenione wspomaga-
jàce leczenie dzia∏anie, polegajàce
na szybkim oczyszczaniu si´ skóry,
zapobieganiu powstawania nowych
zmian, gojeniu si´ wykwitów zapal-
nych, zmniejszaniu ∏ojotoku oraz
blizn i przebarwieƒ potràdzikowych.
Peelingi nie powodujà wy∏àczenia 
z aktywnego ˝ycia, musimy jednak
chroniç skór´ przed s∏oƒcem. 
Ile zabiegów: w seriach 
4-6-8 zabiegów co 7-14-30 dni
Cena: 150-685 z∏

Mezoterapia 
To metoda inwazyjna, po∏àczenie
kontrolowanego uszkodzenia skóry
z leczniczym dzia∏aniem wstrzyki-

foto: serwis prasowy Dibi 
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Zabieg Mesolis 
– na zdj´ciach

wanych preparatów kwasu hialuro-
nowego, witamin, aminokwasów,
polinukleotydów, krzemionki orga-
nicznej i innych. Odpowiednia dla
ka˝dej skóry w ró˝nym wieku. U osób
m∏odych stosujemy jà zapobiegaw-
czo, 2 razy do roku, po zimie i po
lecie, gdy skóra nadwyr´˝aç wa-
runkami atmosferycznymi potrzebu-
je dodatkowego nawil˝enia i stymu-
lacji. U osób z widocznymi oznaka-
mi starzenia mo˝na podawaç prepa-
raty w miejsca wymagajàce szcze-
gólnego nawil˝enia, poprawy na-
pi´cia, w zmarszczki i bruzdy de-
koltu oraz szyi, w rozst´py na biuÊ-
cie. Zabiegom tym mogà towarzy-
szyç objawy uboczne pod postacià
drobnych siniaczków lub wybroczyn,
które znikajà w ciàgu kilku dni. In-
nym efektem mo˝e byç utrzymywa-
nie si´ do kilku dni widocznych gru-
dek wstrzykní tego preparatu, zw∏asz-
cza g´stego kwasu hialuronowego,
co ze wzgl´dów terapeutycznych jest
objawem korzystnym. Zawsze pozos-
taje nam mo˝liwoÊç za∏o˝enia de-
likatnej apaszki.

Zabiegi te przynoszà bardzo
dobre efekty nawil˝enia, napi´cia
skóry, wyg∏adzenia drobnych zmarsz-
czek i sp∏ycenia g∏´bszych – dzi´ki
reakcjom naprawczym na uszkodze-
nie oraz stymulacji odbudowy kola-
genu i elastyny przez leki. Skóra 
na szyi przestaje si´ „ciàgnàç”,
staje si´ m∏odsza. 
Ile zabiegów: w zale˝noÊci od stanu
skóry, 2-4 zabiegi co 2 tygodnie,

nast´pnie podtrzymujàco 2-3 
zabiegi co miesiàc
Cena: 350-700 z∏

Regeneris
Bardzo obiecujàcà nowà odmianà
mezoterapii jest ostrzykiwanie skóry
osoczem bogatop∏ytkowym, pozyska-
nym z w∏asnej krwi pacjenta, czyli
zabieg o nazwie Regeneris (artyku∏
w numerze 22 Eksperta). Po pobra-
niu i odwirowaniu krwi w specjalnej
probówce, stosujàc ró˝ne techniki,
ostrzykuje si´ skór´ szyi i dekoltu.
Zabieg mo˝na po∏àczyç z mikroder-
mabrazjà lub maskà tretinoinowà.
Skóra dostaje najbardziej naturalny
„zastrzyk energii” do regeneracji.
Poprawia si´ jej struktura, wyg∏a-
dzajà zmarszczki, staje si´ Êwiet-
lista, j´drna i dobrze napi´ta. Efekty
sà widoczne bardzo szybko, ale do-
datkowo narastajà z czasem. 
Ile zabiegów: 4 zabiegi co 2 tygodnie 
Cena: 1000-1500 z∏

Kwas polimlekowy
Cienka, wiotka skóra lub gruba, ale
mocno pomarszczona, wymagajàca
intensywnej odbudowy, poprawy ja-
koÊci i struktury kolagenu mo˝e
bardzo dobrze odpowiedzieç na inie-
kcje kwasu L-polimlekowego (Sculptra).
Jest to zabieg polegajàcy na pod-
skórnym podawaniu preparatu, o sil-
nych w∏aÊciwoÊciach pobudzajà-
cych i regenerujàcych. BezpoÊre-
dnio po zabiegu skóra jest g∏ad-
ka, jakby wype∏niona, jednak na

ostateczny efekt odbudowy trzeba
poczekaç. Bardzo wa˝nym zalece-
niem pozabiegowym jest absolutna
koniecznoÊç masowania leczonej
okolicy przez 5 min, 3-5 razy dzien-
nie przez 2 tygodnie. Zapobiegnie to
ewentualnej mo˝liwoÊci zbyt du˝ej
miejscowej produkcji kolagenu, 
co mo˝e objawiç si´ w postaci wi-
docznych bàdê tylko wyczuwalnych
guzków. CierpliwoÊç jednak zostaje
wynagrodzona, w postaci j´drnego,
g∏adkiego dekoltu.
Ile zabiegów: 3 zabiegi co miesiàc
Cena: 1500 z∏

Wype∏nienia  
G∏´bsze zmarszczki i bruzdy mogà
wymagaç bardziej „ostatecznej”
metody – wype∏nienia kwasem hia-
luronowym, która da natychmias-
towy efekt pod postacià sp∏ycenia 
i wyg∏adzenia, a po oko∏o miesiàcu
zauwa˝ymy nawet bardzo korzystnà
przebudow´ skóry w poddanej lecze-
niu okolicy.
Ile zabiegów: 1-2 na rok
Cena: 1100-1200 z∏ 

Podsumowanie:  
Wszystkie wymienione zabiegi mo˝na
∏àczyç, czasem nawet podczas jed-
nej wizyty w gabinecie dermatologa,
niekiedy wymagajà jednak zachowa-
nia odst´pów czasowych. Mieszanie
procedur jest korzystne ze wzgl´du
na mo˝liwoÊç „zaatakowania” pro-
blemu z ró˝nych stron, co wywo∏uje
skojarzone reakcje naprawcze. �

UWAGA! Niektórych zabiegów nie powinno si´ robiç przy du˝ym nas∏onecznieniu, 
ze wzgl´du na ryzyko przebarwieƒ. 

przedprzed

foto: serwis prasowy Artim
ed
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Dla cery dojrza∏ej 
– Mini Lift, Thermo Lift 
Zabieg liftingujàcy Thermo Lift (z za-
stosowaniem ˝elu z liÊci dojrza∏ego
aloesu) jest przeznaczony do piel´-
gnacji nie tylko skóry szyi, dekoltu,
ale i ramion. Poprawia mikrokrà˝e-
nie w skórze, wzmagajàc jej metabo-
lizm, co sprzyja redukcji zmarszczek,
wzmaga napi´cie, zapewnia utrzyma-
nie prawid∏owego nawil˝enia. To za-
bieg dwufazowy, podczas którego do-
chodzi do swoistej gimnastyki mi´Êni:
najpierw nak∏ada si´ wzd∏u˝ powi´zi
mi´Êniowych mask´ dzia∏ajàcà bezpo-
Êrednio na mi´Ênie, a tylko poÊrednio
na skór ,́ a potem tzw. mask  ́ termo-
aktywnà, ta z kolei ma bezpoÊredni
wp∏yw na skór´, a tylko poÊredni na
mi´Ênie. Na koniec wykonuje si´ ther-
molift, który poprzez ciep∏o zapewnia
g∏́ bokie wnikanie na∏o˝onych kremów. 
Efekt: delikatna, wyg∏adzona, 
dobrze nawil˝ona skóra, zmarszczki
z∏agodzone  
Ile zabiegów: od 5 do 15 zabiegów 
co drugi dzieƒ
Cena: 180-200 z∏

Pe∏nia ˝ycia, zabieg 
z fitoestrogenami, Dermika
Pomo˝e zregenerowaç skór´ twarzy,
szyi i dekoltu, zw∏aszcza tam gdzie sà
widoczne objawy starzenia si´ skóry
– zmarszczki, spadek elastycznoÊci,
zwi´kszona suchoÊç. W preparatach
zastosowano fitoestrogeny roÊlinne 
– naturalne odpowiedniki estroge-
nów, których poziom z wiekiem spa-
da, wywo∏ujàc niekorzystne zmiany
w skórze. Ekstrakt z irysa stymulu-
je syntez´ kolagenu, poprawia j´dr-
noÊç i elastycznoÊç skóry, kwas hia-
luronowy w postaci mikrogàbek®

wype∏nia zmarszczki, przeciwstarze-
niowo dzia∏ajà m.in. ekstrakty roÊlin-
ne, witaminy, antyoksydanty, koen-
zym Q10. Skóra po zabiegu jest zre-
generowana i od˝ywiona. Zabiegowi
towarzyszà cytrusowe aromaty: grejp-
fruta oraz olejków z wetiwerii i kwia-
tów pomaraƒczy.   

Efekt: p∏ytsze, mniej widoczne
zmarszczki, g∏adka, elastyczna skóra  
Ile zabiegów: jednorazowo lub w serii
4-6 zabiegów, 1 raz w tygodniu
Cena: 120-230 z∏

Odrobina luksusu 
– Model Shine, Bioline 
W zabiegu wykorzystano kamienie
szlachetne (diament, hematyt, bursz-
tyn, ametyst), preparaty z fitoendor-
finami, wyciàgiem z kondurango 
i pomaraƒczy, wzmocnione zastoso-
waniem nanostruktur docierajàcych
do skóry w∏aÊciwej, oraz najnowszà
technologià mikrowarstwy. Model
Shine napina, uj́ drnia i poprawia spo-
istoÊç skóry. Ma dzia∏anie przeciwsta-
rzeniowe i liftingujàce. Jest znakomi-
ty na wiosn´, bo lekko przyciemnia
cer´, nadajàc jej ∏adny, Êwie˝y kolo-
ryt. Sprawdzi si´ te˝ przed wielkim
wyjÊciem, bo pozostawia na skórze
delikatnà, z∏otà poÊwiat´. 
Efekt: dobrze napi´ta, nat∏uszczona
i uj´drniona skóra
Ile zabiegów: seria 6 zabiegów 
lub jednorazowo
Cena: ok. 280 z∏

M∏oda skóra – Pelleve   
Zabieg Pelleve jest jednà z najnow-
szych niechirurgicznych technik s∏u˝à-
cych utrzymaniu m∏odego wyglàdu,
opartà na zastosowaniu energii o cz´s-
totliwoÊci fal radiowych (RF). Zaa-
wansowana technologia Cool-Gel ko-
rzysta z ˝elu zamra˝ajàcego do ch∏o-
dzenia zewn´trznej powierzchni skóry
w czasie, gdy energia RF delikatnie
ogrzewa i modyfikuje tkanki mi´kkie
znajdujàce si´ pod skórà. Prowadzi to
do kurczenia i napinania w∏ókien ko-
lagenowych. Skóra staje si´ bardziej
napi´ta i wyg∏adzona. Po zabiegu wys-
t´puje lekkie zaczerwienienie, ale od
razu mo˝na wróciç do codziennych za-
j´ç. Pe∏ny efekt zabiegu ujawnia si´
stopniowo, przez kilka miesi´cy.  
Efekt: uj´drniona, m∏odsza skóra 
Ile zabiegów: 1 na 2-3 lata 
Cena: 2000-2500 z∏ �

Konsultacja: Ma∏gorzata Cendrowska,
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva-Derm, www.viva-derm.pl   

Kosmetyczka poleca: 
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Jak piel´gnowaç
szyj´ i dekolt?
Skóra szyi i dekoltu wymaga piel´-
gnacji w równym stopniu jak skóra
twarzy. W równym, a niekiedy na-
wet w wi´kszym stopniu potrzebuje
odpowiedniego nawil˝enia i nat∏usz-
czania. Wa˝nym aspektem w profi-
laktyce przeciwstarzeniowej jest tak-
˝e ochrona przed s∏oƒcem, zw∏asz-
cza w okresie letnim, gdy ch´tnie od-
s∏aniamy cia∏o, a promieniowanie
UV (nasilajàce procesy starzenio-
we) dzia∏a znacznie intensywniej ni˝
w innych porach roku.  

Jak powinna wyglàdaç
prawid∏owa piel´gnacja 
okolic szyi i dekoltu?
Przede wszystkim – liczà si´ sys-
tematycznoÊç i konsekwencja. Tylko
regularna piel´gnacja i ochrona
mogà pomóc w walce z procesem
starzenia. Dlatego warto ju˝ w m∏o-
dym wieku wyrobiç sobie nawyk
dbania o skór´ szyi, pami´tajàc,
aby nie koƒczyç piel´gnacji na linii
brody. W przypadku osób m∏odych
wystarczajàce sà kremy nawil˝a-
jàce wzbogacone w sk∏adniki och-
ronne – filtry UV i substancje prze-
ciwrodnikowe; w wieku dojrza∏ym 
– mo˝na si´gnàç po kremy przeciw-
zmarszczkowe. Wa˝nym aspektem
piel´gnacji jest z pewnoÊcià auto-

masa˝, który zapewni popraw´ krà-
˝enia, a zatem lepsze od˝ywienie
tkanek i popraw´ metabolizmu.
Masa˝ powinien byç jednak wyko-
nywany bardzo delikatnie, okr´˝-
nymi ruchami od do∏u ku górze, bez
nadmiernego naciàgania skóry. Mo˝-
na w tym celu stosowaç dodatkowo
kostki lodu. Zimny kompres b´dzie
wspomaga∏ popraw´ krà˝enia. Dzia-
∏anie takie zapewni tak˝e krótki,
zimny prysznic.

Czy szyja i dekolt wymagajà
specjalnych kosmetyków?
I tak, i nie. Wszystko zale˝y od
tego, jaki typ cery mamy. Skóra
okolic szyi i dekoltu ma zwykle
charakter cery suchej lub bardzo
suchej i wymaga odpowiedniego,
niekiedy silnego nawil˝enia i na-
t∏uszczenia. Dlatego osoby z typem
cery suchej mogà z powodzeniem
stosowaç ten sam krem do piel´-
gnacji skóry twarzy, jak i szyi oraz
dekoltu. W przypadku cer miesza-
nych, t∏ustych i ze sk∏onnoÊcià do
tràdzika obszar twarzy diametral-
nie ró˝ni si´ od obszaru szyi, a cz´-
sto równie˝ dekoltu (choç w przy-
padku cer tràdzikowych równie˝ na
dekolcie pojawiajà si´ cz´sto zmia-
ny skórne). Dlatego osoby te powin-

ny do piel´gnacji szyi i dekoltu sto-
sowaç kremy o bogatszej konsysten-
cji, dzia∏ajàce silniej okluzyjnie.

Kosmetyki polecane do stoso-
wania na szyj´ i dekolt powinny
przede wszystkim charakteryzowaç
si´ silnym dzia∏aniem nawil˝ajàcym
i nat∏uszczajàcym, ale przy zacho-
waniu lekkiej konsystencji, dzi´ki
czemu podczas aplikacji skóra nie
jest naciàgana, co sprzyja powsta-
waniu zmarszczek. SpoÊród sk∏ad-
ników aktywnych cenne sà przede
wszystkim te o dzia∏aniu przeciw-
rodnikowym – witamina C, E, koen-
zym Q10 i in. Obok antyoksydantów
stosuje si´ zwiàzki o dzia∏aniu uj´-
drniajàcym i stymulujàcym, m.in.
pochodne hydroksyproliny, witami-
n´ A, zwiàzki z grupy tzw. aktyw-
nych peptydów oraz wiele ekstrak-
tów roÊlinnych o szerokim dzia∏aniu
anti-aging, w tym zawierajàce fito-
estrogeny. SpoÊród zwiàzków na-
t∏uszczajàcych bardzo cenne sà ole-
je roÊlinne bogate w wielonienasy-
cone kwasy t∏uszczowe o silnym dzia-
∏aniu regenerujàcym naskórek. 

Czy piel´gnacja 
w gabinecie jest konieczna?
Profesjonalne gabinety kosmetycz-
ne oferujà szereg zabiegów przez-

Przyczyn szybkiego starzenia si´ skóry szyi i dekoltu nale˝y szukaç zarówno w budowie 
i fizjologii tych partii cia∏a, jak równie˝ w naszych nawykach piel´gnacyjnych. Niestety, o tym,
˝e trzeba o te okolice zadbaç, przypominamy sobie zwykle doÊç póêno.

DOSSIER: Dekolt i szyja bez metryki

Konsultacja: Anna Frydrych, chemik, kosmetolog, wyk∏adowca w Wy˝szej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie 
i Podyplomowym Studium Chemii Kosmetycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
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naczonych do piel´gnacji skóry szyi
i dekoltu, które majà na celu utrzy-
manie odpowiedniego poziomu na-
wil˝enia, odbudow´ p∏aszcza hydro-
lipidowego, regeneracj´, uelastycz-
nienie naskórka i redukcj´ zmarsz-
czek. W praktyce piel´gnacja szyi 
i dekoltu przebiega równolegle z pie-
l´gnacjà twarzy – zabiegi „na twarz”
obejmujà cz´sto tak˝e obszar szyi 
i dekoltu. 

O czym warto pamí taç:
• Regularnie nawil˝aj skór´ i dos-
tarczaj sk∏adników lipidowych, które
wzmocnià jej funkcje ochronne.
• Mo˝esz stosowaç typowe kos-
metyki piel´gnacyjne i przeciwsta-
rzeniowe te same co do twarzy, ale
tylko wtedy, gdy masz typ cery su-

chej i normalnej; kosmetyki przez-
naczone do piel´gnacji skóry mie-
szanej i t∏ustej mogà okazaç si´ nie-
w∏aÊciwe – ich dzia∏anie okluzyjne
b´dzie znacznie s∏absze, a dzia∏anie
sebostatyczne mo˝e sprawiç, ̋ e i tak
nieliczne gruczo∏y ∏ojowe b´dà pra-
cowaç jeszcze s∏abiej.
• Skóra szyi i dekoltu jest bardzo
podatna na procesy starzenia i zna-
cznie gorzej radzi sobie z nieko-
rzystnym wp∏ywem Êrodowiska. 
Na rynku jest bardzo du˝a oferta
produktów do piel´gnacji szyi i de-
koltu – ich w∏asnoÊci i sk∏ad sà
specjalnie dostosowane do potrzeb
tego obszaru; zawierajà zwykle
sk∏adniki przeciwrodnikowe, uj´dr-
niajàce i regenerujàce.
• Chroƒ skór´ przed s∏oƒcem! Zi-

mà zapewni Ci to szalik lub ciep∏y
golf. Latem – niezb´dny b´dzie krem
z filtrem. Gdy wyje˝d˝asz na wa-
kacje – wybieraj kremy z wysokim
wspó∏czynnikiem ochrony, a apli-
kacj´ kremu powtarzaj kilkakrot-
nie w ciàgu dnia.
• Podobnie jak w przypadku twa-
rzy, regularnie stosuj delikatny pee-
ling; maseczka nawil˝ajàca czy uj´dr-
niajàca, którà aplikujesz na twarz,
b´dzie w∏aÊciwa równie˝ na szyj´ 
i dekolt.
• JeÊli skóra szyi i dekoltu jest wra˝-
liwa – z rozwagà stosuj perfumy 
i wody toaletowe.
• I wreszcie – im wczeÊniej wyro-
bisz w sobie nawyk piel´gnacji tego
obszaru cia∏a, tym d∏u˝ej b´dziesz
mog∏a cieszyç si´ pi´knà skórà! �

foto: serwis prasowy Decleor
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Zdrowie skóry:
foto: serwis prasowy La Roche-Posay

Rozpoznanie atopii wzbudza l´k u ro-
dziców (i dzieci, u których stwierdzo-
no t´ chorob´), tym bardziej ˝e nie
zawsze dysponujà rzetelnymi infor-
macjami na jej temat. Kojarzy si´ ona
z ˝yciowymi ograniczeniami i doty-
ka ka˝dego aspektu ˝ycia, zarówno
osobistego, emocjonalnego, jak i ro-
dzinnego. To choroba na d∏ugie lata,
a wi´c nale˝y nauczyç si´ z nià ˝yç.
Istotne jest tak˝e wsparcie psychicz-
ne najbli˝szych. 

Atopia – co to znaczy?
To nadmierna i nieprawid∏owa rea-
kcja organizmu na czynnik zew-
n´trzny, tzw. alergen, lub substancj´
dra˝niàcà. Prowadzi ona do powsta-
nia znacznej liczby chorób alergicz-
nych, a jej najwa˝niejszà cechà labo-
ratoryjnà jest podwy˝szony poziom
immunoglobulin E (tzw. IgE). Do cho-
rób wywo∏anych atopià nale˝à: wy-
prysk atopowy (tzw. atopowe zapa-
lenie skóry), alergiczny katar, aler-
giczne zapalenie spojówek i astma
alergiczna. Tego, czy dziecko ma
atopi´, rodzice mogà si´ dowiedzieç
w pierwszych latach jego ˝ycia, kie-
dy na policzkach, na rumieniowym
pod∏o˝u pojawià si´ sàczàce zmiany
grudkowe i p´cherzykowe, którym
cz´sto towarzyszà podobne zmiany
skórne o symetrycznym uk∏adzie na
∏okciach, kolankach, szyi lub ow∏o-
sionej skórze g∏owy. Dziecko b´dzie
skór´ drapaç (szczególnie w nocy),
bo Êwiàd jest najbardziej charak-
terystycznym i ucià˝liwym objawem
atopii i wyprysku atopowego. Cho-

roby alergiczne zwiàzane z atopià
mogà ze sobà wspó∏istnieç – pacjent
mo˝e mieç zapalenie skóry, ale i za-
palenie spojówek i/lub Êluzówek no-
sa. Atopia ma ró˝ne nasilenie – jej
intensywnoÊç zale˝y od tego, czy po-
trafimy unikaç alergenów i jak daje-
my sobie z nià rad´.  

Skàd si´ bierze? 
Jej przyczyny upatruje si´ w zanie-
czyszczeniu Êrodowiska, a jedno-
czeÊnie w zbyt sterylnym wychowa-
niu (organizmu nie nara˝a si´ na
ró˝ne czynniki infekcyjne). Na roz-
wój atopii bardziej podatne sà dzieci
w aglomeracjach miejskich. Ma ona
te˝ pod∏o˝e genetyczne – najbli˝si
cz∏onkowie rodziny osoby z atopià 
w 60-70% chorujà lub mieli objawy
astmy alergicznej, nie˝ytu nosa lub
alergicznego zapalenia spojówek.
Najcz´Êciej wyst´pujàcym schorze-
niem atopowym wieku dzieci´cego
jest atopowe zapalenie skóry (AZS).
JeÊli oboje rodziców ma/mia∏o wy-
prysk atopowy, istnieje 75% ryzy-
ko, ˝e choroba rozwinie si´ u ich
dziecka, jeÊli tylko jedno – ryzyko
wynosi 25%. W krajach uprzemy-
s∏owionych odsetek chorych dzieci
wynosi 5-10%. U ponad po∏owy z nich
pierwsze objawy wyst´pujà w 1. ro-
ku ˝ycia, a u 90% przed ukoƒcze-
niem 5. Po okresie dojrzewania 10-
15% osób ma nadal objawy atopii. 

Atopowe zapalenie skóry
Rozpoznaje si´ je na podstawie ob-
jawów klinicznych. Muszà zostaç spe∏-

nione 4 g∏ówne kryteria: Êwiàd, ty-
powy wyglàd i lokalizacja zmian skór-
nych, przewlek∏y i nawrotowy prze-
bieg oraz dodatni wywiad rodzinny
w kierunku atopii. Na atopi´ wska-
zuje te˝ 21 cech charakterystycz-
nych, obejmujàcych towarzyszàce
objawy skórne, okulistyczne i cechy
natychmiastowej nadwra˝liwoÊci
skóry na alergeny pokarmowe lub po-
wietrznopochodne – na∏o˝one na
skór´ i badane w testach „prick”.    

AZS to przewlek∏y stan zapalny
skóry, który okresowo mo˝e si´ za-
ostrzaç. Okolice cia∏a szczególnie
ulubione przez wyprysk to twarz 
(w wieku niemowl´cym policzki, 
w wieku dzieci´cym okolice oczu 
i ust), szyja, zgi´cia stawowe ∏ok-
ciowe i kolanowe, nadgarstki i kost-
ki. Najbardziej ucià˝liwym objawem
AZS jest trudny do opanowania
Êwiàd, dokuczliwy szczególnie nocà,
uniemo˝liwia spanie i wypoczynek,
dlatego chorzy sà rozdra˝nieni,
zm´czeni i majà liczne wydrapania.
Âwiàd pojawia si´ w okresach
zaostrzenia choroby, ale tak˝e 
w sytuacjach stresowych. Niekon-
trolowane drapanie narusza cià-
g∏oÊç naskórka, wyzwala mediatory
zapalne, które jeszcze bardziej
Êwiàd nasilajà, sprzyja nadka˝e-
niom bakteryjnym i wirusowym 
i zwi´ksza przezskórnà penetracj´
alergenów. Im bardziej pacjent si´
drapie, tym bardziej pogarsza si´
przebieg AZS i roÊnie ryzyko po-
wik∏aƒ. Mówi si´ o b∏´dnym kole
Êwiàd-drapanie – raz uruchomione 

Jest chorobà wspó∏czesnych czasów.Wed∏ug badaƒ epidemiologicznych na atopi´ cierpi 30 proc.
populacji. Jej leczenie wymaga du˝ej cierpliwoÊci, a wr´cz podporzàdkowania codziennego trybu ˝ycia.

Autor: dr n. med. Joanna Czuwara
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva Derm, www.viva-derm.pl

Atopia
– jak sobie z nià radziç? 



EKSPERT Anti Aging 15

i nie zatrzymane w por´ przez miej-
scowe steroidy, inhibitory kalcyneu-
ryny lub leki przeciwÊwiàdowe (prze-
pisywane przez lekarzy specjalis-
tów), trudno zatrzymaç. Skóra w wy-
niku drapania staje si´ coraz grub-
sza, mniej elastyczna, z widocznym
poletkowaniem i z∏uszczaniem. Pozos-
taje u∏omna do koƒca ˝ycia. Charak-
teryzuje si´ suchoÊcià i nadwra˝li-
woÊcià na czynniki zewn´trzne: my-
d∏a, detergenty, mróz, wod´ czy wiatr.

JakoÊç ˝ycia z AZS  
Niestety jest ona ni˝sza ni˝ u zdro-
wych osób. Zarówno dzieci, jak i do-
roÊli cierpià na ucià˝liwy Êwiàd, który
wyst´puje u 97% osób z atopià. Dzie-
ci, z powodu rozdra˝nienia i niewys-
pania, mogà mieç trudnoÊci w szko-
le, a osoby doros∏e dotkni´te choro-
bà sà sfrustrowane swoim wyglàdem.

Jak wynika z badaƒ socjologicz-
no-epidemiologicznych, 38% pacjen-
tów z AZS zrezygnowa∏o z podejmo-
wania kszta∏cenia i okreÊlonej pracy
z powodu choroby. 1/3 musia∏a za-
rzuciç swoje hobby, a cz´sto jedno 
z rodziców dziecka z atopià zrezyg-
nowa∏o z pracy w zwiàzku z ca∏o-
dobowà opiekà nad dzieckiem. AZS
u dzieci znaczàco wp∏ywa na funk-
cjonowanie ca∏ej rodziny. 

Objawy 
Sà bardzo dokuczliwe, tym bardziej
˝e przebieg choroby jest wieloletni.
W∏aÊciwie to schorzenie na ca∏e
˝ycie. U osób, które nawet „wyros-
nà” ju˝ z objawów choroby, mo˝e
dojÊç do ponownego ich ujawnienia
(np. zimà, w sytuacjach silnego stre-
su lub w zaniedbaniach piel´gna-
cyjnych). Dlatego leczenie AZS po-
winno byç planowane z d∏ugà per-
spektywà, a zaostrzone stany sà
du˝ym wyzwaniem terapeutycznym.
Lekarz musi poinformowaç pacjenta
o czynnikach zaostrzajàcych prze-
bieg choroby, metodach piel´gnacji
skóry oraz rzeczowo podejÊç do obaw
pacjenta (lub jego rodziców), zwià-
zanych z efektami ubocznymi lecze-
nia, zw∏aszcza w dobie irracjonal-

nego strachu przed miejscowymi
preparatami kortykosteroidowymi. 

Skóra w AZS
1. Sw´dzàca i sucha
Okresowo zaognia si´ i ulega zaczer-
wienieniu, ∏uszczeniu i wzmo˝onemu
Êwiàdowi. Zazwyczaj wyprysk jest 
suchy, lecz gdy b´dzie nadmiernie
drapany, mo˝e wdaç si´ infekcja,
która sprawia, ˝e skóra zaczyna
si´ sàczyç.  
2. Skórze brakuje substancji
t∏uszczowych i nawil˝ajàcych
Brakuje jej ceramidów, niezb´dnych
nienasyconych kwasów t∏uszczo-
wych, hydrolipidów. Substancje na-
wil˝ajàce uszczelniajà przestrzenie
mi´dzy komórkami naskórka, two-
rzàc barier´ ochronnà. Bez tych sk∏a-
dowych skóra staje si´ „nieszczelna”,
traci wod´ i umo˝liwia wtargni´cie
substancjom uczulajàcym i dra˝nià-
cym, wysycha, ∏uszczy si´ i p´ka.
3. Zwi´kszone ryzyko nadka˝eƒ
bakteryjnych, wirusowych 
i grzybiczych
Najcz´stsze sà nadka˝enia gron-
kowcem z∏ocistym. SpoÊród chorób
wirusowych chorzy na AZS sà na-
ra˝eni na brodawki zwyk∏e, p∏askie 
– wywo∏ane wirusem brodawczaka
ludzkiego, mi´czaka zakaênego, czy
nadka˝enia grzybami lipofilnymi.
Wynika to z defektu immunologicz-
nego w przebiegu tej choroby, prze-
wlek∏ego drapania, dra˝nienia i nie-
prawid∏owego z∏uszczania skóry. 

Piel´gnacja skóry 
Skóra u osoby z atopià jest zawsze
sucha, dlatego tak istotne jest
odpowiednie nawil˝anie i nat∏usz-
czanie. Nawet jeÊli objawy choroby
ustàpià i nie ma na niej zmian,
skóra wymaga piel´gnacji i odbu-
dowy p∏aszcza lipidowego do koƒca
˝ycia. Trzeba jà smarowaç kremem
nawil˝ajàcym (emolientem) lub na-
t∏uszczajàcym dwa razy dziennie
przez ca∏y rok. Emolient dostarcza
skórze wilgoci oraz t∏uszczu,
których ona sama nie jest w stanie
wyprodukowaç. Warstwa t∏uszczu

na powierzchni skóry dzia∏a jak
wzmocniona bariera ochronna. W ten
sposób kuracja kremem nawil˝a-
jàcym ogranicza utrat´ wody, koi
skór´ i zmniejsza Êwiàd. Krem
nawil˝ajàcy dla osoby z AZS po-
winien: dzia∏aç na skór´ zmi´kcza-
jàco i zawieraç mocznik, glicerol lub
kwas piroglutaminowy; tworzyç
barier´ ograniczajàcà utrat´ wody
poprzez skór´ i zmniejszajàcà ry-
zyko wtargni´cia obcych drobnous-
trojów; mieç odpowiednià zawartoÊç
t∏uszczu, np. cholesterolu, cerami-
dów, kwasów t∏uszczowych; nie mo-
˝e zawieraç substancji zapachowych
(mogà wywo∏aç alergi´) ani zb´-
dnych konserwantów, bo mogà po-
dra˝niaç wra˝liwà skór´; posiadaç
substancje ∏agodzàce, np. panthe-
nol, alantoin´, sukralfat. 

W aptece bez recepty jest wiele
kremów nawil˝ajàcych i maÊci. Re-
gularne stosowanie emolientów wspo-
maga terapi´, ograniczajàc koniecz-
noÊç stosowania steroidów miej-
scowych. Wspomagajàco dzia∏a te˝
suplementacja doustna preparatami
niezb´dnych nienasyconych kwasów
t∏uszczowych (NNKT), w kapsu∏-
kach (wyciàgi z wiesio∏ka, awokado
lub innych substancji oleistych).  

Obecnie podkreÊla si´ znaczenie
terapii proaktywnej. To hamowanie
choroby na etapie subklinicznym,
kiedy nie ma jeszcze sw´dzàcych,
zapalnych zmian. Polega ona na
codziennym stosowaniu emolientów,
a 2 razy w tygodniu smarowaniu
typowych miejsc wyprysku specjalis-
tycznymi lekami dermatologicznymi
z grupy miejscowych immunomodu-
latorów, tzn. inhibitorów kalcyneu-
ryny (Protopic, Elidel). Terapi´ pro-
aktywnà niektórzy nazywajà terapià
z wyboru, poniewa˝ ogranicza ona
ryzyko i cz´stoÊç zaostrzeƒ wyprys-
ku atopowego z jego powik∏aniami.

Leczenie AZS 
Choroba charakteryzuje si´ okresami
zaostrzeƒ i wyciszeƒ. Zaostrzenie
cz´sto zaczyna si´ jako wzmo˝one
sw´dzenie bez widocznych zmian
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skórnych. Po nim nast´puje rumieƒ,
grudki i obrz´k skóry. W przypadku
nasilenia si´ objawów choroby i Êwià-
du, mimo w∏aÊciwej profilaktyki i pie-
l´gnacji, nale˝y skonsultowaç si´ 
z dermatologiem, by zastosowa∏ spec-
jalistyczne leczenie. Dermatologia dys-
ponuje lekami miejscowymi, do których
nale˝à steroidy w formie maÊci i kre-
mów oraz inhibitory kalcyneuryny.
W niektórych przypadkach w zwiàz-
ku z nadka˝eniem bakteryjnym ko-
nieczne jest zastosowanie antybio-
tyków miejscowych. Nie nale˝y si´
ich baç, ani te˝ ograniczaç ich sto-
sowania, zw∏aszcza u dzieci, które
nie sà w stanie zapanowaç nad Êwià-
dem. Âwiàd jest kluczowym obja-
wem dla oceny odpowiedzi na lecze-
nie miejscowym steroidem i nie po-
winno si´ ograniczaç smarowania
przed ustàpieniem Êwiàdu. W chwili
zaostrzenia zmian skórnych w AZS
korzystniejsza jest wczesna i krótka
interwencja steroidami, ni˝ wpro-
wadzenie pacjenta w b∏´dne ko∏o
Êwiàdu i drapania i rozleglejsze 
zmiany wypryskowe.

Czasami dla z∏agodzenia Êwià-
du warto stosowaç ch∏odne ok∏ady
na nat∏uszczonà wczeÊniej skór´,
zak∏adaç na noc r´kawiczki i krótko
obcinaç paznokcie.  

Z leków ogólnych w AZS nale˝y
wymieniç preparaty przeciwÊwià-
dowe, antyhistaminowe. Niektóre z nich
majà dzia∏anie uspokajajàce i usy-
piajàce, co mo˝e z∏agodziç Êwiàd noc-
ny i uspokoiç w sytuacjach streso-
wych. Leczenie bardziej specjalistycz-
ne obejmuje fototerapi´, fotochemio-
terapi´. Najci´˝sze odmiany AZS wy-
magajà leczenia immunosupresyj-
nego, upoÊledzajàcego reaktywnoÊç
uk∏adu odpornoÊciowego, w specjalis-
tycznych oÊrodkach. 

Czynniki zaostrzajàce
AZS i profilaktyka
1. Unikaj dymu tytoniowego. 
2. Nie nara˝aj skóry na prze-
grzanie. Dbaj o niskà temperatur´
w sypialni. Wysi∏ek i spocenie
mogà zaostrzaç zmiany skórne.
3. Podczas zimnej, wietrznej
pogody zwi´ksz zu˝ycie emolientów.

W suchych pomieszczeniach dbaj 
o dobre nawil˝enie i nat∏uszczaj
skór´.
4. Nie noÊ ubraƒ z we∏ny, szorst-
kich, sztywnych materia∏ów. 
5. Wycieraj cz´sto kurze 
i odkurzaj, wietrz pomieszczenie.
Zlikwiduj dywany, ci´˝kie zas∏ony,
narzuty we∏niane na meblach.
Pod∏og´ przecieraj na mokro.
6. Nie wpuszczaj do pokoju cho-
rego zwierzàt domowych (psa, kota).
7. Wy∏àcz z diety niektóre pro-
dukty. Alergia najcz´Êciej dotyczy
orzeszków ziemnych, owoców
morza, cytrusów, czekolady, pomi-
dorów, jajek, truskawek. 
8. Zrezygnuj z d∏ugich, goràcych 
kàpieli.
9. Nie daj si´ stresowi. W przy-
padku silnego stresu wspomó˝ si´
farmakologià lub psychoterapià. 
10. Unikaj perfumowanych kosme-
tyków. Nie stosuj klasycznych
myde∏ i detergentów. 
11. W pokoju dziecka z atopià 
nie przechowuj pluszowych
zabawek, du˝ej iloÊci ksià˝ek. �

Jakich ograniczeƒ doÊwiadcza
dziecko z AZS? 
To zale˝y od wieku dziecka. Dzieci
ma∏e reagujà na uporczywy Êwiàd 
i dyskomfort fizyczny nadmiernà
wra˝liwoÊcià na otaczajàce bodêce
(np. budzà si´ przy najmniejszym
ha∏asie), labilnoÊcià emocjonalnà,
p∏aczliwoÊcià, trudnoÊciami z za-
sypianiem, zaburzeniami jedzenia.
Z czasem do∏àczajà trudnoÊci
spo∏eczne, g∏ównie w kontaktach 
z rówieÊnikami, zwiàzane z du˝à
absencjà w szkole z powodu zaos-
trzeƒ choroby, obni˝onà samooce-
nà, pewnà niedojrza∏oÊcià emocjo-
nalnà. Czynniki te, oraz podwy˝szo-
ny nierzadko poziom l´ku wywo∏u-
jà cz´sto trudnoÊci w nauce. 

Co sprawia rodzicom najwi´kszà
trudnoÊç? 
Rodzicom nie∏atwo si´ z chorobà
dziecka pogodziç. Spektrum reakcji
jest bardzo szerokie – od buntu,
zaprzeczenia, do poczucia winy,
bezradnoÊci, osamotnienia,
depresji. Z biegiem czasu do∏àcza
zm´czenie fizyczne (spowodowane

wyczerpujàcà opiekà nad dziec-
kiem) i psychiczne. ˚ycie z dziec-
kiem chorym na AZS to koniecz-
noÊç ciàg∏ego mierzenia si´ ze skar-
gami: „˝e sw´dzi” z ograniczaniem
jad∏ospisu – s∏odyczy, atrakcyjnych
potraw, odpowiadania na pytania
„dlaczego ja”, kontrolowania dziad-
ków, cioç, wujków, którzy cz´sto
nie chcà uwierzyç w koniecznoÊç
restrykcyjnych ograniczeƒ.

Jakie b∏´dy w stosunku do dzieci 
z atopià pope∏niajà rodzice?
DoÊç cz´sto przyjmujà postaw´
nadopiekuƒczà. Oznacza to nad-
miernà koncentracj´ na potrzebach
dziecka i kontrol´, brak konsek-
wencji w stawianiu wymagaƒ i eg-
zekwowaniu ich, niejasne, zmienne
normy, tendencj´ do wyr´czania
dziecka w codziennych zadaniach.
Motywacjà rodziców jest zwykle
ch´ç pewnego „wynagrodzenia”
dziecku dyskomfortu, jakie przynosi
choroba. Niestety prowadzi to 
do negatywnych konsekwencji: 
utrwalenia objawów, opóêniania
lub wr´cz zahamowania sponta-

nicznego emocjonalnego, spo∏ecz-
nego rozwoju dziecka, poczucia
sprawczoÊci, autonomii.

Wskazówki dla rodziców:
• Wraz z innymi osobami opieku-
jàcymi si´ dzieckiem ustalcie spójne
zasady post´powania, wytyczcie
czytelne granice i jasne normy.
• Informujcie dziecko o chorobie
i jej ograniczeniach w sposób dos-
tosowany do jego poziomu rozwo-
jowego.
• Codziennà piel´gnacj´ wyko-
nujcie w konwencji zabawy, 
a nie ˝mudnych obowiàzków. 
• Nie strofujcie dziecka, by si´ 
nie drapa∏o, raczej odwróçcie jego
uwag´, zajmujàc je czymÊ intere-
sujàcym.  
• Z dzieckiem starszym poszu-
kajcie ciekawych form aktywnoÊci,
by zaspokoiç jego potrzeb´ osiàg-
ni´ç, poprawiç samoocen´ i pozycj´
w grupie rówieÊniczej.
• Utrzymujcie dobre relacje:
mama-tata i nie zapominajcie, 
˝e macie prawo do odpoczynku 
i chwil tylko dla siebie. �

Na pytania czytelników odpowiada Krystyna Dar˝ynkiewicz, psycholog
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Oty∏oÊç

W Polsce oty∏oÊç to znaczàcy pro-
blem, mo˝e nie a˝ taki jak w USA,
gdzie w przypadku utrzymywania
si´ obecnego tempa jej narastania
w 2230 roku 100% populacji ame-
rykaƒskiej stanowiç b´dà osoby
oty∏e, ale i nasze dane epidemiolo-
giczne sà alarmujàce. Wyniki bada-
nia Pol-MONICA, przeprowadzone
wÊród mieszkaƒców Warszawy w wie-
ku 35-64 lat wykaza∏y, ˝e oty∏oÊç
(BMI>30) wyst´powa∏a u 22,4%
m´˝czyzn i 29% kobiet, natomiast
liczba ludzi z nadwagà (i kobiet, 
i m´˝czyzn) na przestrzeni ostatnich
lat mia∏a tendencje malejàce. Pro-
blem znaczàcej nadwagi dotyczy
tak˝e dzieci, którym trzeba pomóc,
by w przysz∏oÊci nie musia∏y szukaç
jakichÊ radykalnych sposobów poz-
bycia si´ zb´dnych kilogramów.  

Oty∏oÊç jest dziÊ uznawana 
za chorob´, i to podst´pnà, bo d∏ugo
nie daje o sobie znaç, a wi´kszoÊç
ludzi postrzega jà tylko jako defekt
estetyczny. I choç roÊnie ÊwiadomoÊç
skutków zdrowotnych nadwagi, do ga-
binetów dietetyków, a tak˝e lekarzy
medycyny estetycznej, rzadziej tra-
fiajà pacjenci z oty∏oÊcià, cz´Êciej zaÊ
z nadwagà, którzy odchudzajà si´, by
uzyskaç dobry wyglàd. Wzgl´dy zdro-
wotne nie odgrywajà tu ˝adnej roli,
bo czujà si´ (jeszcze!) – dobrze.
Próbowali ju˝ odchudzania na w∏as-
nà r´k´, ale efekt jo-jo zmusi∏ ich do
szukania pomocy u specjalistów.  

Skàd ta nadwaga?
Powstaje, gdy zaburzone zostaje dzia-
∏anie ró˝nych mechanizmów fizjolo-

gicznych w organizmie cz∏owieka.
Pobieranie pokarmu to warunek ist-
nienia i odbywa si´ okresowo. W móz-
gu obok siebie le˝à dwa oÊrodki: g∏o-
du i sytoÊci. Docierajà do nich te sa-
me sygna∏y: motoryczne, metabolicz-
ne, hormonalne i termiczne. Pobudza-
jàc jeden oÊrodek, wywo∏ujà stan zas-
pokojenia w drugim, co hamuje jego
dzia∏anie. Te mechanizmy odpowie-
dzialne za powstawanie uczucia g∏o-
du zmuszajà do jego zaspokojenia,
czyli zjedzenia posi∏ku. Intensyw-
noÊç g∏odu zale˝y od tego, ile czasu
up∏yn´∏o od ostatniego posi∏ku – im
d∏u˝ej nie jemy, tym silniej odczu-
wamy g∏ód. W miar´ jedzenia to
uczucie ust´puje, przechodzàc w stan
sytoÊci. Decyduje o tym iloÊç spo˝y-
tego pokarmu. Bardzo wa˝ne sà rów-
nie˝ czynniki kulturowe i spo∏eczne 
– wystarczy uÊwiadomiç sobie, jakie
znaczenie ma dla nas biesiadowanie
i o ile wi´cej wtedy zjadamy. Wià˝e
si´ z tym jeszcze jeden czynnik: ape-
tyt, który nie jest równoznaczny z g∏o-
dem. Apetyt to ch´ç zjedzenia okreÊ-
lonej potrawy, nawet mimo uczucia
sytoÊci, a wspó∏czesny cz∏owiek rzad-
ko je wtedy, kiedy odczuwa g∏ód.  

Troch´ historii
Prawdziwy problem pojawi∏ si´ wraz
z globalizacjà zwyczajów ˝ywienio-
wych, manifestujàcej si´ nadmiarem
spo˝ywanych kalorii przy niskiej ak-
tywnoÊci fizycznej. To spowodowa∏o,
˝e liczba ludzi z nadwagà maleje, 
a wskaênik osób z oty∏oÊcià roÊnie.
Do XIX wieku zdobywanie pokarmu
wiàza∏o si´ z wydatkiem energii,

dlatego wi´kszoÊç jada∏a produkty
niskot∏uszczowe: o du˝ej zawartoÊci
w´glowodanów, potrawy z pe∏nych
ziaren, warzywa, szczególnie roÊliny
stràczkowe. 

Dopiero XIX wiek sta∏ si´ wie-
kiem przemian w podejÊciu do ˝y-
wienia. DziÊ spo∏eczeƒstwa wysoko
rozwini´te charakteryzuje powszech-
ny dost´p do po˝ywienia. Posi∏ki ma-
jà niedostatecznà iloÊç zbó˝ z pe∏-
nego przemia∏u, ma∏o warzyw, sà wy-
sokot∏uszczowe, z w´glowodanami
o niedostatecznej zawartoÊci w∏ókien
pokarmowych. Ró˝nica mi´dzy obec-
nym a dawnym sposobem od˝ywia-
nia polega przede wszystkim na szyb-
koÊci trawienia w´glowodanów. 

Z epidemià oty∏oÊci wià˝e si´ te˝
wiele niezdrowych nawyków, jakie
ma wspó∏czesny cz∏owiek: „zajada-
nie stresu”, siedzàcy tryb ˝ycia, nis-
ka aktywnoÊç fizyczna. Bez wzgl´du
jednak na przyczyny, wart uÊwia-
domienia jest fakt, ̋ e odchudza tylko
zbilansowana dieta. Je˝eli ró˝nica
dotyczy szybkoÊci trawienia w´glo-
wodanów, to im te˝ warto poÊwi´ciç
najwi´cej uwagi. 

Jak uniknàç oty∏oÊci?
1. Zdrowa dieta
Dla nikogo nie jest zaskoczeniem fakt,
˝e musimy jadaç produkty zawiera-
jàce w´glowodany pi´ç razy dzien-
nie. Problem stanowi tylko ich ja-
koÊç. Najlepsze sà te o niskim indek-
sie glikemicznym (nieprzetworzone).
Koncepcj´ indeksu glikemicznego,
która klasyfikuje produkty pod kà-
tem ich wp∏ywu na poziom glikemii,

Liczba osób oty∏ych na ca∏ym Êwiecie stale roÊnie. Jakie sà jej przyczyny i w jaki sposób si´
przed nià uchroniç? 

Anti-aging:  

Autor: dr Izabela Tilszer, Lecznica Specjalistyczna Medycyna Estetyczna, www.medycynaestetyczna.com

- problem zdrowotny i estetyczny
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czyli poziom cukru we krwi, w 1981 r.,
wysunà∏ dr David Jenkins, ale to
Michael Montignac rozpropagowa∏
metod´ ˝ywienia opartà na niskim
indeksie glikemicznym, zach´cajàc
do jadania nieprzetworzonych w´glo-
wodanów. Wed∏ug niego: ludzie otyli
nie jedzà du˝o, tylko jedzà êle! Sto-
sowanie indeksu glikemicznego w uk∏a-
daniu menu 
• pozwala jeÊç do uczucia sytoÊci
• nie wymaga liczenia kalorii 
• to sposób  ˝ywienia, nie krótko-
trwa∏a dieta stosowana tylko po to,
˝eby wróciç tu  ̋po jej zakoƒczeniu 
do poprzedniego ulubionego jedzenia 
• uczy nowych smaków potraw. 

W∏àczajmy w´glowodany do ka˝-
dego posi∏ku, bo stosowanie diety wy-
sokow´glowodanowej zmniejsza spo-
˝ycie t∏uszczów (i bia∏ek). W´glo-
wodany najszybciej dajà uczucie sy-
toÊci, a wolne ich przyswajanie, tych
o niskim indeksie glikemicznym (kasz,
chleba razowego, potraw z roÊlin
stràczkowych), pozwala opanowaç
napady g∏odu. Wyrabiajmy w∏aÊciwe
nawyki ̋ ywieniowe w swojej rodzinie
i uczmy nowych smaków.  

2. Ruch i sport
Ju˝ dwa razy w tygodniu po 45 min
nawet ∏agodnego wysi∏ku fizyczne-
go wystarczy, by uzyskaç nie tylko
efekty estetyczne, ale te˝ zdrowot-
ne. Przy czym formy wysi∏ku fizy-
cznego sà ró˝ne: statyczny to np.
çwiczenia w si∏owni, które cz´Êciej
wybierajà m´˝czyêni i osoby m∏od-
sze (po 40. roku ˝ycia wysokie ciÊ-
nienie t´tnicze mo˝e byç przeciw-
wskazaniem). Gdy chcemy zgubiç
zb´dne kilogramy, dobrà formà
wysi∏ku jest tzw. dynamiczny, czyli
np. spacer 2-3 razy w tygodniu 
po  30-45 minut.

3. Medyczne sposoby na oty∏oÊç
W niektórych przypadkach, mimo
przestrzegania zdrowej diety, trze-
ba si´gnàç po bardziej radykalne
sposoby do walki z oty∏oÊcià czy nad-
wagà: zabiegi, a nawet operacje. Jed-
nà z metod jest np. zabieg endo-
skopowego wprowadzania specjal-
nego balonika do ˝o∏àdka, który za-
czyna szybciej sygnalizowaç uczu-
cie sytoÊci, wi´c nie musimy jeÊç tak
du˝o, jak dotàd. Balonik wype∏nio-

ny powietrzem  umieszcza si´ na 6
miesi´cy. Dzi´ki pow∏oce ze z∏ota jest
szczelny i niewra˝liwy na dzia∏anie
soku ˝o∏àdkowego. Ale… to tylko
metoda wspomagajàca stosowanie
prawid∏owej zbilansowanej diety.  

Ciàg∏e objadanie si´ mo˝e pro-
wadziç do oty∏oÊci olbrzymiej, dla
której ostatecznym rozwiàzaniem jest
chirurgiczne zak∏adanie silikonowej
obr´czy na ˝o∏àdek, dzi´ki czemu
szybciej wyst´puje uczucie sytoÊci.
Jednak operacja niesie w sobie ry-
zyko, wi´c stosuje si´ jà wy∏àcznie 
u osób z oty∏oÊcià olbrzymià, o BMI
powy˝ej 35, gdy inne metody zawio-
d∏y. Potem trzeba pilnowaç, by ja-
daç pe∏nowartoÊciowe, ma∏e porcje.
Nie wolno jeÊç pokarmów t∏ustych,
s∏odyczy, bo po zabiegu te˝ mo˝na
utyç. Nawet operacja zatem nie jest
cudownym Êrodkiem i nie zwalnia 
z obowiàzku zachowania diety i ak-
tywnoÊci fizycznej. Szybka i znacz-
na utrata wagi powoduje problemy
estetyczne, rozciàgni´tà skór´, utra-
t´ masy mi´Êniowej, wypadanie w∏o-
sów. Z mniejszymi defektami radzi
sobie medycyna i dermatologia este-
tyczna, ale czasem tylko operacja plas-
tyczna pozwala poprawiç wyglàd.

4. Pomoc specjalisty
JeÊli jesteÊmy zaniepokojeni wyglà-
dem sylwetki, zwróçmy si´ o pomoc
do specjalisty – dietetyka albo leka-
rza medycyny estetycznej (ta us∏uga
jest dost´pna w niektórych gabine-
tach). Lekarz oceni, w których miej-
scach cia∏o straci∏o proporcje, zdia-
gnozuje  oty∏oÊç miejscowà, zaobser-
wuje dysproporcje pomi´dzy górnà
a dolnà partià cia∏a, czy koƒczynami
w stosunku do tu∏owia, a po wykona-
niu analiz okreÊli typ metaboliczny.
W domu mo˝emy sprawdziç mas´
cia∏a, obliczajàc wskaênik BMI we-
d∏ug wzoru: 
BMI= waga (kg)/wzrost x wzrost (m2)
norma: 18-25
Wynik powy˝ej 26 wskazuje na nad-
wag´, a powy˝ej 30 Êwiadczy ju˝ 
o oty∏oÊci.

Zagro˝enia zdrowotne uzmys∏o-
wi tzw. WHR (stosunek obwodu talii
do obwodu bioder): 
WHR = talia/biodra (w cm) 
– dla kobiet jest on wy˝szy ni˝ 0,8,
dla m´˝czyzn powy˝ej 1,0 

Na podstawie uzyskanych da-
nych lekarz dobierze diet´ oraz za-
biegi odchudzajàce i uelastyczniajà-
ce skór´. Same zabiegi nie przyniosà
oczekiwanych rezultatów, jeÊli nie
b´dà im towarzyszy∏y prawid∏owo
zbilansowana dieta i sport. Propo-
nowane metody doÊç szybko przy-
noszà efekty, eliminujà uczucie g∏o-
du, a lekarz medycyny estetycznej,
uk∏adajàc diet´, uwzgl´dnia jej
wp∏yw na skór´ i mi´Ênie. Oferuje te˝
ca∏à gam´ zabiegów piel´gnacyj-
nych, bo odchudzanie powinno
przebiegaç w tempie, które poz-
wala skórze uruchomiç mechaniz-
my adaptacyjne. 

Wp∏yw z∏ej diety 
na zdrowie  
Zlekcewa˝ona nadwaga obcià˝a sta-
wy, deformuje chód, z regu∏y z cza-
sem prowadzi do oty∏oÊci, a ta do
cukrzycy, nadciÊnienia, rozwoju pe∏-
nego zespo∏u metabolicznego, choç
trwa to latami. O tym, jak wa˝ny
jest sposób od˝ywiania, donoszà ró˝-
ne êród∏a. Odpowiednia dieta mo˝e
uchroniç tak˝e przed nowotworami
(poni˝ej w punktach: zalecenia Ame-
rykaƒskiego Towarzystwa Zapobie-
gania Rakowi). W 2009 r. naukowcy
z Uniwersytetu w Groningen odkry-
li, ̋ e apigenina wyst´pujàca np. w se-
lerze, pietruszce, soku pomidorowym
i czerwonym winie, pomaga zapo-
biegaç bia∏aczce, a ostatnio w Polsce
prof. Gra˝yna Cichosz z Uniwersy-
tetu w Olsztynie uzmys∏owi∏a, ˝e no-
wotwory sà generowane przez wtór-
ne produkty oksydacji olejów roÊlin-
nych oraz przez margaryny!  

Dbaj o dobrà 
diet´ 
• Unikaj t∏uszczów i nadmiaru
bia∏ka zwierz´cego.
• Nie pij alkoholu, nie jedz potraw
w´dzonych, marynowanych i peklo-
wanych oraz s∏onych.
• Jadaj 5 razy dziennie, ma∏e por-
cje, ˝eby nie dopuszczaç do wywo-
∏ania ogromnego uczucia g∏odu.
• Si´gaj po produkty Êwie˝e, natu-
ralne, ̋ ywnoÊç nieprzetworzonà prze-
mys∏owo. 
• Nie zapominaj o piciu 1,5 litra
wody, okresowo w∏àczajàc homeo-
patycznà terapi´ oczyszczajàcà.�



W tej rubryce prezentujemy 
i rekomendujemy dobre i sprawdzone
NOWOÂCI RYNKOWE

Aqualia Antiox, Vichy – cera pe∏na blasku       
• Na wiosn´ warto si´gnàç po nowe kosmetyki z serii Aqualia. Antiox to gama przeznaczona do skóry normalnej i suchej 
– o silnym dzia∏aniu antyoksydacyjnym, a wi´c chroniàcym m∏odoÊç skóry, która staje si´ g∏adka, promienna i wypocz´ta. 
Ten efekt zawdzi´cza po∏àczeniu witamin C, E oraz Polifenolu z Cytrusów™– zwi´kszajàcych potencja∏ regeneracyjny komórek
macierzystych. Kosmetyki usuwajà oznaki zm´czenia: cienie, drobne zmarszczki, zmiany pigmentacyjne oraz nadajà cerze
zdrowy koloryt. 

Kuracja odÊwie˝ajàca antyoksydacyjna 21 dni 
(wyrównujàca powierzchni´ skóry) – 115 z∏/30 ml
Antyoksydacyjny krem nawil˝ajàcy (24-godzinne nawil˝enie) – 85 z∏/50 ml
Antyoksydacyjny fluid (nadajàcy cerze promienny wyglàd) – 69 z∏/40 ml
Antyoksydacyjny sztyft pod oczy (z efektem ch∏odzàcym) – 69 z∏

Dost´pne w aptekach

Gama Revital, Croma-Pharma 
– koktajle dla skóry  
• Seria mezokoktajli firmy Croma-Pharma jest przeznaczona do li-
kwidowania ró˝nych problemów skóry, m.in. rozst´pów (Revital
Tonic, z wyciàgiem z papai i ekstraktem z melona), cellulitu (Recital
Celluform), ale tak˝e wypadania w∏osów (HAIR+Revitalizing).
JeÊli problemem jest cellulit, rozwiàzaniem mo˝e byç skorzystanie
z Revital Celluform w fiolkach. Zawarte w nich wyciàgi z soi i lecy-
tyny dzia∏ajà redukujàco na t∏uszcz, absorbujàcy t∏uszcze kwas dezo-
ksycholowy i kwas nikotynowy obni˝ajà poziom cholesterolu, a rozsze-
rzajà naczynia krwionoÊne, przyspieszajàc spalanie. Preparat sto-
suje si´ równie˝ przy oty∏oÊci, bo pomaga usuwaç z∏ogi t∏uszczu.  

Cena: 450-650 z∏ za zabieg (w zale˝noÊci od powierzchni skóry poddawanej zabiegowi)

Zabiegi dost´pne w gabinetach dermatologii estetycznej  

EKSPERT Anti Aging20
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Cetaphil DA Ultra Galderma – do twarzy i cia∏a  
• Galderma wprowadzi∏a na rynek kolejny produkt ze znanej serii Cetaphil. Cethapil DA
Ultra  to krem emulsyjny o silnym dzia∏aniu nawil˝ajàcym – do stosowania na twarz i cia∏o.
Jak potwierdzajà badania kliniczne, nawil˝a cer´ przez 24 godziny od momentu aplikacji.
Zawiera sk∏adniki, które wyst´pujà w NMF (Natural Moisturizing Factor) oraz odbudowu-
jàce barier´ ochronnà naskórka. Jest szczególnie rekomendowany jako produkt wspomaga-
jàcy leczenie atopowego zapalenia skóry. Mo˝e byç stosowany tak˝e u dzieci, od pierwszego
dnia ˝ycia. Nie zawiera parabenów ani Êrodków zapachowych.

Cena: ok. 28 z∏/85 g   

Dost´pny w aptekach

Neutrogena®Formu∏a Norweska – intensywne nawil˝anie
• G∏´boko Nawil˝ajàca Emulsja do Cia∏a Neutrogena® do codziennego stosowania poprawi komfort
skórze suchej i wra˝liwej. Zapewnienie odpowiedniego nawil˝enia to zas∏uga aktywnej formu∏y z gli-
cerynà i kompleksem pochodnych cukrów. Potwierdzono klinicznie, ˝e przenikajà one przez 10 warstw
w g∏àb skóry, która staje si´ mi´kka i aksamitna w dotyku. Emulsja dobrze si´ wch∏ania, nie pozosta-
wiajàc na skórze t∏ustej warstwy. 

Cena: 20,99 z∏/250 ml, 27,49 z∏/400 ml 

Dost´pny w aptekach i drogeriach

Nodé S, Bioderma – zdrowe w∏osy      
• Nodé, czyli nowoczesna piel´gnacja w∏osów bez stosowania detergentów. Ta nowa seria
dermokosmetyków Laboratoire Dermatologique Bioderma pomo˝e w∏osom suchym,
zniszczonym i farbowanym odzyskaç  dobrà kondycj´. Szampon – dzi´ki zawartoÊci oleju
ze s∏odkich migda∏ów – poprawi struktur´ w∏osa, wzmocni go i ochroni. Maska – poprzez
zawartoÊç betainy (roÊlinnego aminokwasu) dobrze nawil˝y skór´, a w∏osom nada
mi´kkoÊç i g∏adkoÊç. B´dà dobrze od˝ywione i ∏atwe w rozczesywaniu.  

Nodé S szampon odbudowujàcy struktur´ w∏osa – cena: ok. 51 z∏/200 ml, ok. 82 z∏/400 ml
Nodé S maska odbudowujàca struktur´ w∏osa – ok. 74 z∏/200 ml

Dost´pne w aptekach

Youth Complex, Is Clinical – m∏odsza skóra      
• WÊród produktów amerykaƒskiej firmy Is Clinical pojawi∏ si´ krem
przeciwzmarszczkowy, który stopniowo odm∏adza skór´, odbudowujàc jej
struktury i uj´drniajàc jà. Opracowana w Laboratoriach Innovative
Skincare formu∏a ∏àczy substancje nawil˝ajàce, antyutleniacze pocho-
dzenia roÊlinnego, identyczne z czynnikami wzrostu. Kosmetyk ma po-
trójne dzia∏anie: nawil˝a, wzmacnia rusztowanie skóry, wype∏niajàc drob-
ne i g∏´bsze zmarszczki, oraz pomaga odbudowaç kolagen i elastyn´ 
– dzi´ki czemu mo˝emy si´ spodziewaç d∏ugotrwa∏ych efektów.  

Cena: ok. 580 z∏/37 ml 

Dost´pny w renomowanych gabinetach medycyny estetycznej, 
salonach SPA.  

Wi´cej informacji na www.isclinical-polska.pl
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dr Agnieszka Gray   
Dr Agnieszka Gray jest specjalistà chorób skóry.W 1993 roku
ukoƒczy∏a studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Poznaniu, a nast´pnie uzyska∏a oba stopnie specjalizacji 
z zakresu dermatologii i wenerologii.
Pasja dermatologiczna Pani Doktor rozpocz´∏a si´ w 1994 roku.
Od 1998 roku, jako jedna z nielicznych na terenie Wielkopolski,
zacz´∏a profesjonalnie zajmowaç si´ dermatologià estetycznà.
Od wielu lat regularnie uczestniczy w krajowych, europejskich 
i Êwiatowych kongresach medycyny anti-aging oraz szkoleniach 
z zakresu nowoczesnej dermatologii zabiegowej. Jest cz∏onkiem
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Europejskiej Akademii
Dermatologii i Wenerologii oraz Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych od poczàtku jego dzia∏alnoÊci.

Pani Doktor prowadzi wraz z dr Jackiem
Olejniczakiem (chirurgiem i klinicystà,
zajmujàcym si´ od 6 lat tak˝e medycynà
estetycznà) prywatny gabinet dermato-
logii estetycznej MEDTIME. W swoich
dzia∏aniach wykorzystuje wy∏àcznie naj-
lepsze techniki i sprawdzone materia∏y
najwy˝szej Êwiatowej klasy: toksyn´ botu-
linowà, kwas hialuronowy, mezoterapi´,

peelingi lekarskie oraz nowoczesne urzà-
dzenia, takie jak generator fali radiowej
wysokiej mocy Thermage oraz systemy
IPL i lasery. B´dàc specjalistà derma-
tologiem, w swojej praktyce prywatnej
zajmuje si´ równie˝ na co dzieƒ lecze-
niem schorzeƒ skóry (tràdzik pospolity 
i ró˝owaty, ∏uszczyca, alergiczne choroby
skóry, ∏ysienie, zmiany zapalne skóry,

brodawki wirusowe, grzybice, w∏ókniaki,
przebarwienia i inne dermatozy). 
Prywatnie dr Agnieszka Gray jest ma-
mà studentki Zosi i licealistki Gabrysi, 
i w∏aÊnie czas sp´dzony z rodzinà ceni
sobie najbardziej. Nale˝y te˝ do tych
szcz´Êliwców, dla których praca jest 
jednoczeÊnie pasjà. �

www.medtime.pl
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