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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

W tym numerze piszemy o leczeniu dwóch schorzeƒ,
z którymi my, dermatolodzy, mamy coraz wi´cej
do czynienia. KiedyÊ tràdzik kojarzy∏ si´ z wiekiem 
dojrzewania, tymczasem w ostatnich latach obserwujemy
nasilone wyst´powanie tego problemu u coraz wi´kszej 
liczby doros∏ych. Stres, niew∏aÊciwa dieta i zaburzenia 
hormonalne to najcz´stsze powody tzw. tràdziku doros∏ych.
Pod∏o˝e psychosomatyczne (stres) jest te˝ jednà 
z wa˝niejszych przyczyn zaostrzenia objawów AZS
(atopowego zapalenia skóry). Zarówno w tekÊcie pt.
Skóra tràdzikowa, jak i w artykule o AZS – autorki 
podkreÊlajà, ˝e podstawà terapii jest odpowiednie (je˝eli trze-
ba wielokierunkowe) leczenie, do którego dopiero potem
dobiera si´ ewentualne zabiegi, preparaty do piel´gnacji
domowej i zalecenia dotyczàce trybu ˝ycia.

Czy warto stosowaç nutrikosmetyki? O tej spornej 
dla wielu kwestii opowiada w swoim artykule 
dr Carmen Vincent.

W rubryce poÊwi´conej chirurgii plastycznej 
dr Lubomir Lembas pisze o tym, co sk∏ada si´ 
na bezpieczeƒstwo wykonywanych zabiegów, jak 
wybraç odpowiedni gabinet i chirurga plastyka.

Zach´cam do przeczytania tych i wielu innych 
ciekawych materia∏ów zamieszczonych w naszym numerze.

˚ycz´ mi∏ej lektury.

Pod patronatem

dr Kinga Nicer
Cz∏onek Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych



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.
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DOSSIER: Skóra tràdzikowa 

Powodów powstawania tràdziku jest
wiele. U ludzi doros∏ych oprócz przy-
czyn hormonalnych to najcz´Êciej
stres, niew∏aÊciwa piel´gnacja i nie-
zdrowy tryb ˝ycia. Mechanizmy ro-
zwoju zmian skórnych w tym scho-
rzeniu sà obecnie dobrze poznane
i wiedza ta pozwala dermatologom
na skuteczne leczenie pacjentów 
ze skórà tràdzikowà. W terapii trà-
dziku pospolitego stosuje si´ wiele
schematów leczniczych, które obej-
mujà zarówno leczenie farmakolo-
giczne (leki doustne i/lub miejscowe),
zabiegi lecznicze, jak i odpowied-
nià piel´gnacj´ domowà, diet´ i tryb
˝ycia. Efekt koƒcowy kuracji w du-
˝ej mierze zale˝y od prawid∏owo prze-
prowadzonego przez lekarza wywia-
du i zbadania pacjenta oraz uÊwia-
domienia pacjentowi koniecznoÊci
nieprzerwanego stosowania przez
wiele tygodni leków, zanim b´dà wi-
doczne pozytywne rezultaty. Wa˝ne
jest, aby na poczàtku leczenia poin-
formowaç pacjenta dotkni´tego trà-
dzikiem, ˝e to schorzenie uleczalne
prawie w 100 proc., ale wymaga
miesi´cy, a czasami lat wspó∏pracy 
z dermatologiem. Terapia polega 
na cyklach intensywnego leczenia:
stosowania leków w domu i/lub za-
biegów leczniczych oraz na codzien-
nej piel´gnacji skóry. W trakcie tera-
pii mo˝e dojÊç do krótkotrwa∏ego po-
gorszenia si´ zmian, zanim pacjent
dostrze˝e widocznà popraw´ skóry.

Istnieje bardzo wiele skutecz-
nych terapii przeciwtràdzikowych,
jednak˝e dla ka˝dego pacjenta usta-

la si´ je indywidualnie. Wa˝ne jest,
aby przed rozpocz´ciem leczenia uzys-
kaç od pacjenta informacje dotyczàce:
• dotychczasowego przebiegu 

problemu i czasu jego trwania
• stosowanych leków oraz metod 

leczenia i reakcji na nie
• tendencji do bliznowacenia, 

powstawania plam barwnikowych
lub odbarwieƒ skóry zarówno 
u pacjenta, jak i u jego krewnych

• towarzyszàcych problemów 
zdrowotnych (cz´ste lokalne 
stany zapalne, zaburzenia 
miesiàczkowania, problemy 
z ow∏osieniem) 

• codziennej piel´gnacji domowej 
• ewentualnych uzale˝nieƒ (pale-

nie tytoniu, spo˝ywanie alko-
holu, korzystanie z solarium) 

• cz´stego nadmiernego wysi∏ku 
fizycznego 

• przewlek∏ego stresu
• nawyków samoleczenia zmian 

tràdzikowych (wyciskanie, 
drapanie)
Kolejnym krokiem w wyborze naj-

odpowiedniejszej metody leczenia b´-
dzie ustalenie klinicznej postaci trà-
dziku, która zale˝y od przewagi obec-
noÊci pewnych zmian chorobowych.
Na tej podstawie wyró˝nia si´:
• tràdzik zaskórnikowy
• tràdzik grudkowo-krostkowy
• tràdzik grudkowo-torbielowaty
• tràdzik ropowiczy
• tràdzik piorunujàcy
• tràdzik skupiony
• tràdzik wywo∏any (niektórymi 

kosmetykami, lekami)

• tràdzik kosmetyczny
W poczàtkowej fazie tràdziku

tworzà si´ mikrozaskórniki, z których
potem powstajà zaskórniki oraz zmia-
ny zapalne (grudki, krosty), dlatego
uzasadnione jest jak najwczeÊniej-
sze wdro˝enie leczenia przeciwza-
skórnikowego, które mo˝e zahamo-
waç powstanie póêniejszych zmian
zapalnych. Udowodniono równie˝,
˝e wczeÊniejsze rozpocz´cie post´-
powania terapeutycznego pozwala 
skróciç okres procesu chorobowe-
go oraz zapobiega powstawaniu po-
wa˝nych powik∏aƒ potràdzikowych
w postaci zaburzeƒ pigmentacji
skóry i blizn.

W przypadku nasilonego stanu
zapalnego z przewagà grudek, krost,
torbieli, ropni oraz tendencjà do po-
wstawania blizn przepisuje si´ leki do-
ustne (antybiotyki, izotretinoina) lub
hormonalne. Pacjentki, które oprócz
zmian tràdzikowych na twarzy i/lub
klatce piersiowej zg∏aszajà proble-
my z miesiàczkowaniem, os∏abieniem
kondycji w∏osów (nadmierne wypa-
danie lub ∏ysienie) oraz nadmiernym
porostem w∏osów w innych okolicach
cia∏a poza g∏owà, koniecznie muszà
byç zbadane pod kàtem zaburzeƒ
endokrynologicznych. Najcz´Êciej le-
karz dermatolog kieruje takà pacjent-
k´ na wykonanie podstawowych ba-
daƒ krwi w kierunku hiperandroge-
nizacji. W przypadku stwierdzenia
nieprawid∏owego poziomu i propor-
cji hormonów pacjentka musi byç
skonsultowana przez endokrynologa.
Wówczas jest leczona przez obu

Problemy ze skórà tràdzikowà kojarzà si´ najcz´Êciej z wiekiem dojrzewania. Dermatolodzy 
tymczasem coraz cz´Êciej zajmujà si´ leczeniem tràdziku u osób doros∏ych i to takich, które 
nie mia∏y w m∏odoÊci problemów z tà dolegliwoÊcià.

Leczenie najwa˝niejsze

Konsultacja: dr Oksana Zarewicz, dermatolog

www.bellderma.pl
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specjalistów równoczeÊnie. Tak zwa-
ne leczenie skojarzone polega na je-
dnoczesnym stosowaniu kilku leków
z ró˝nych grup i/lub wykonywaniu
zabiegów leczniczych w gabinecie
lekarskim. 

Lekami pierwszego rzutu w te-
rapii przeciwzapalnej sà antybiotyki.
W postaciach Êrednio nasilonego
lub ci´˝kiego tràdziku zapalnego
podaje si´ antybiotyki doustnie.
Najcz´Êciej sà to leki z grupy tetra-
cyklin, doksycyklina lub minocykli-
na. Leki te stosuje si´ przez wiele
tygodni (4–12), sà na ogó∏ dobrze
tolerowane (poza minocyklinà), nie-
stety nie gwarantujà niepojawiania
si´ nowych zmian zapalnych po za-
koƒczeniu terapii. Dlatego by
utrzymaç remisj´, powinno byç kon-
tynuowane leczenie miejscowe, 
na przyk∏ad retinoidami lub zabie-
gami leczniczymi jak pilingi che-
miczne lub mikrodermabrazja.

U pacjentów z ∏agodnym lub
Êrednio nasilonym tràdzikiem zapal-
nym wskazane jest miejscowe sto-
sowanie antybiotyków. Leki tego ty-
pu mogà mieç ró˝ne postaci: p∏ynnà,
emulsyjnà, ˝elowà, kremowà, co po-
zwala na dostosowanie ich do typu ce-
ry pacjentki (sucha, mieszana lub t∏us-
ta). Miejscowa antybiotykoterapia
powinna byç przerwana w momencie
obserwowanej klinicznej poprawy, 
a gdy ta nie nast´puje, po 6-8 tygod-
niach nale˝y rozwa˝yç innà metod´
leczenia. Dobre efekty lecznicze osià-
ga si´, stosujàc równolegle z anty-
biotykoterapià preparaty z nadtlen-
kiem benzoilu, kwasem azelainowym
lub retinoidami. Istniejà równie˝ pre-
paraty ∏àczàce kilka substancji aktyw-
nych, co zwi´ksza ich skutecznoÊç
i jest wygodniejsze dla pacjentów,
poniewa˝ niektóre z nich aplikuje
si´ raz na dob´ (np. Duac, Izotre-
xin, Acnemicin Plus).

W ci´˝kich postaciach tràdziku,
który powoduje blizny, oraz w trà-
dziku przewlek∏ym, opornym na do-
tychczasowe terapie, majàcym sk∏on-
noÊci do nawrotów, lekiem z wyboru

jest izotretinoina podawana do-
ustnie. Uwa˝a si´, ˝e dzia∏a ona 
na wszystkie patofizjologiczne mecha-
nizmy powstawania tràdziku. Zmniej-
sza wydzielanie ∏oju w gruczo∏ach
∏ojowych, normalizuje keratynizacj´
mieszków i zapobiega tym samym
tworzeniu si´ nowych zaskórników,
poÊrednio hamuje te˝ wzrost bak-
terii (Propionibacterium acnes) oraz
dzia∏a przeciwzapalnie. Okres lecze-
nia tym lekiem trwa 4–6 miesi´cy.
Niestety, mimo du˝ej skutecznoÊci
lek ten powoduje sporo dzia∏aƒ ubocz-
nych, z których najcz´stsze to suchoÊç
skóry i Êluzówek. Przed rozpocz´-
ciem kuracji izotretinoinà konieczne
sà badania krwi, które powtarza si´
kilkakrotnie w trakcie terapii. Trze-
ba te˝ pami´taç, ˝e podczas wielo-
miesi´cznej terapii oraz minimum
6 miesi´cy po jej zakoƒczeniu nie wol-
no wykonywaç ˝adnych zabiegów 
z zakresu medycyny estetycznej (np.
pilingi chemiczne, mikroderabrazja,
zabiegi laserowe).

U grupy pacjentek z widocznymi
objawami androgenizacji, u kobiet 
z póêno pojawiajàcym si´ tràdzikiem
(acne tarda) oraz u m∏odych aktyw-
nych seksualnie kobiet potrzebujà-
cych antykoncepcji doustnej dobrà op-
cjà leczniczà b´dzie terapia hormo-
nalna. Mo˝e si´ ona sk∏adaç z doust-
nych Êrodków antykoncepcyjnych lub
antyandrogenów – Êrodków bloku-
jàcych produkcj´ androgenów jaj-
nikowych i nadnerczowych. Za leki
przysz∏oÊci w tej dziedzinie uwa˝a
si´ inhibitory enzymów, które biorà
udzia∏ w metabolizmie androgenów
w samej skórze. 

Z leków do stosowania miejsco-
wego o udowodnionym skutecznym
dzia∏aniu najcz´Êciej zaleca si´: 
• retinoidy, które sà stosowane
na wszystkich etapach leczenia trà-
dziku oraz w leczeniu podtrzymujà-
cym. Mogà one byç stosowane w mo-
noterapii przy tràdziku zaskórniko-
wym oraz w terapiach ∏àczonych 
(z antybiotykami, nadtlenkiem benzo-
ilu, kwasem azelainowym) w innych

postaciach klinicznych. Miejscowe re-
tinoidy wykazujà szerokie dzia∏ania
przeciwtràdzikowe: hamujà powsta-
wanie i zmniejszajà liczb´ mikroza-
skórników, zaskórników, niektóre 
z nich dzia∏ajà przeciwzapalnie,
umo˝liwiajà prawid∏owe z∏uszczanie
naskórka, uwa˝a si´ tak˝e, ˝e zwi´k-
szajà penetracj´ innych leków;
• antybiotyki do stosowania miej-
scowego sà wskazane w sytuacji
obecnoÊci zmian zapalnych (grudki,
krosty). Najcz´Êciej stosuje si´ pre-
paraty zawierajàce clindamicyny, ery-
tromycyny lub Êrodki ∏àczàce ww.
substancje z nadtlenkiem benzoilu
(np. ˝el Duac), cynkiem (Zineryt)
lub retinoidem (np. ˝el Izotrexin).
Terapia skojarzona daje lepsze efek-
ty ni˝ monoterapia samym antybio-
tykiem. Dzia∏anie tej grupy leków
polega na redukcji bakterii oraz
dzia∏aniu przeciwzapalnym; 
• preparaty zawierajàce nadtle-
nek benzoilu sà wskazane szczegól-
nie w postaciach zapalnych tràdziku
przy leczeniu antybiotykami, ponie-
wa˝ ma on w∏aÊciwoÊci przeciwbak-
teryjne oraz zmniejsza mo˝liwoÊç
rozwoju bakterii odpornych na leki;
• preparaty zawierajàce kwas 
azelainowy równie˝ przyczyniajà si´
do zmniejszenia lekoopornoÊci na an-
tybiotyki, dzia∏ajà przeciwzapalnie
oraz rozjaÊniajàco, co wykorzystuje
si´ w leczeniu tràdziku osób z pre-
dyspozycjami do powstawania prze-
barwieƒ pozapalnych. Zaletà tej
substancji leczniczej jest to, ˝e mo˝e
byç ona stosowana podczas du˝ego
nas∏onecznienia, a tak˝e u kobiet
ci´˝arnych i karmiàcych piersià.

W celu uzyskania korzystnych 
i trwa∏ych efektów terapeutycznych
lekarz powinien nie tylko w∏aÊciwie
dobraç leki (leczenie skojarzone),
ale tak˝e zaplanowaç program za-
biegów majàcych na celu stopniowà
redukcj´ ju˝ istniejàcych powik∏aƒ
lub niedopuszczenie do powstania
powik∏aƒ potràdzikowych (zaburzeƒ
pigmentacji, blizn). Istnieje wiele
metod, które mogà w tym pomóc.

DOSSIER: Skóra tràdzikowa 
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W ostatnich latach bardzo inten-
sywnie rozwijajà si´ nowe metody
leczeniu wszystkich postaci tràdzi-
ku. Obiecujàce rezultaty dostrzega
si´ po zastosowaniu ró˝nych êróde∏
Êwiat∏a: 
• Êwiat∏a widzialnego 
• lamp emitujàcych promieniowa-

nie ultrafioletowe
• lamp emitujàcych wàskie 

spektrum Êwiat∏a widzialnego 
(niebieskie, czerwone)

• laserów barwnikowych (PDL) 
• IPL (Intense Pulse Light) 
• terapii fotodynamicznej
• laserów KTP
• laserów emitujàcych 

promieniowanie podczerwone
Uwa˝a si´, ˝e po leczeniu tymi

metodami dochodzi do zmniejszenia
populacji bakterii oraz destrukcji gru-
czo∏ów ∏ojowych. Oprócz tego Êwiat∏o
ma tak˝e dzia∏anie przeciwzapalne.

Pilingi medyczne
Piling medyczny jest nieinwazyjnym
zabiegiem lekarskim, w wyniku
którego uzyskuje si´ popraw´ stanu
naskórka, a cz´sto równie˝ skóry
w∏aÊciwej. W tym celu wykorzystuje
si´ dzia∏anie na skór´ ró˝nych subs-
tancji chemicznych (pilingi chemicz-
ne) lub procesy mechaniczne (mikro-
dermabrazja).

Najcz´Êciej wykonuje si´ pilingi
chemiczne, w trakcie których na skór´
aplikuje si´ ró˝ne zwiàzki chemicz-
ne powodujàce z∏uszczanie, a na-
st´pnie regeneracj´ skóry. Efektem
zabiegu jest poprawienie wyglàdu
skóry oraz redukcja zmian choro-
bowych (zaskórników, zmian zapal-
nych, zmniejszenie ∏ojotoku, zam-
kni´cie porów skóry) i ich nast´pstw
(powierzchowne blizny, zaburzenia
pigmentacji).

W zale˝noÊci od g∏´bokoÊci
dzia∏ania wyró˝nia si´:
• pilingi powierzchowne – subs-
tancja chemiczna dzia∏a jedynie 
na powierzchowne warstwy naskór-
ka (warstwa rogowa i ziarnista).
Zaliczamy do nich pilingi: z kwasem

glikolowym o st´˝eniu do 35%, mig-
da∏owy, z AHA w st´˝eniu do 50%
(alfa-hydroksykwasy), z kwasem sa-
licylowym (beta-hydroksykwasy) 
• pilingi Êredniog∏´bokie – subs-
tancja chemiczna dociera do miejs-
ca, gdzie naskórek ∏àczy si´ ze skórà
w∏aÊciwà. Zaliczamy do nich pilingi
z u˝yciem kwasu trójchlorooctowe-
go (TCA), z AHA w st´˝eniu od 50–
70% i pirogronowy 
• pilingi g∏´bokie – substancja
chemiczna dociera do skóry w∏aÊci-
wej, z∏uszczajàc przy tym ca∏y na-
skórek. Najcz´Êciej stosuje si´ do tego
fenol. To rodzaj agresywnego pilingu,
po którym istnieje wi´ksze ryzyko
powik∏aƒ.

Przyk∏ady najcz´Êciej
stosowanych pilingów
Pilingi z AHA (alfa-hydroksykwasa-
mi). To z∏uszczanie na bazie kwasów
owocowych. Normalizujà one wars-
tw´ rogowà naskórka, odblokowujà
pory skóry zatkane przez ∏ój i z∏usz-
czone komórki, likwidujàc tym samym
zaskórniki oraz zwi´kszajàc pene-
tracj´ przez naskórek sk∏adników ak-
tywnych zawartych np. w kremach
lub maseczkach. Powodujà rewita-
lizacj´ i wyg∏adzenie skóry poprzez
stymulacj´ fibroblastów do syntezy
w∏ókien kolagenowych i elastyny.
Przyczyniajà si´ do wyg∏adzenia
drobnych zmarszczek oraz po-
prawiajà elastycznoÊç skóry.
GlyKoPeel – piling dermatologicz-
ny przeznaczony do efektywnej walki
z procesami starzenia si´ skóry oraz
powik∏aƒ po tràdziku (np. przebar-
wieƒ). W jego sk∏ad wchodzà: silny
czynnik z∏uszczajàcy (kwas glikolo-
wy), czynniki depigmentujàce (kwas
kojowy i ekstrakt z màcznicy lekar-
skiej), naturalne zwiàzki ∏agodzàce
podra˝nienia (ekstrakt z morwy
bia∏ej) oraz witaminy A, C i E, które
optymalizujà dzia∏anie pilingu.
GlyKoPeel mo˝e byç stosowany przez
ca∏y rok, nawet latem podczas eks-
pozycji s∏onecznej, pod warunkiem
codziennego stosowania skutecznej

ochrony przeciws∏onecznej.
Piling kwasem migda∏owym,
zwanym równie˝ kwasem fenoksygli-
kolowym, otrzymywanym z ekstraktu
z gorzkich migda∏ów. Poprzez g∏´-
bokà penetracj´ mieszków w∏oso-
wych i gruczo∏ów ∏ojowych redukuje
nadmiar ∏oju i reguluje jego wydzie-
lanie, co odblokowuje zatkane pory.
W wyniku pilingu zmniejsza si´ iloÊç
zaskórników, poprawia si´ koloryt
skóry. Wykonywany w powtarzajà-
cych si´ sesjach leczniczych stymu-
luje syntez´ kolagenu i elastyny i ak-
tywuje procesy regeneracji komórek.
Ma równie  ̋dzia∏anie bakteriostatycz-
ne. Kwas migda∏owy dzia∏a mniej dra˝-
niàco na skór´ ni˝ np. AHA. Mo˝e byç
stosowany w leczeniu Êrednio nasi-
lonych zapalnych postaci tràdziku
pospolitego. 
Piling kwasem trójchlorooctowym
(TCA) – w st´˝eniu 15% mo˝e byç
stosowany samodzielnie. Najcz´Êciej
jest wykorzystywany w zabiegu Easy
Peel, gdzie ∏àczy si´ go z kwasem
askorbinowym. Piling ten pozwala
na kontrolowane z∏uszczanie naskór-
ka, a nawet skóry w∏aÊciwej na ró˝-
nych g∏´bokoÊciach. Easy Peel ju˝
po pierwszym zabiegu w du˝ej mie-
rze redukuje iloÊç zaskórników, a wy-
konywany co tydzieƒ ju˝ po 4 zabie-
gach powoduje znaczne sp∏ycenie blizn
potràdzikowych, rozjaÊnia i zwi´k-
sza napi´cie skóry. 
Piling z kwasem pirogronowym
– jego g∏ówne dzia∏anie to redukcja
nadmiernego wydzielania ∏oju i dzia-
∏anie przeciwbakteryjne. Dlatego po-
leca si´ go w przypadku aktywnych
postaci tràdziku, przy nadmiernym
∏ojotoku oraz w podtrzymywaniu efek-
tów leczniczych w tràdziku. Po serii
zabiegów (4–6) wykonywanych w od-
st´pach 3–4 tyg. znacznie sp∏ycajà
si´ blizny potràdzikowe.

Wszystkie wy˝ej wymienione
pilingi najcz´Êciej wykonuje si´ w se-
riach leczniczych 4–6 zabiegów w od-
st´pach: tygodnia w przypadku pi-
lingu AHA, GlyKoPeel, Easy Peel;
2–4 tyg. w przypadku pilingu salicy-

Zabiegi w gabinecie
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lowego, migda∏owego, pirogronowego.
Czas trwania zabiegu ok. 20–30 min. 
Yellow Peel – jest to piling z∏o˝ony.
Zawiera kwas glikolowy, salicylowy,
retinowy, fitowy, kojowy, azelainowy
i wit. C. Pozwala na usuwanie wars-
twy naskórka na ró˝nych poziomach.
Stymuluje produkcj´ kolagenu, elas-
tyny i glikozaminoglikanów. Wska-
zany zarówno do profilaktyki i lecze-
nia starzejàcej si´ skóry, jak i w tera-
pii powik∏aƒ po tràdziku. Zabieg wy-
konuje si´ raz w miesiàcu. Trwa
najd∏u˝ej, kilka godzin (3–6 godzin).
Liczba zabiegów zale˝y od proble-
mów skóry.

Wszystkie nowoczesne pilingi che-
miczne nie sà bolesne i nie powodu-
jà wy∏àczenia z codziennego funk-
cjonowania. Przy niektórych z nich
odczuwa si´ jedynie krótkotrwa∏e pie-
czenie skóry, która po zabiegu w wi´k-
szoÊci przypadków jest zaczerwie-
niona. Rumieƒ ten cofa si´ w ciàgu
kilku godzin. W nast´pstwie pilingu
chemicznego dochodzi do ró˝nej 
intensywnoÊci z∏uszczania naskór-
ka, które trwa przeci´tnie 2–3 dni 
i nie jest ucià˝liwe dla pacjenta, 
a w przypadku pilingów powierz-
chownych jest prawie niezauwa˝alne.
Wyjàtek stanowià pilingi z∏o˝one,
np. Easy Peel, Yellow Peel, po których
z∏uszczanie nast´puje po 2–4 dniach,
jest bardziej intensywne i widoczne
kilka dni (2–5).
Piling kwasem salicylowym.
Kwas salicylowy jest kwasem beta-
-hydroksy. To czàsteczka lipofilna, usu-
wajàca lipidy mi´dzykomórkowe
po∏àczone ze zrogowacia∏ymi komór-
kami naskórka. Kwas salicylowy ma
korzystny wp∏yw na naskórek jako
substancja pilingujàca oraz dzia∏a
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
Wskazania do zastosowania pilin-
gu kwasem salicylowym sà liczne.
To piling dobrze tolerowany przez

wszystkie typy skóry (od I do VI wg
Fitzpatricka). Kwas salicylowy roz-
puszcza si´ w t∏uszczach i dlatego
∏atwiej penetruje wype∏nione ∏ojem
mieszki ni˝ rozpuszczalne w wodzie
alfa-hydroksykwasy. Ten piling mo˝e
byç wykonywany zarówno przy trà-
dziku zaskórnikowym, jak i w posta-
ciach ze s∏abo lub Êrednio nasilony-
mi zmianami zapalnymi. 
Mikrodermabrazja to kolejny za-
bieg cz´sto stosowany do leczenia
zmian tràdzikowych. Polega na me-
chanicznym usuwaniu naskórka lub/
i górnych warstw skóry w∏aÊciwej 
za pomocà Êcierania diamentem
(mikrodermabrazja diamentowa)
lub korundu (korundowa). W dia-
mentowej wykorzystywane sà ró˝-
nych kszta∏tów g∏owice diamentowe,
w korundowej zaÊ – kryszta∏y ko-
rundu (tlenek glinu). To materia∏y
bardzo twarde. G∏´bokoÊç uzyska-
nego z∏uszczania uzale˝niona jest
od si∏y nacisku, szybkoÊci oraz licz-

by przesuni´ç g∏owicy w obr´bie
tego samego obszaru skóry. Istotne
znaczenie ma tak˝e wielkoÊç krysz-
ta∏ów, szybkoÊç wydostawania si´
ich na powierzchni´ skóry zale˝na
od podciÊnienia wytwarzanego
przez urzàdzenie. 

Wskazaniami do mikroderma-
brazji sà: tràdzik zaskórnikowy,
skóra ∏ojotokowa z rozszerzonymi
porami, powierzchowne blizny i prze-
barwienia, a tak˝e rozst´py skórne,
objawy starzenia si´ skóry, rogo-
wacenie pos∏oneczne i mieszkowe.
Zabiegi te nie powinny byç wyko-
nywane w okresach nasilenia trà-
dziku (kiedy sà obecne liczne 
zmiany zapalne). Najlepsze rezul-
taty uzyskuje si´ po serii zabiegów
(ok. 4–10) w odst´pach 1–3 tyg.
W celu podtrzymania uzyskanego
efektu zaleca si´ wykonywanie
pojedynczego zabiegu raz na 1–3
miesiàce.

foto: serwis prasowy Pharm
aceris/Laboratorium

 Kosm
etyczne Dr Irena Eris SA

DOSSIER: Skóra tràdzikowa 

Piel´gnacja domowa
Rolà lekarza jest równie˝ zwrócenie
pacjentowi uwagi na cz´sto sto-

sowane b∏´dy w codziennej piel´-
gnacji skóry tràdzikowej.

Sà to najcz´Êciej:
• zbyt energiczne i zbyt cz´ste 
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Nawet w przebiegu stosunkowo ∏ago-
dnego tràdziku mo˝e dojÊç do po-
wstania szpecàcych i d∏ugo utrzymu-
jàcych si´ zmian, takich jak przebar-
wienia, blizny czy zaczerwienienia
skóry. Wiadomo, ˝e im póêniej za-
czniemy leczenie, tym wi´ksze praw-
dopodobieƒstwo wystàpienia powik∏aƒ 
po tràdziku, szczególnie w postaci
blizn. Zmiany tràdzikowe mogà przy-
braç form´ blizn przerostowych, za-
nikowych lub keloidów zwanych bliz-
nowcami. Blizny przerostowe i kelo-
idy powstajà w wyniku nadmiernego
odk∏adania si´ kolagenu i obni˝onej
aktywnoÊci enzymu kolagenazy. Naj-
cz´Êciej tworzà si´ one w obr´bie tu-
∏owia. Blizny zanikowe lokalizujà si´
zwykle na twarzy, wyst´pujà cz´Êciej
i stanowià du˝y problem terapeutycz-
ny. Mimo istnienia wielu metod po-
prawiajàcych wyglàd blizn potrà-
dzikowych, ̋ adna z nich nie gwarantuje
ca∏kowitego pozbycia si´ problemu.

Oprócz pilingów chemicznych
do leczenia blizn potràdzikowych
wykorzystuje si´ pilingi mechanicz-
ne oraz dermabrazj´ i mikroderma-
brazj´. Bardzo skuteczne w leczeniu
tego typu zmian sà te˝ lasery abla-
cyjne i nieablacyjne. 

Lasery ablacyjne
Laser CO2, który uwa˝a si´ za je-
den z najskuteczniejszych w leczeniu
zanikowych blizn potràdzikowych.
Emitowana przez niego energia
powoduje selektywne odparowanie
(ablacj´) tkanki, a nast´pnie goje-

nie i powstanie nowego kolagenu 
w skórze w∏aÊciwej.
Laser erbowo-jagowy (Er:YAG).
Wiàzka laserowa przenika do skóry
p∏ycej ni˝ w przypadku lasera CO2.
Nie likwiduje on ca∏kowicie g∏´bo-
kich blizn zanikowych, ale jest lepiej
tolerowany ni˝ poprzedni.

Po ka˝dym zabiegu ablacji la-
serowej istnieje ryzyko powa˝nych
powik∏aƒ, takich jak blizny, zmiany
zabarwienia skóry, prosaki, d∏ugo
utrzymujàcy si´ rumieƒ skóry,
obrz´k lub/i wtórne infekcje.

Lasery nieablacyjne
Laser neodymowo-jagowy (Nd:YAG),
laser erbowo-szklany, laser KTP
(532 nm) oraz emitujàce Êwiat∏o
systemy diodowe. Ich dzia∏anie po-
lega na selektywnej termolizie w skórze
w∏aÊciwej. Dok∏adny mechanizm dzia-
∏ania, za pomocà którego lasery tego
typu wp∏ywajà na popraw´ blizn, 
nie zosta∏ dotychczas ustalony. Jed-
na z teorii mówi o uszkodzeniu naj-
mniejszych naczyƒ krwionoÊnych i wy-
stàpieniu w jego nast´pstwie niedo-
krwienia oraz niedo˝ywienia tkanki
bliznowatej. 
Laser frakcyjny – powoduje uszko-
dzenie skóry w∏aÊciwej poprzez two-
rzenie kolumn mikrotermalnych si´-
gajàcych na g∏´bokoÊç 300–1200 µm.
Ka˝dà z mikroskopijnych kolumn te-
rapeutycznych otacza strefa normal-
nej skóry. Warstwa rogowa oraz fun-
kcje barierowe naskórka pozostajà nie-
naruszone, nie ma widocznych ran.

ObecnoÊç prawid∏owej tkanki umo˝li-
wia szybkà reepitelizacj´ (powrót 
do zdolnoÊci naprawczych naskór-
ka) w wyniku migracji keratynocy-
tów (komórki produkujàce w∏ókna
keratyny).

Zabiegi z zastosowaniem lase-
rów nieablacyjnych sà mniej inwa-
zyjne. Wi´kszoÊç zabiegów lasero-
wych jest bolesna i wymaga wczeÊ-
niejszego znieczulenia miejscowe-
go. SkutecznoÊç w leczeniu blizn
potràdzikowych zwi´ksza si´ po serii
zabiegów (3–4), po 2–3 dniach
skóra zaczyna si´ z∏uszczaç i trwa
to kilka dni. Wymagana jest wysoka
ochrona przeciws∏oneczna, min. 1–2
miesiàce. Niestety koszt zabiegów
laserowych jest dosyç wysoki.

Blizny potràdzikowe mo˝na rów-
nie˝ wype∏niaç tzw. wype∏niaczami
dermatologicznymi (preparaty zawie-
rajàce kwas hialuronowy, kolagen
lub t∏uszcz autologiczny). Za pomo-
cà tej metody mo˝na uzyskaç bar-
dzo ∏adne efekty estetyczne. Minusem
jest fakt, ̋ e sà one nietrwa∏e i wyma-
gajà powtórzenia co 6–12 miesi´cy.

Inne metody leczenia blizn to:
kriotrepia, radioterapia, doogniskowe
podawanie steroidów, interferonu, usu-
wanie chirurgiczne, uciski i opatrun-
ki okluzyjne oraz ˝ele silikonowe.
Najlepszy jednak sposób zapobiega-
jàcy powstawaniu powik∏aƒ po trà-
dziku to wczesne rozpocz´cie odpo-
wiedniego leczenia i kontynuowanie
go tak d∏ugo, jak to potrzebne, nie-
kiedy kilka lat. �

Leczenie zmian potràdzikowych

(wi´cej ni˝ dwa razy dziennie) 
mycie okolic dotkni´tych 
tràdzikiem 

• szorowanie skóry szorstkimi 
Êciereczkami lub drapiàcymi 
myjkami 

• u˝ywanie myde∏ przeciwbakte-
ryjnych i przekonanie, ˝e po-
prawiajà one stan skóry 

• stosowanie toników alkoholowych
• nadmierne aplikowanie kosme-

tyków nawil˝ajàcych

Te czynnoÊci mogà nasiliç ju˝ ist-
niejàce dolegliwoÊci. Zbyt energiczne
mycie i szorowanie mo˝e doprowa-
dziç do zaostrzenia zapalnej fazy
tràdziku. Ostre myjki powodujà ro-
zerwanie mieszków w∏osowych, tym
samym zwi´kszajàc iloÊç wykwitów
zapalnych. Natomiast myd∏a prze-
ciwbakteryjne najcz´Êciej zawierajà
chlorheksydyn´ lub triklosan, które
nie majà wp∏ywu na bakterie wys-
t́ pujàce w tràdziku. Wybierajàc kremy

i preparaty do piel´gnacji skóry, pa-
cjenci z tràdzikiem powinni zwracaç
uwag´ na kosmetyki niewywo∏ujàce
powstawania zaskórników. Na przy-
k∏ad na bazie ˝elów, emulsji i za-
wierajàcych w pod∏o˝ach pochodne
silikonu (cyklometykon, dimetykon),
a nie na bazie olejów. Korzystny
natomiast mo˝e okazaç si´ p∏yn
do mycia skóry zawierajàcy nadtle-
nek benzoilu, który powoduje su-
presj´ flory bakteryjnej. 
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Przyczyny i objawy
Nazwà atopia okreÊla si´ genetycz-
nie uwarunkowanà sk∏onnoÊç orga-
nizmu do nadmiernego reagowania
na czynniki zewn´trzne, które u osób
zdrowych nie powodujà podra˝nieƒ.
Pod∏o˝em AZS sà zaburzenia im-
munologiczne oraz nieprawid∏owa
odnowa warstwy hydrolipidowej na-
skórka. Skóra staje si´ sucha, za-
czerwieniona, ze sk∏onnoÊcià do z∏usz-
czania. Atopowe zapalenie skóry, 
w skrócie AZS, to schorzenie dzie-
dziczne, najcz´Êciej pojawia sí  u osób,
których najbli˝si krewni (rodzice, ro-
dzeƒstwo) sà chorzy na astm´ ato-
powà, atopowe zapalenie spojówek 
i Êluzówek czy wspomniane AZS.
Trzeba si´ liczyç z tym, ̋ e je˝eli ktoÊ
z najbli˝szych cz∏onków rodziny ma
astm´, to u kogoÊ innego mo˝e
pojawiç si´ w∏aÊnie AZS. Prawdo-
podobieƒstwo wystàpienia jednej z cho-
rób atopowych u dziecka rodziców,
którzy chorujà na któràkolwiek z od-
mian choroby atopowej, wynosi 50 proc. 

U ponad po∏owy chorych pierw-
sze objawy atopowego zapalenia
skóry pojawiajà si´ we wczesnym
dzieciƒstwie, zazwyczaj jeszcze przed
up∏ywem trzeciego miesiàca ˝ycia.
Na skórze dziecka pojawiajà si´ grud-
ki barwy czerwonej, cz´sto sw´dzà-
ce, zlokalizowane g∏ównie na policz-
kach, brzuchu, karku. U wi´kszoÊci
dzieci stan skóry z czasem si´ po-
prawia, bywa, ˝e choroba ust´puje
ca∏kowicie przed ukoƒczeniem pià-
tego roku ˝ycia. W przypadku po-
twierdzenia wyst´powania choroby

u innych cz∏onków rodziny dziecka
istotne jest unikanie silnych aler-
genów takich jak lanolina oraz pro-
dukty bia∏kowe. Nowe sk∏adniki
diety niemowl´cia muszà byç wpro-
wadzane powoli, w du˝ych odst´-
pach czasu mi´dzy jednym a dru-
gim. Wa˝na jest w∏aÊciwa piel´-
gnacja skóry, czyli warstwowe na-
wil˝anie, poczàwszy od substancji
myjàcych po balsamy i kremy pie-
l´gnacyjne. U dzieci starszych zmia-
ny wyst´pujà dodatkowo w okoli-
cach do∏ów ∏okciowych i podkola-
nowych. Zaj´ta jest ca∏a skóra twa-
rzy. Cz´sto skrajne wysuszenie i ro-
gowacenie powoduje starczy wyglàd
skóry i ca∏ej twarzy. 

U doros∏ych zmiany mogà po-
jawiaç si´ niemal wsz´dzie, z nasile-
niem na karku, w okolicy oczodo-
∏ów, grzbietów d∏oni oraz do∏ów ∏ok-
ciowych i podkolanowych. Zmianom
skórnym towarzyszy uporczywy Êwiàd,
który nasila si´ w stresie, po rozgrza-
niu czy kontakcie z alergenami. W wy-
niku przewlek∏ego drapania skóra
staje si´ mniej elastyczna, napi´ta,
szorstka, co mo˝e doprowadziç do
powstania trwa∏ych zmian. Zmiany
immunologiczne skóry i brak barie-
ry ochronnej sà te˝ przyczynà ∏at-
wiejszych infekcji bakteryjnych, wi-
rusowych i grzybiczych.

Je˝eli objawy choroby ujawnià
si´ dopiero w doros∏ym ˝yciu, wtedy
zdecydowanie sà mniejsze szanse, 
˝e choroba zaniknie ca∏kowicie. AZS
ma przebieg sinusoidalny, z okresami
zaostrzeƒ i remisji. W∏aÊciwe leczenie

i piel´gnacja mogà pomóc osobom 
z tym schorzeniem. Du˝e znaczenie
ma równie˝ dobór odpowiedniej odzie-
˝y, sposób sp´dzania czasu wolnego,
rodzaj wykonywanego zawodu itp.

Z badaƒ wynika, ̋ e na atopi´ cier-
pi ju˝ 50 milionów Europejczyków.
Jednà z przyczyn jest post´pujàce
zanieczyszczenie Êrodowiska i dlate-
go coraz cz´Êciej chorujà mieszkaƒ-
cy wielkomiejskich aglomeracji. Czyn-
nikami podra˝niajàcymi mogà byç:
• kosmetyki, myd∏a
• detergenty i Êrodki chemiczne 

u˝ywane w gospodarstwie
domowym

• konserwanty zawarte w ˝ywno-
Êci i niektóre pokarmy: orzeszki
ziemne, cytrusy, mleko krowie, 
bia∏ko jaja kurzego, ryby

• syntetyczne tkaniny i we∏na
• dym papierosowy
• wszystkie czynniki powodujàce 

odwodnienie skóry (np. niskie, 
bardzo wysokie temperatury).

Leczenie i piel´gnacja
Chory, u którego AZS jest zwiàzane
z alergià, przede wszystkim musi
unikaç tego, co go uczula. Dlatego
wa˝ne jest wczesne i trafne rozpo-
znanie choroby. Zdarza si´, ˝e leka-
rze pierwszego kontaktu cz´sto my-
là objawy atopii z innymi choroba-
mi. Coraz cz´Êciej te˝ nadu˝ywajà

AZS nasila si´ zimà
Skóra z atopowym zapaleniem sw´dzi, piecze, Êciàga si´ i z∏uszcza. Najgorszym czasem 
dla osób z AZS jest jesieƒ i zima. Suche, ogrzane kaloryferami powietrze, wiatr i niskie tempe-
ratury pogarszajà stan chorej skóry.

Zdrowie skóry

Bardzo cz´stà przyczynà
nawrotów lub zaostrzenia
objawów atopii jest stres.

Konsultacja: dr n. med. Ewa Pierzcha∏a
dermatolog, www.profilaktyka.med.pl 



rozpoznania atopii, choç sà bardzo
jasne kryteria, jakie muszà byç spe∏-
nione, aby postawiç rozpoznanie. 
• Êwiàd skóry 
• przewlek∏y i nawrotowy

przebieg choroby
• w wywiadzie cechy atopii

u pacjenta lub rodziny 
• typowa morfologia i lokalizacja

zmian (w zale˝noÊci od wieku 
pacjenta).

Muszà wystàpiç min. 3 wy˝ej wymie-
nione kryteria, aby rozpoznaç AZS.

W okresie zaostrzenia objawów
AZS bardzo wa˝na jest w∏aÊciwa
piel´gnacja skóry po∏àczona z zasto-
sowaniem leków na recept´ przepi-
sanych przez dermatologa. Zwykle
sà to leki: kortykosteroidowe w po-
staci emulsji, kremów lub maÊci lub
immunomodulujàce (inhibitory kalcy-
neuryny). Redukujà one ogniska za-
palne, zmniejszajà zaczerwienienie 
i obrz´k, ∏agodzà sw´dzenie. Sà sku-
teczne, ale nie mo˝na stosowaç ich
d∏ugotrwale, gdy˝ mogà doprowadziç
do zaburzeƒ hormonalnych, a tak˝e
spowodowaç, ˝e skóra staje si´ cieƒ-
sza i szybciej si´ starzeje. Lekarz zwy-
kle przepisuje te˝ doustne leki antyhis-
taminowe, które zmniejszajà reakcj´
alergicznà organizmu. W przypadku
wtórnych infekcji istotne jest, aby
leczyç te˝ infekcje bakteryjne, wiru-
sowe czy grzybicze równoczeÊnie.

Chorzy na AZS muszà wykazaç
szczególnà ostro˝noÊç przy doborze
kosmetyków. Do mycia powinno si´
stosowaç tylko specjalne Êrodki dla
alergików, np. Cetaphil emulsja my-
jàca Galdermy do skóry suchej i wra˝-
liwej, delikatnie nat∏uszczajàcy ole-
jek do kàpieli Atopic-Balneo z serii
Pharmaceris, preparaty do mycia 
z linii Emolium lub La Roche-Posay
przeznaczone do skór przesuszo-
nych. Kàpiel nie powinna trwaç d∏u-
˝ej ni˝ 15 minut, a w ciàgu pi´ciu
minut po osuszeniu skór´ nale˝y po-
smarowaç tzw. emolientem, czyli spe-
cjalistycznym kosmetykiem, który
chroni skór´ i powoduje wzrost jej

elastycznoÊci. W aptece mo˝na za-
pytaç o kosmetyki odpowiednie do
piel´gnacji atopowej skóry, sà to np.
Lipikar – nat∏uszczajàcy, przeciw-
Êwiàdowy balsam do cia∏a firmy 
La Roche-Posay, Ultra nawil˝ajàcy
Cethapil DA Galdermy, lub prepa-
rat Neutrogena Formu∏a Norweska
– Multi regenerujàcy krem do cia∏a.

Co zmniejsza dolegli-
woÊci zwiàzane z AZS
• Unikanie d∏ugotrwa∏ego 
przebywania w pomieszczeniach
klimatyzowanych. Je˝eli to
niemo˝liwe, trzeba nawil˝aç
skór´ wodà termalnà w spreju,
której sk∏ad wspomaga leczenie. 
W aptece dost´pne sà wody ter-
malne Vichy, Av¯ne, Uriage, 
La Roche-Posay. Warto te˝
u˝ywaç nawil˝aczy powietrza.
• Pranie nowych ubraƒ przed
pierwszym u˝yciem, aby wyp∏ukaç
substancje chemiczne dodane 
do tkaniny w trakcie produkcji.
Stosowanie do prania p∏atków

mydlanych lub specjalnych p∏ynów
(sensitive) dla alergików. Bez-
wzgl´dne unikanie lanoliny.
• Unikanie ˝ywnoÊci wysoko 
przetworzonej, zawierajàcej 
konserwanty i sztuczne barwniki:
czipsów, syropów owocowych, 
potraw z glutaminianem sodu, 
aspartamem itd.
• Rezygnacja z zawodu, 
w którym chory na AZS ma cz´sty
kontakt z alergenami, np. fryzjera,
kosmetyczki, chemika, ale te˝
bycia prawnikiem lub ksi´gowym,
gdy u chorego stwierdzono
uczulenie na roztocza kurzu
domowego, których jest du˝o 
w d∏ugo przechowywanych
rzeczach.
• Wybór odpowiedniego hobby 
i sposobu sp´dzania wolnego czasu,
specjalne urzàdzenie mieszkania 
i niekupowanie dzieciom z rozpoz-
nanym AZS zwierzàt futerkowych
lub pierzastych. 
• Redukowanie w miar  ́mo l̋iwoÊci
stresu i jego przyczyn. �
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Anti-Aging:

Autor: dr Carmen Vincent
dermatolog

Suplementy diety sà Êrodkami spo-
˝ywczymi, które majà w sk∏adzie
specjalnie dobrane witaminy, sk∏ad-
niki mineralne i inne substancje (np.
oleje i wyciàgi roÊlinne), wp∏ywajàce
na procesy fizjologiczne w organiz-
mie cz∏owieka. Pomimo i˝ nutrikos-
metyki nie sà lekami – nie zawiera-
jà substancji leczniczych – w wielu
przypadkach z powodzeniem sà sto-
sowane jako preparaty wspomaga-
jàce leczenie chorób skóry, np. w ato-
powym zapaleniu skóry czy w trà-
dziku m∏odzieƒczym. 

ZasadnoÊç stosowania nutrikos-
metyków jest nadal kwestià spornà.
Jednak˝e wyniki badaƒ przeprowa-
dzonych przez Instytut ˚ywnoÊci 
i ˚ywienia w Warszawie wykaza∏y,
˝e sposób od˝ywienia populacji pol-
skiej jest niezadowalajàcy, a typowa
dieta nie pokrywa w pe∏ni zapotrze-
bowania organizmu na witaminy 
i sk∏adniki mineralne. Dlatego te˝ 
w niektórych przypadkach stosowanie
suplementów diety jest nie tylko
korzystne, ale wr´cz niezb´dne.

Zgodnie z ogólnie przyj´tymi
zasadami zdrowego ˝ywienia suple-
menty diety, w tym nutrikosmetyki,
powinny byç stosowane przez osoby
zdrowe, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami organizmu, jako uzupe∏-
nienie zró˝nicowanej, zrównowa˝o-
nej diety oraz zdrowego trybu ˝ycia.
Zalecajàc pacjentowi przyjmowanie

tego typu produktów, lekarze powin-
ni zwracaç uwag´ zarówno na dobór
sk∏adników aktywnych i ich iloÊç,
jak i braç pod uwag´ ogólny stan
zdrowia pacjenta, obecnoÊç dodat-
kowych obcià˝eƒ zdrowotnych (np.
choroby towarzyszàce, cià˝a), ro-
dzaj stosowanej diety, wykonywanej
pracy, stopieƒ nara˝enia na stres
oraz nawyki piel´gnacyjne itp. 

W Polsce suplementy diety zo-
stajà dopuszczone do obrotu decyzjà
G∏ównego Inspektora Sanitarnego 
i podleg∏ych mu urz´dów, a do ich
rejestracji nie sà wymagane tak d∏u-
gotrwa∏e, szczegó∏owe i kosztowne
badania jak w przypadku rejestracji
leków. Dlatego te˝ pomimo doÊç
d∏ugiego czasu, jaki up∏ynà∏ od
wprowadzenia na rynek pierwszych
nutrikosmetyków, wcià˝ mamy ma-
∏o rzetelnych publikacji naukowych,
wykazujàcych wp∏yw tego typu suple-
mentacji na popraw´ stanu skóry
osób zdrowych. Szczególnie dotyczy
to produktów o deklarowanym dzia-
∏aniu przeciwstarzeniowym. Tego typu
preparaty zawierajà zwykle kom-
pleks witamin i substancji o dzia∏a-
niu antyoksydacyjnym, które majà
chroniç komórki skóry przed nisz-
czàcym wp∏ywem wolnych rodników
tlenowych, zapobiegajàc przed-
wczesnemu starzeniu si´ skóry. Do
substancji o udowodnionym dzia∏a-
niu antyoksydacyjnym nale˝à: wita-

miny C i E, koenzym Q10, polifenole
(zw∏aszcza pochodzàce z zielonej
herbaty i pestek, a tak˝e skórek
winogron) oraz karotenoidy (np.
likopen). Cz´sto stosowany dodatek
izoflawonidów sojowych ma za za-
danie pobudzaç naturalne procesy
tworzenia si´ w∏ókien kolagenowych
w skórze, a co za tym idzie, przy-
wracaç traconà z wiekiem g´stoÊç 
i j´drnoÊç skóry. Bioràc pod uwag´
iloÊç przeprowadzonych i opubliko-
wanych badaƒ naukowych, godnymi
uwagi nutrikosmetykami o deklaro-
wanym dzia∏aniu przeciwstarzenio-
wym wydajà si´ szwedzkie produkty
marki Imedeen oraz dost´pny w na-
szych aptekach preparat Inneov
J´drnoÊç skóry. 

W przypadku tak zwanych cer
problemowych stosowanie nutrikos-
metyków ma szczególne znaczenie
zarówno w profilaktyce, jak i tera-
pii. W przypadku skóry suchej i ato-
powej bardzo istotnymi sk∏adnikami
nutrikosmetyków sà niezb´dne nie-
nasycone kwasy t∏uszczowe (NNKT)
zawarte w oleju z wiesio∏ka lub
ogórecznika. WÊród NNKT szcze-
gólne dzia∏anie biologiczne odgry-
wajà kwasy t∏uszczowe z rodziny
omega-6 (n-6), pochodzàcej od kwa-
su linolowego (LA), który przy udzia-
le enzymów podlega wielu prze-
mianom biochemicznym w naszych
komórkach. Bardzo wa˝nym etapem

W ostatnich latach w naszych aptekach pojawi∏a si´ nowa kategoria produktów, tzw. nutrikos-
metyki. Sà to suplementy diety, które po podaniu doustnym majà za zadanie wspomagaç
w∏aÊciwe funkcjonowanie skóry i jej przydatków (tj. w∏osów, paznokci i gruczo∏ów ∏ojowych),
korzystnie wp∏ywajàc na ich wyglàd i ogólnà kondycj´.

Nutrikosmetyki:
czy warto stosowaç kosmetyki doustne?
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przemian kwasów omega-6 jest
przejÊcie kwasu LA w kwas gamma-
linolenowy (GLA) przy udziale en-
zymu delta-6-desaturazy (D-6-D).
GLA jest najwa˝niejszym kwasem
omega-6, o du˝ej aktywnoÊci biolo-
gicznej, z którego powstajà hormo-
ny tkankowe – prostacykliny, prosta-
glandyny, tromboksany i leuko-
trieny. Wykazano, ˝e obecnoÊç GLA
spowalnia procesy starzenia skóry,
wzmacnia system odpornoÊciowy, 
a tak˝e dzia∏ajàc ogólnoustrojowo
– zmniejsza ryzyko mia˝d˝ycy na-
czyƒ krwionoÊnych. Udowodniono,
˝e podawanie suplementów zawie-
rajàcych kwasy t∏uszczowe omega-6
istotnie poprawia stan skóry pacjen-
tów z atopowym zapaleniem skóry,
zmniejszajàc nasilenie reakcji za-
palnych i poprawiajàc stopnieƒ na-
wil˝enia i nat∏uszczenia skóry. W ta-
kich przypadkach lekarze cz´sto za-
lecajà pacjentom dost´pne w na-
szych aptekach kapsu∏ki z olejem 
z ogórecznika – Topialyse lub
Neoglandyn´.

Innym ciekawym sk∏adnikiem
od niedawna stosowanym w suple-
mentacji jest laktoferryna. To gliko-
proteina, która wyst´puje naturalnie
w mleku ssaków oraz w innych
wydzielinach ustrojowych, m.in. 
w Êlinie, ∏zach i mazi stawowej,
a tak˝e w komórkach wa˝nych dla
˝ycia narzàdów, m.in. p∏uc, wàtroby
i nerek. Laktoferryna wykazuje
dzia∏anie stymulujàce na uk∏ad
odpornoÊciowy cz∏owieka, wzmac-
niajàc mechanizmy obrony przeciw-
infekcyjnej w sposób odmienny od
antybiotyków. Dzia∏a bakteriostaty-
cznie, przeciwwirusowo, przeciw-
grzybiczo oraz przeciwpaso˝ytniczo
w stosunku do wielu gatunków drob-
noustrojów. W komórkach naskórka
oraz komórkach uk∏adu odpornoÊ-
ciowego skóry wykazano obecnoÊç
receptorów dla laktoferryny, co wa-
runkuje jej korzystne i wielokierun-
kowe dzia∏anie na skór´, w tym

szczególnie istotne znaczenie ma tu
dzia∏anie przeciwzapalne. Ponadto
dowiedziono, ˝e laktoferryna ma
dzia∏anie przeciw∏ojotokowe dzi´ki
silnemu wp∏ywowi antyoksydacyjne-
mu, prowadzàcemu do zahamowa-
nia oksydacji lipidów ∏oju skórnego,
a szczególnie skwalanu. Laktoferryna
charakteryzuje si´ bardzo niskà tok-
sycznoÊcià i wysokim stopniem zgod-
noÊci biologicznej, co stanowi o jej
bezpieczeƒstwie, a opornoÊç tej sub-
stancji na dzia∏anie soku ˝o∏àdko-
wego i enzymów trawiennych umo-
˝liwia jej zastosowanie w formie
suplementu doustnego. Ze wzgl´du
na w∏aÊciwoÊci laktoferryny ko-
rzystne jest jej stosowanie w profi-
laktyce i leczeniu tràdziku m∏odzieƒ-
czego oraz tràdziku ró˝owatego i ∏o-
jotokowego zapalenia skóry. Obec-
nie na polskim rynku dost´pne sà dwa
preparaty z∏o˝one, zawierajàce lakto-
ferryn´ – Laktocer+Zn i Glamuren. 

Na koniec nale˝y wspomnieç 
o szczególnym preparacie z rodziny
nutrikosmetyków – Inneov Zdrowie
w∏osów. Preparat ten zosta∏ wpro-
wadzony na polski rynek jesienià
2010 roku jako pierwszy doustny
suplement diety o dzia∏aniu prze-
ciw∏upie˝owym. Najnowsze badania
wykaza∏y, ˝e podstawowà przyczynà
∏upie˝u jest indywidualna podatnoÊç
organizmu zwiàzana z os∏abieniem
funkcji bariery skórnej. Tzw. funkcj´
barierowà skóry stanowià wrodzo-
ne mechanizmy obrony organizmu 
wobec szkodliwych czynników ze-
wn´trznych. Kiedy funkcja ta jest
zaburzona, kwasy t∏uszczowe uwal-
niane w wyniku aktywnoÊci bytujà-
cego w skórze dro˝d˝aka Malassezia
sp. wykorzystujà zwi´kszonà prze-
puszczalnoÊç skóry, aby w nià wni-
kaç, wywo∏ujàc stan zapalny i hiper-
proliferacj´ naskórka, które prowa-
dzà do powstania ∏upie˝u. G∏ównym
sk∏adnikiem aktywnym zawartym 
w opisywanym produkcie jest spe-
cjalny szczep bakterii probiotycz-

nych Lactobacillus paracasei ST11,
który dzi´ki specjalnej technologii
mo˝e byç stosowany bezpoÊrednio 
w suplementach diety. Dzia∏anie pro-
biotyku ma polegaç na pobudzaniu
odnowy i ró˝nicowania si´ komórek
naskórka, co powoduje wzmocnienie
funkcji bariery skórnej i co za tym
idzie, dzia∏anie przeciw∏upie˝owe.
SkutecznoÊç tego produktu zosta∏a
potwierdzona w wielooÊrodkowych
badaniach klinicznych, prowadzo-
nych tak˝e w Polsce pod kierunkiem
prof. dr. hab. S∏awomira Majewskiego.

Czy zatem stosujàc doustnà su-
plementacj´ probiotykami, rzeczy-
wiÊcie uda nam si´ rozwiàzaç jeden
z najtrudniejszych problemów wspó∏-
czesnej dermatologii i trwale wyle-
czyç ∏upie˝? Zapewne odpowiedê
przyniosà nam kolejne lata. �
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Chirurgia plastyczna:

Autor: dr n. med. Lubomir Lembas
Klinika Chirurgii Plastycznej dr. A. Sankowskiego, www.lembas.pl

Chirurgia plastyczna zajmuje si´
przywracaniem formy i funkcji, które
da∏a nam natura, a które zosta∏y utra-
cone w wyniku urazu lub choroby.
W zakresie zabiegów chirurgii plas-
tycznej mieÊci si´ chirurgia estetycz-
na zajmujàca si´ usuwaniem ze-
wn´trznych cech starzenia. Zabiegi
z zakresu chirurgii estetycznej nie sà
wykonywane ze wskazaƒ ˝yciowych
– tzn. ˝e nie sà to zabiegi ratujàce
˝ycie. Tytu∏ specjalisty w zakresie
chirurgii plastycznej uzyskuje si´
po zdaniu paƒstwowego egzaminu,
który sk∏ada si´ z trzech etapów: 
1. Egzaminu praktycznego (wyko-
nanie operacji z zakresu chirurgii
plastycznej); 
2. Egzaminu testowego (120 py-
taƒ z ca∏ego materia∏u dotyczà-
cego chirurgii plastycznej); 
3. Egzaminu ustnego (5 pytaƒ
sprawdzajàcych umiej´tnoÊç rozwià-
zywania problemów klinicznych 
– przynajmniej jedno z pytaƒ
dotyczy chirurgii estetycznej). 
Do egzaminu mo˝na przystàpiç po
odbyciu sta˝u specjalizacyjnego, zali-
czeniu obowiàzkowych kursów (mi´-
dzy innymi kursu z chirurgii estetycz-
nej) oraz po samodzielnym wykona-
niu 400 operacji z zakresu chirurgii
plastycznej (wÊród nich sà te˝ wszy-
stkie operacje z zakresu chirurgii es-
tetycznej). Ogólnie dost´pna i na bie-
˝àco aktualizowana lista specjalis-
tów chirurgii plastycznej znajduje

si´ na stronie internetowej Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej –
www.ptchprie.pl. Przed poddaniem
si´ operacji warto sprawdziç, czy
dany lekarz znajduje si´ na tej liÊ-
cie. Uzyskanie tytu∏u specjalisty
chirurgii plastycznej stanowi dobrà
podstaw´ do wykonywania opera-
cji z zakresu chirurgii estetycznej,
ale doÊwiadczenie lekarza jest
równie wa˝ne. Warto zapytaç, ile
danego rodzaju operacji wykonuje
wybrany chirurg w ciàgu roku. 

Ogólny stan zdrowia fizyczne-
go i psychicznego pacjenta powi-
nien byç dobry i musi to byç po-
twierdzone w badaniach dodatko-
wych. W przypadku podwy˝szone-
go ryzyka wynikajàcego z chorób
wspó∏istniejàcych (nadciÊnienie t´-
tnicze, choroba wieƒcowa, niedoczyn-
noÊç tarczycy itp.) pacjent mo˝e
byç operowany, jednak pod wa-
runkiem uzyskania opinii lekarza
prowadzàcego zezwalajàcej na za-
bieg. Dla przyk∏adu pacjent z nad-
ciÊnieniem t´tniczym mo˝e byç ope-
rowany, ale gdy wartoÊci ciÊnieƒ
dzi´ki leczeniu sà prawid∏owe. 
W celu zebrania dok∏adnych wy-
wiadów w kierunku chorób wspó∏-
istniejàcych warto poprosiç pacjen-
ta o wype∏nienie specjalnie przygo-
towanej ankiety. Znajduje si´ w niej
seria pytaƒ odnoÊnie do stanu zdrowia.

Wype∏niona i podpisana ankieta
stanowi nieod∏àczny element doku-
mentacji medycznej. Chirurg plas-
tyk jest przede wszystkim lekarzem,
potem chirurgiem, a dopiero na koƒ-
cu chirurgiem plastykiem i w ta-
kiej kolejnoÊci powinien on te˝ po-
strzegaç swojego pacjenta. 

Operacja chirurgiczna stano-
wi tylko jeden z etapów ca∏oÊcio-
wego post´powania z pacjentem.
Pierwszy kontakt pacjenta z leka-
rzem ma miejsce w czasie konsul-
tacji. Lekarz powinien wys∏uchaç
oczekiwaƒ pacjenta, a nast´pnie
oceniç stan miejscowy. Na podsta-
wie uzyskanej wiedzy lekarz we-
ryfikuje oczekiwania z mo˝liwoÊci
chirurgii plastycznej. W czasie kon-
sultacji pacjent powinien otrzy-
maç rzetelnà informacj´ na temat
zabiegu. Informacja ta dotyczy przy-
gotowania si´ do zabiegu, samego
zabiegu oraz wczesnego i póênego
przebiegu pooperacyjnego. Pacjent
powinien mieç mo˝liwoÊç obejrzenia
zdj´ç pooperacyjnych innych pacjen-
tów. Na zdj´ciach powinny byç wi-
doczne blizny pooperacyjne – nie-
uniknione nast´pstwo ka˝dej opera-
cji. Zdj´cia powinny przedstawiaç
Êrednie wyniki operacji, a nie naj-
lepsze, które uzyska∏ dany lekarz.
W czasie konsultacji lekarz powi-
nien poinformowaç pacjenta o ry-
zyku zwiàzanym z operacjà i o ucià˝-

Na czym polega bezpieczeƒstwo w chirurgii plastycznej i estetycznej? Jak dokonaç wyboru
odpowiedniego gabinetu i chirurga, który ma wykonaç operacj´? O wypowiedê w tej sprawie
poprosiliÊmy doktora Lubomira Lembasa – chirurga plastyka z wieloletnià praktykà.

Bezpieczeƒstwo w chirurgii plastycznej
gwarancjà satysfakcji pacjenta i sukcesu lekarza
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liwoÊciach okresu oko∏ooperacyj-
nego. Pacjent zakwalifikowany do
operacji ze wskazaƒ estetycznych
musi byç poinformowany o wszyst-
kich mo˝liwych powik∏aniach, na-
wet o tych, z którymi dany lekarz
nigdy nie zetknà∏ si´ osobiÊcie. Ta-
kie sà wymogi prawa. Rzetelna in-
formacja powinna byç przedsta-
wiona pacjentowi w dniu konsul-
tacji równie˝ w formie pisemnej.
Pozwala to na spokojne zapozna-
nie si´ z informacjà i Êwiadome pod-
pisanie zgody na zabieg w dniu
operacji. Âwiadoma zgoda na ope-
racj´ stanowi nieod∏àczny element
dokumentacji medycznej. 

Zapewnienie ciàg∏oÊci opieki sta-
nowi kolejny element bezpieczeƒ-
stwa w chirurgii plastycznej. Co to
oznacza w praktyce? Oznacza to,
˝e skoƒczy∏ si´ czas tzw. samot-
nych bia∏ych ˝agli. Pojedynczy le-
karz nie jest w stanie zapewniç ciàg-
∏oÊci opieki pacjentowi. Chirurg
plastyk powinien pracowaç przy-
najmniej w dwuosobowym zespole.
Lekarz jest zwyk∏ym cz∏owiekiem
i ma wszystkie ludzkie s∏aboÊci 
– mo˝e byç zm´czony, czasami cho-
ruje, a czasami jedzie na urlop. 
W tym czasie powinien mieç za-
st´pstwo zaufanego i równorz´d-
nego chirurga plastyka, który 

b´dzie w ka˝dej chwili dost´pny 
dla pacjenta. Jest to szczególnie
wa˝ne we wczesnym okresie poope-
racyjnym, kiedy to pacjent po wypi-
saniu z kliniki powinien mieç
mo˝liwoÊç kontaktu z lekarzem
przez 24 h na dob´. Ostateczny
wynik operacji plastycznej este-
tycznej uzyskuje si´ najwczeÊniej
po kilku miesiàcach od operacji.
Blizny uzyskujà ostateczny wy-
glàd po roku. W tym czasie pa-
cjent stale jest pod opiekà swojego
chirurga. Zapewnienie ciàg∏oÊci
leczenia polega te˝ na tym, ˝e le-
karz w razie koniecznoÊci b´dzie
potrafi∏ leczyç powik∏ania. Je˝eli
chirurg twierdzi, ˝e nie ma powi-
k∏aƒ, to istniejà tylko dwie mo˝li-
woÊci: albo nie mówi prawdy, albo
nie operuje – czyli nie ma doÊwiad-
czenia. Po zabiegach nawet naj-
znakomitszych chirurgów plasty-
ków wyst´pujà powik∏ania wyma-
gajàce operacji poprawkowych. 

Kluczem do sukcesu w chirur-
gii plastycznej jest dobrze poinfor-
mowany pacjent z realistycznymi
oczekiwaniami. Jeden zadowolony
pacjent to ˝ywa reklama dla wszyst-
kich chirurgów plastyków. Jeden nie-
zadowolony pacjent to katastrofa
nie tylko dla pacjenta, ale te˝ i dla
lekarza oraz ca∏ej bran˝y chirurgii

plastycznej estetycznej. 

Ka˝dy potencjalny pacjent
majàcy powy˝szà wiedz´ z du˝ym
prawdopodobieƒstwem wybierze
lekarza, który zapewni bezpie-
czeƒstwo w chirurgii plastycznej,
i uniknie miejsc, gdzie tego bez-
pieczeƒstwa nie ma. 

Reasumujàc, jak dokonaç dobrego
i bezpiecznego wyboru lekarza,
który ma przeprowadziç ope-
racj´ z zakresu chirurgii plas-
tycznej estetycznej? 

Lekarz powinien byç specja-
listà i mieç doÊwiadczenie w chi-
rurgii estetycznej. W czasie kon-
sultacji powinien dostarczyç rze-
telnej informacji o zabiegu, nie uni-
kajàc tematu powik∏aƒ poopera-
cyjnych. Informacja ta powinna
byç przekazana równie˝ w formie
pisemnej. Lekarz nie powinien do-
radzaç, tylko informowaç. Na pod-
stawie tych informacji pacjent sam
podejmuje ostateczne decyzje. Po-
mi´dzy konsultacjà a operacjà po-
winien minàç okres przynajmniej
2 tygodni, ˝eby pacjent mia∏ mo˝-
liwoÊç przemyÊlenia decyzji i przy-
gotowania si´ do zabiegu (wyko-
nanie niezb´dnych badaƒ). Lekarz
powinien mieç mo˝liwoÊç zapew-
nienia ciàg∏oÊci opieki. �

WA˚NE!

Bezpieczeƒstwo zabiegów chirurgii plastycznej jest wynikiem dochowania najwy˝szej starannoÊci, 
na którà sk∏adajà si´:
• Wykszta∏cenie i doÊwiadczenie chirurga; 
• Rzetelna informacja dla pacjenta;
• Zapewnienie ciàg∏oÊci opieki.  

Dost´pna i na bie˝àco aktualizowana lista specjalistów chirurgii plastycznej znajduje si´ na stronie 
internetowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej: www.ptchprie.pl

Przed poddaniem si´ operacji warto sprawdziç, czy dany lekarz znajduje si´ na tej liÊcie.
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foto: archiwum
 dr J. Zaczyƒskiej-Janeczko   
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W tej rubryce prezentujemy i rekomendujemy
dobre i sprawdzone NOWOÂCI RYNKOWE

Ekspert poleca:

Pharmaceris A
SENSI-MICELLAR P Y̧N MICELARNY  

• Zawarta w p∏ynie technologia oparta na czàsteczkach miceli pozwala skutecznie i szybko
usuwaç ze skóry z zanieczyszczenia i makija˝. Dzi´ki zawartoÊci alg Codium tomentosum oraz
glucamu p∏yn doskonale wià˝e i trwale utrzymuje wod´ w naskórku, zapewniajàc doskona∏y sys-
tem ochronny przeciwko szkodliwemu wysuszeniu. Witamina B3 reguluje proces dojrzewania
naskórka, zapobiega szkodliwym wp∏ywom promieniowania UV i przyspiesza proces regeneracji
skóry. Wosk z owoców mango o w∏aÊciwoÊciach od˝ywczych i nawil˝ajàcych delikatnie nat∏uszcza
i ∏agodzi skór´. 

Cena: 24,90 z∏/200 ml

Nowy INNEOV

• Do grupy nutikosmetyków Inneov dosz∏a kolejna nowoÊç – INNEOV
przeciw oznakom zm´czenia. Preparat przeznaczony jest dla osób
doros∏ych z widocznymi oznakami zm´czenia, takimi jak cienie, worki
pod oczami, ziemista cera. Formu∏a preparatu jest opracowana specjal-
nie pod kàtem nocnej regeneracji, dlatego zalecane jest przyjmowanie
kapsu∏ek wieczorem po kolacji. Kuracja doustna jest doskona∏ym
uzupe∏nieniem stosowanych zewn´trznie kremów na noc. Preparat za-
wiera specjalnie dobrane substancje aktywne wp∏ywajàce zarówno 
na popraw´ wyglàdu skóry, jak i zmniejszajàce poczucie zm´czenia 
i poprawiajàce jakoÊç snu.

Cena: 79 z∏ za 36 kapsu∏ek

Dost´pny w aptekach od marca 2011

Pharmaceris A
PURI-OPTIC DELIKATNY P Y̧N DO DEMAKIJA˚U OCZU 
• P∏yn delikatnie i skutecznie usuwa makija˝, nawil˝ajàc skór´ wokó∏ oczu i przynoszàc
d∏ugotrwa∏e uczucie ukojenia i komfortu. Zastosowany w p∏ynie wyciàg z czarnej per∏y stymu-
luje metabolizm w naskórku, dzi´ki czemu skóra staje si´ rozÊwietlona, bardziej elastyczna 
i j´drna. Formu∏a wzbogacona olejem z ró˝y spowalnia procesy starzenia si´ naskórka 
i wyg∏adza. P∏yn, dzi´ki zawartoÊci D-pantenolu, zapobiega podra˝nieniom i ∏agodzi zaczer-
wienienia. 

Cena: 26,90 z∏/125 ml

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl
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ReSVERADERM Krem i Serum

• Resveraderm to nowa generacja preparatów z antyoksydantami stworzona dzi´ki nanotech-
nologii, innowacyjnej metodzie pozwalajàcej przenosiç do najg∏´bszych warstw skóry sk∏adni-
ki aktywne zamkni´te w nanosomach i wzmacniaç ich efekt. Chroni skór´ za dnia przed
zagro˝eniami pochodzàcymi z zewnàtrz (stres, zm´czenie, promieniowanie UV) i regeneruje 
w nocy, korygujàc zmarszczki i przywracajàc j´drnoÊç i blask. Resveraderm zawiera resvera-
trol, substancj´ przynale˝nà do grupy polifenoli otrzymywanych z winogron. Zapobiega przed-
wczesnym objawom starzenia (zmarszczki, zwiotczenie) i chroni DNA komórkowe. Stymuluje
i zwi´ksza obron´ antyoksydacyjnà organizmu, chroni przed negatywnym dzia∏aniem wolnych
rodników, zwi´ksza ˝ywotnoÊç komórek. 

Krem: 180 z∏/60 ml
Serum: 160 z∏/30 ml

Dost´pne poprzez gabinety dermatologii estetycznej. Wkrótce w aptekach

Seria RENOPHASE  

• Linia RENOPHASE do piel´gnacji domowej przeznaczona
jest dla pacjentów gabinetów dermatologii estetycznej. Jej sk∏ad
zosta∏ tak opracowany, aby przed∏u˝aç i utrwalaç efekty este-
tyczne i lecznicze przeprowadzonych przez lekarzy zabiegów.
Innowacyjne formu∏y zawierajà m.in. prekursor kwasu hialu-
ronowego i stabilnà form´ witaminy C. Preparaty stworzone
zosta∏y na podstawie najnowszej wiedzy naukowej i poddawane
sà surowej analizie klinicznej i dermatologicznej. To gwarantuje
optymalny poziom bezpieczeƒstwa i skutecznoÊci ka˝dego
z produktów. Dzi´ki sk∏adnikom aktywnym zostaje przywrócona

równowaga komórkowa, a skóra staje si´ bardziej g∏adka, j´drna i od˝ywiona. Odzyskuje równowag´ metabolicznà, nawil˝enie,
rozÊwietlenie i zdrowy wyglàd.

Cena: od 150 do 250 z∏

Dost´pne w gabietach dermatologii i medycyny estetycznej i w sprzeda˝y wysy∏kowej: www. beautymed.pl

Nowa gama SANOFLORE

• W sk∏ad grupy produktów do skóry t∏ustej i mieszanej stworzonej przez
Laboratoria Sanoflore wchodzà 4 preparaty. Podstawowym sk∏adnikiem wszyst-
kich kosmetyków tej serii jest olejek eteryczny z trawy cytrynowej Bio – którego
lecznicze i kosmetyczne w∏aÊciwoÊci by∏y cenione ju˝ w staro˝ytnoÊci. Roll-on SOS
Niedoskona∏oÊci przeznaczony jest do miejscowego stosowania. Orzeêwiajàcy
Krem Przeciw Niedoskona∏oÊciom zalecany jest do codziennej piel´gnacji.
Aromatyczny ˚el Oczyszczajàcy zosta∏ opracowany specjalnie do oczyszczania
t∏ustej i mieszanej skóry. Maska oczyszczajàca stosowana m.in. raz w tygodniu,
poprawia stan skóry z niedoskona∏oÊciami.

Cena preparatów: od 29 do 50 z∏ 



Warto poznaç: 

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

dr n. med. Anna
Pura-Rynasiewicz 
Dr n. med. Anna Pura-Rynasiewicz jest specjalistà dermatologiem. Obecnie

prowadzi gabinet dermatologii i dermatologii estetycznej PURA-DERM

w Warszawie. Studia na Warszawskiej Akademii Medycznej ukoƒczy∏a 

w roku 1994. Po studiach rozpocz´∏a prac´ w Klinice Dermatologicznej

Akademii Medycznej, gdzie uzyska∏a I stopieƒ specjalizacji z dermatologii 

w 1997 roku, a II stopieƒ w 2000 roku.W 2005 roku uzyska∏a tytu∏

doktora nauk medycznych.

Praktyk´ lekarskà rozpocz´∏a w 1995 r.
w Klinice Dermatologicznej Akademii
Medycznej w Warszawie, gdzie do 2006
prowadzi∏a Poradni´ ¸uszczycy, Foto-
terapii i Tràdziku. Specjalizuje si´ 
w leczeniu, zarówno zachowawczym,
jak i zabiegowym, tràdziku m∏odzieƒ-
czego i ró˝owatego, ró˝nych postaci
∏ysienia, ∏uszczycy, ∏ojotokowego za-
palenia skóry i innych przewlek∏ych
chorób skóry.  

Od 2000 roku zajmuje si´ równie˝
dermatologià estetycznà po ukoƒcze-
niu wielu kursów z technik zabiegów
odm∏adzajàcych i wspomagajàcych
leczenie chorób skóry.

W latach 1997–2007 pracowa∏a 
w Prywatnym Instytucie Zdrowia i Urody,
od 2000 do 2008 roku w gabinecie
ESTEDERM w Warszawie.

Od 2006 roku prowadzi w∏asnà prak-
tyk´ dermatologicznà i z zakresu der-
matologii estetycznej, poczàtkowo w ga-
binecie Derma Estetica, a w 2009 otwo-
rzy∏a gabinet PURA-DERM na war-
szawskim Ursynowie. Specjalizowa∏a
si´ w leczeniu tràdziku m∏odzieƒczego 
i ró˝owatego, ró˝nych postaci ∏ysienia,
∏uszczycy, w fototerapii i zabiegach
dermatologicznych.

Wykonuje równie˝ szereg zabiegów
z zakresu dermatologii estetycznej: wszel-

kiego rodzaju pilingi, zabiegi przeciw-
zmarszczkowe i odm∏adzajàce: iniekcyj-
ne (toksyna botulinowa, kwas hialuro-
nowy, zabiegi mezoterapii) i laserowe
(fotoodm∏adzanie, laser frakcyjny). 

Jest cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego i Polskiego Stowa-
rzyszenia Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych. Bierze udzia∏ w konferencjach
naukowych w kraju i na Êwiecie, pro-
wadzi szkolenia dla lekarzy medycyny
estetycznej i lekarzy dermatologów.

Od 2006 roku jest redaktorem
naczelnym forum dermatologicznego. 

Od 2009 jest wyk∏adowcà w Mi´-
dzynarodowym Centrum Anty-aging,
które powsta∏o z inicjatywy Polskiego
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, i prowadzi wyk∏ady i szko-
lenia z technik zabiegowych derma-
tologii estetycznej.

Wspó∏pracuje równie˝ z wieloma
pismami dermatologicznymi (Dermato-
logica, Dermatologia i Kosmetologia,
Ars Media Aesthetica), kobiecymi
oraz firmami kosmetycznymi jako kon-
sultant i wyk∏adowca.

Interesuje si´ medycynà holistycznà,
zio∏olecznictwem, dietetykà. 

Od urodzenia mieszka w Warsza-
wie, obecnie z m´˝em i trzyipó∏letnim
synkiem. �

www.puraderm.pl     
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ZABIEGI DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

Twarz                                 Cia∏o

Prezentujemy zestawienie (niereprezentatywne) zabiegów estetycznych na twarz i cia∏o najcz´Êciej wyko-
nywanych w gabinetach dermatologii estetycznej. Dane pochodzà z wybranych losowo gabinetów z ca∏ej Polski.

Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Viva Derm

Warszawa
www.viva-derm.pl

Centrum Dermatologii Estetycznej
Derma Puls

Wroc∏aw
www.derma-puls.com.pl

LaserMedic

Lublin
www.lasermedic.com.pl

Centrum Dermatologii Ogólnej 
i Estetycznej Dermis 

Gdaƒsk
www.dermis.pl

Derm-Art
Kraków

www.derm-art.pl

1. Mi´kki lifting twarzy
2. Leczenie zmarszczek 

z u˝yciem botuliny
3. Fale radiowe – nieinwazyjne 

konturowanie twarzy 
(Thermage, Zaffiro)

1. Laser frakcyjny CO2
2. Wype∏nienia 
3. Mesoline Roller + Regeneris

1. Laserowe zamykanie naczyƒ
2. Lifting ablacyjny (laser fraxel CO2

i erbowo-jagowy)
3. Wype∏nianie zmarszczek, wolumetria 

(kwas hialuronowy i polimlekowy)

1. Laser Mosaic
2. Botoks
3. Wype∏niacze

1. Botoks
2. Kwas hialuronowy
3. Fraxel-policzki

1. Leczenie rozst´pów (lampa LED)
2. Niechirurgiczne modulowanie cia∏a 

z u˝yciem ultradêwi´ków 
(Bella Contour)
i podciÊnienia (Endermology)

3. Leczenie starzenia ràk 
(wype∏niacz i kaniula)

1. Mezoterapia
2. Laser Mosaic
3. Regeneris

1. Lipoliza
2. Redukcja rozst´pów 

(dermabrazja laserowa lub chemiczna, 
laser barwnikowy)

3. Mezoterapia

1. Depilacja laserem Light Sheer
2. Laser Mosaic
3. Mezoterapia

1. Depilacja laserowa
2. Fraxel-rozst´py
3. Mezoterapia ig∏owa

NAZWA GABINETU

Dermatologia estetyczna 

Ranking najcz´Êciej wykonywanych

zabiegów estetycznych
jesieƒ 2010/zima 2011






