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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

W tym numerze du˝o miejsca poÊwi´camy laserom, które

sta∏y si´ bardzo wa˝nym narz´dziem w pracy dermatologa.

Lasery pozwalajà m.in. leczyç te schorzenia, z którymi 

tradycyjne terapie nie potrafi∏y sobie skutecznie poradziç.

Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e lasery sà bezpieczne jedynie 

w r´kach przeszkolonego fachowca.

Z nowymi mo˝liwoÊciami medycyny estetycznej 

zapozna Paƒstwa w swoim artykule dr Ewa Kaniowska.

Dr Carmen Vincent natomiast zwraca uwag´ na 

nie zawsze uczciwe praktyki producentów reklamujàcych 

swoje preparaty jako „kosmetyki ekologiczne”.

W artykule pt. „Natural look” dr Piotr Osuch prezentuje

nowy trend w medycynie estetycznej – mod´ na naturalny,

zdrowy wyglàd. Pacjentki ju˝ (na szcz´Êcie) nie chcà mieç

mocno wyd´tych warg i nienaturalnie naciàgni´tej skóry.

Ta moda zniszczy∏a karier´ wielu hollywoodzkich gwiazd,

które straci∏y naturalnà ekspresj´ twarzy.

Jesieƒ to dobry czas na wizyt´ w gabinecie. Przesuszonej 

po lecie skórze przydadzà si´ zabiegi regenerujàce.To tak˝e

odpowiednia pora na przeprowadzenie zabiegów laserowych 

(np. zamykania naczynek), gdy˝ s∏oƒce nie operuje ju˝ zbyt

mocno, a jednoczeÊnie nie jest zbyt zimno.

Zapraszam do lektury.

Pod patronatem

dr Dorota Prandecka
cz∏onek Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

Od redakcji:
Przepraszamy Klinik´ Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Esteticmed za zamienienie
danych do rankingu najpopularniejszych zabiegów, który opublikowaliÊmy w poprzednim
numerze. Podane zabiegi na cia∏o: 1. Med Contour Medical 2. Radiofrekwencja Accent XL
3. Zafirro – umieÊciliÊmy w rubryce zabiegów na twarz, natomiast zabiegi na twarz: 
1. Zafirro 2.Mezoterapia kwasem hialuronowym 3. Laser frakcyjny Pixel – pomy∏kowo
opublikowaliÊmy w kategorii zabiegi na cia∏o.



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: Lasery w medycynie estetycznej  

Lasery w medycynie estetycznej
majà ró˝ne zastosowania. S∏u˝à
g∏ównie do leczenia zmian na-
czyniowych, barwnikowych, do de-
pilacji, usuwania tatua˝y, do od-
m∏adzania skóry oraz likwidowa-
nia blizn. Wcià˝ produkowane sà
nowe systemy laserowe i opraco-
wywane nowe techniki zabiegów
po to, aby rozwiàzywaç problemy
pacjentów skutecznie, bezpiecznie,
szybko oraz z mo˝liwie jak naj-
krótszym pozabiegowym wy∏àcze-
niem z codziennych zaj´ç.

Rodzaje laserów
NajproÊciej mo˝na powiedzieç, 
˝e laser to Êwiat∏o spe∏niajàce
pewne fizyczne parametry. Likwi-
dowanie problemów dermatolo-
gicznych wymaga oddzia∏ywania
na ró˝ne typy tkanek, np. na w∏osy,
naczynia, naskórek, skór´ w∏aÊci-
wà. Dlatego istniejà rozmaite urzà-
dzenia laserowe wytwarzajàce
ró˝ne rodzaje Êwiat∏a. Nazwy lase-
rów pochodzà od rodzaju oÊrodka
wykorzystanego do ich konstrukcji.
Najcz´Êciej stosowane w derma-
tologii estetycznej lasery to:
1. Lasery CO2 (dwutlenkowow´-
glowe), o d∏ugoÊci fali 10600 nm,

oraz lasery Er:YAG (erbowo-
-yagowe), o d∏ugoÊci fali 2940 nm.
Sà to lasery ablacyjne, które odpa-
rowujà powierzchownà warstw´
skóry. Mo˝na je podzieliç na trady-
cyjne, stosowane g∏ównie do usu-
wania „kurzajek”, w∏ókniaków,
znamion skórnych, brodawek ∏o-
jotokowych, oraz te dzia∏ajàce 
w technologii frakcyjnej, stosowa-
ne przede wszystkim do odm∏adza-
nia skóry i likwidowania blizn
potràdzikowych i pooparzeniowych.
2. Aleksandrytowe – o d∏ugoÊci
fali 755 nm. Ich Êwiat∏o jest silnie
wychwytywane przez melanin´
i dlatego s∏u˝à przede wszystkim
do usuwania w∏osów.
3. Pó∏przewodnikowe (potocznie
nazywane diodowymi), o ró˝nych
d∏ugoÊciach fali, sà wykorzysty-
wane przede wszystkim do usuwa-
nia w∏osów.
4. KTP, o d∏ugoÊci fali 532 nm,
które stosuje si´ do leczenia zmian
naczyniowych.
5. Barwnikowe, o d∏ugoÊciach fali
585-600 nm, stosowane równie˝
do leczenia zmian naczyniowych.
6. Lasery Nd:Yag (neodymowo-
-yagowe), o d∏ugoÊci fali 1064 nm,
stosowane sà do usuwania zmian

W ostatnich latach lasery sta∏y si´ wa˝nym narz´dziem w dziedzinie medycyny estetycznej.
U˝ywajàc laserów mo˝na obecnie leczyç – z bardzo dobrymi rezultatami – wiele dolegli-
woÊci estetycznych, z którymi kiedyÊ medycyna sobie nie radzi∏a. EfektywnoÊç stosowania
tradycyjnych technik zabiegowych by∏a znacznie gorsza, wi´c istnia∏o tak˝e wi´ksze ryzyko
objawów niepo˝àdanych.

Laser niezastàpionym
narz´dziem w pracy dermatologa

Autor: dr Dorota Prandecka
www.lasermed.pl
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Dr Dorota Prandecka wykonuje zabieg depilacji
laserowej na twarzy laserem aleksandrytowym.

foto: serwis prasowy Laserm
ed



naczyniowych oraz – rzadziej 
– do depilacji.
7. Lasery Erb-glass (erbowo- 
-szklane) o d∏ugoÊci fali 1550
nm, które dzia∏ajà w technologii
nieablacyjnej frakcyjnej i s∏u˝à
g∏ównie do odm∏adzania skóry
oraz leczenia ró˝nych blizn.

Nale˝y wspomnieç równie˝ 
o urzàdzeniach IPL (Intense
Pulse Light), które wytwarzajà
Êwiat∏o nielaserowe o d∏ugoÊciach
fali 515-1200 nm – stosuje si´ je

do usuwania zmian naczyniowych,
barwnikowych oraz depilacji.

Istnieje te˝ specjalna grupa
laserów typu Q-switch, które wyt-
warzajà bardzo krótko trwajàce
impulsy o wysokich energiach. Sà
to jedyne lasery s∏u˝àce do usuwa-
nia tatua˝y oraz do usuwania prze-
barwieƒ. W tej grupie mamy lasery
Q-switch rubinowe, Q-switch alek-
sandrytowe oraz Q-switch neody-
mowo-jagowe.

Zabiegi estetyczne,
które wykonuje si´
przy u˝yciu laserów
1. Usuwanie w∏osów jest obecnie
najcz´Êciej wykonywanym zabie-
giem w dziedzinie dermatologii
laserowej. Najskuteczniejszymi la-
serami stosowanymi do depilacji sà
urzàdzenia diodowe i aleksandry-
towe. Nadal nie ma laserów, które
usuwajà w∏osy rude, blond i siwe.
Najlepsze efekty uzyskuje si´ u pa-
cjentów z jasnà skórà i ciemnymi
w∏osami – polegajà one na usu-
ni´ciu ok. 80-90% w∏osów. Efekt
utrzymuje si´ d∏ugotrwale. 
2. Usuwanie zmian naczynio-
wych. G∏ówne zastosowanie majà
tu lasery KTP, PDL, Nd:Yag oraz
IPL. Mo˝emy nimi leczyç ró˝ne
zmiany naczyniowe: rozszerzone
naczynka na twarzy, naczyniaki
gwiaêdziste, naczyniaki rubinowe,
czy rozleg∏e naczyniaki wrodzone.
Stan rozszerzonych naczynek na
nogach cz´sto nadal nie ulega po-
prawie po zabiegach laserowych,
zatem muszà byç one leczone inny-
mi metodami.
3. Lasery sà obecnie podstawo-
wym narz´dziem s∏u˝àcym do
usuwania „naroÊli” skórnych, tj.
„kurzajek”, brodawek ∏ojotoko-
wych, znamion skórnych niezawie-
rajàcych barwnika, w∏ókniaków
mi´kkich, k´pek ˝ó∏tych powiek.
Stosuje si´ do tego celu lasery CO2

oraz erbowo-jagowe. Zabiegi wy-
konywane tymi laserami przynoszà
wiele korzyÊci: pozwalajà na du˝à
precyzj´ dzia∏ania, w trakcie za-
biegu rana nie krwawi, gojenie
pozabiegowe jest szybkie, efekt
kosmetyczny bardzo dobry, rana
goi si´ bez wi´kszego Êladu lub 
z pozostawieniem niewielkiej bli-
zenki. Nale˝y zdawaç sobie spra-
w´, ˝e bardzo wa˝nà rzeczà jest
w∏aÊciwa kwalifikacja do takiego
zabiegu przez lekarza dermatolo-
ga. Nie wolno usuwaç laserem
zmian podejrzanych o nowotworo-
we oraz zmian, które powinny byç
zbadane pod mikroskopem.
4. Tylko niektóre przebarwienia
kwalifikujà si´ do zabiegów lase-
rowych. Sà to przede wszystkim
plamy pos∏oneczne, które spo-
tykamy na grzbietach ràk oraz na
twarzy u osób starszych. Tu stosuje
si´ IPL oraz lasery typu Q-switch.
Ju˝ po pierwszym zabiegu cz´sto
uzyskuje si´ popraw´ o 60-90%.
5. Zabiegi odm∏adzajàce skór´
oraz likwidujàce blizny. Do tego celu
obecnie najcz´Êciej wykorzystywa-
ne sà lasery frakcyjne: Erb-glass,
CO2 oraz Erb:YAG. Zabiegi frak-
cyjne sà nowà technologià, pole-
gajàcà na tym, ˝e laserem nie na-
Êwietla si´ ca∏ej powierzchni skóry, 
a tylko jej cz´Êç. Laser „dziurkuje”
skór´ bardzo g´sto, wykonujàc
kilkaset „dziurek” na cm2. Przez to
zabieg jest stosunkowo ma∏o
bolesny, a gojenie pozabiegowe
trwa krótko – tylko kilka dni.

Nie ma ogólnych zasad dotyczà-
cych przygotowania do zabiegów
laserowych czy post´powania poza-
biegowego. To nieprawda, ˝e za-
biegów tych nie wolno wykonywaç
latem. Ka˝dy pacjent powinien
dostaç od lekarza indywidualne
zalecenia dotyczàce konkretnego
zabiegu.�

DOSSIER: Lasery w medycynie estetycznej  
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Laseroterapia w dermatologii estetycznej jest du˝à dziedzinà medycyny, a w∏aÊciwie fizyki i medycyny, wcià˝
pr´˝nie rozwijajàcà si´. Na Êwiecie istniejà liczne stowarzyszenia lekarzy zajmujàcych si´ laseroterapià w der-
matologii. Organizowane sà sympozja, spotkania i konferencje, które s∏u˝à pog∏´bianiu wiedzy i dzieleniu si´
zdobytymi doÊwiadczeniami. 

Dr Dorota Prandecka wykonuje zabieg
zamykania naczynek krwionoÊnych 
na twarzy metodà IPL.
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foto: serwis prasowy Laserm
edic

Dermatologia laserowa  

Leczenie naczyniaków 
ObecnoÊç naczyniaków mo˝e wià-
zaç si´ z powik∏aniami, zale˝nymi
od lokalizacji i wielkoÊci zmiany.
Naczyniaki umiejscowione w oko-
licy naturalnych otworów (jamy
ustnej, nosa, odbytu) i w fa∏dach
skórnych mogà upoÊledzaç pods-
tawowe funkcje ˝yciowe, poza tym
ich powierzchnia ∏atwo ulega ma-
ceracji, pokrywa si´ nad˝erkami,
jest bolesna i bywa wrotami za-
ka˝enia. Naczyniaki w okolicy oczu
upoÊledzajà funkcje widzenia.
W zwiàzku z faktem, ˝e naczynia-
ki ulegajà spontanicznemu zani-
kowi, cz´sto przyjmuje si´ post´-
powanie wyczekujàce, chocia˝ roz-
rost guzów bywa nieprzewidywal-
ny. Z leczeniem wkracza si´ w przy-
padku powik∏aƒ.

Z mojego doÊwiadczenia wy-
nika, ˝e dobre efekty terapeutycz-
ne, w postaci zahamowania wzros-
tu naczyniaka, przynosi jak naj-
wczeÊniej przeprowadzone i pow-
tarzane leczenie pulsacyjnym la-
serem barwnikowym FDPL 595
nm. W przypadku braku lasera
barwnikowego mo˝na hamowaç
rozrost naczyniaka laserem KTP
lub Nd-Yag. W przypadku szybko
rosnàcych naczyniaków przepro-
wadza si´ iniekcje sterydami, ste-
rydoterapi´ doustnà, leczenie in-
terferonem lub blokerami recep-
torów adrenergicznych.

Leczenie malformacji
Malformacje sà zbudowane z niepra-
wid∏owych naczyƒ dysplastycznych.
Majà one postaç mniej lub bardziej

rozleg∏ych plam o barwie ró˝owej,
czerwonej lub ciemnobordowej.

Do leczenia malformacji sto-
suje si´ najcz´Êciej zabiegi pul-
sacyjnym laserem barwnikowym
585-595 nm. Z dobrym wynikiem
stosuje si´ równie˝ lasery b´dàce
po∏àczeniem lasera barwnikowego
i neodymowo-yagowego, np. laser
Cynosure. U starszych dzieci i do-
ros∏ych zabiegi wykonuje si´ w znie-
czuleniu miejscowym. Ma∏e dzieci
wymagajà narkozy. Pewnà popra-
w´ mo˝na uzyskaç, stosujàc laser
KTP lub IPL. Zabieg laseroterapii
w porównaniu z chirurgicznym wy-
ci´ciem zmiany naczyniowej i przesz-
czepem skóry, jest niewspó∏miernie
nieinwazyjny. Warto, aby próba lecze-
nia laserem poprzedza∏a decyzj´ o po-
dj´ciu innego sposobu leczenia.�

Malformacje i naczyniaki to wrodzone anomalie naczyniowe o ró˝nym pochodzeniu.
Naczyniaki to guzy skórne wywodzàce si´ z naczyƒ krwionoÊnych. Cz´sto wyst´pujà 
u noworodków i niemowlàt. Zwykle pojawiajà si´ na twarzy, ale mogà te˝ wyst´powaç 
w innych miejscach na ciele, a nawet na organach wewn´trznych. Wi´kszoÊç naczyniaków
zanika samoistnie, inne muszà byç leczone. Malformacje majà postaç plam o ró˝nej inten-
sywnoÊci koloru – od jasnoró˝owej do ciemnoczerwonej. Malformacje naczyniowe nigdy 
nie zanikajà, czasem ulegajà guzkowemu przerostowi, mogà te˝ byç elementem ró˝nych
zespo∏ów chorobowych.

Wrodzone zmiany naczyniowe
– naczyniaki i malformacje

Autor: dr n. med. Ewa Szpringer
www.lasermedic.com.pl

Naczyniak wczesnodzieci´cy       Malformacja naczyniowa Guzkowy przerost niewielkiej wrodzonej malformacji naczyniowej
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Zdrowie skóry:

Autor: dr n. med. Kamila Szarmach 
www.dermis.pl 

Do chwili obecnej opracowano ju˝
wiele metod leczenia: zarówno
zachowawczych (farmakologicz-
ne), jak i zabiegowych (peelingi
chemiczne, mechaniczne, kriote-
rapia, laseroterapia), a tak˝e me-
tod ∏àczonych. Ka˝da z nich daje
coraz lepsze efekty, ale ˝adna nie
gwarantuje ca∏kowitej skutecz-
noÊci. Podczas terapii przebarwieƒ
zdarzajà si´ te˝ niestety objawy
niepo˝àdane, takie jak: podra˝-
nienia z wtórnym przebarwieniem
pozapalnym, uczulenie kontakto-
we oraz opornoÊç na leczenie.
Dlatego dobór metod zabiego-
wych musi byç ustalany przez
dermatologa bardzo starannie. 

Ostuda – jak jà leczyç 
Szczególny problem stanowi le-
czenie przebarwieƒ o charakterze
ostudy (jedno z najcz´stszych
przebarwieƒ wyst´pujàcych g∏ów-
nie u kobiet po 30. roku ˝ycia).
W tym przypadku najwa˝niejsze
jest prawid∏owe zdiagnozowanie
zmian. Lekarz powinien te˝ uprze-
dziç pacjenta, ˝e stosowane me-
tody terapeutyczne nie zawsze da-
jà zadowalajàce efekty. W zmia-
nach tego typu g∏´bokoÊç umiejs-
cowienia pigmentu jest ró˝na. 
By okreÊliç rokowania i powodze-
nie leczenia, pomocne mo˝e byç
badanie w Êwietle tzw. lampy
Wooda (s∏u˝àcej do diagnostyki
skóry), które u∏atwia odró˝nienie
ostudy typu naskórkowego (ciem-
niejszy obraz w lampie Wooda)
od ostudy mieszanej i skórnej (bez
efektu Êciemnienia). Czasami jed-
nak w przypadku odmiany mie-
szanej pigmentacja skóry w∏aÊci-
wej mo˝e uniemo˝liwiç ocen´

zmian naskórkowych. Je˝eli barw-
nik znajduje si´ g∏ównie w nas-
kórku, leczenie jest o wiele sku-
teczniejsze ni˝ gdy barwnik jest
nagromadzony w skórze w∏aÊciwej
– w tym przypadku nie ma jeszcze
niestety ca∏kowicie bezpiecznej 
i skutecznej metody leczenia.

Satysfakcjonujàce efekty dajà
metody farmakologiczne (hydro-
chinon, retinoidy, kortykostero-
idy, kwas azelainowy, kojowy, fi-
towy, alfa liponowy i inne), ale
wymagajà d∏ugotrwa∏ego stoso-
wania. W trakcie terapii nale˝y
rygorystycznie przestrzegaç ochro-
ny przeciws∏onecznej. 

Warto przypomnieç, ˝e stoso-
wanie hydrochinonu ze wskazaƒ ko-
smetycznych jest zabronione w nie-
których krajach europejskich, gdzie
jest on dost´pny jedynie na recept´.
Przyczynà tego zakazu by∏y zwià-

zane ze stosowaniem leku zmiany
przebarwienia. 

Metody leczenia 
fizyczne i mechaniczne
W leczeniu przebarwieƒ stosuje si´
kilka metod. Dobre wyniki mo˝na
uzyskaç poprzez ró˝ne formy krio-
terapii. W niedawno przeprowa-
dzonych badaniach porównujàcych
skutecznoÊç krioterapii i 30% kwa-
su trójchlorooctowego (TCA) wy-
kazano, ˝e krioterapia by∏a sku-
teczniejsza w leczeniu pos∏onecz-
nych plam soczewicowatych. 

Technikà, która mo˝e byç z po-
wodzeniem wykorzystywana w le-
czeniu zmian, zarówno pozapal-
nych zmian hiperpigmentacyj-
nych, jak i w powierzchownej
ostudzie, jest mikrodermabrazja.
Efekt b´dzie jeszcze lepszy, jeÊli
po∏àczy si´ jà ze stosowaniem
hydrochinonu lub peelingów za-
wierajàcych α-hydroksykwasy lub
TCA.

W leczeniu przebarwieƒ wyko-
rzystuje si´ m.in. peelingi che-
miczne (α-hydroksykwasy – kwas
glikolowy, cytrynowy, mlekowy,
tartanowy; α-ketokwasy – piro-
gronowy; polihydroksykwasy – glu-
konolakton, kwas laktobiono-
wy; α-hydroksykwasy – kwas sali-
cylowy; TCA). Bardzo cz´sto sto-
suje si´ kojarzone metody lecze-
nia, przy u˝yciu ró˝nych zwiàz-
ków chemicznych. W ostatnich la-
tach opracowano np. receptury
nowych peelingów, w których wy-
korzystuje si´ synergistyczne dzia-
∏anie ró˝nych zwiàzków chemicz-
nych. Du˝e znaczenie w leczeniu
wielu typów przebarwieƒ przypi-
suje si´ peelingom powierzchow-

Skuteczne leczenie przebarwieƒ to ciàgle jeszcze trudne wyzwanie dla dermatologii estetycznej
– ze wzgl´du na ró˝norodny charakter zmian skórnych i ograniczonà skutecznoÊç terapii.

Leczenie przebarwieƒ

Pacjentka przed zabiegiem 
usuwania przebarwieƒ.

Pacjentka po jednym zabiegu usuwania
przebarwieƒ metodà IPL.
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nym. W przypadku braku przeciwwskazaƒ mo˝na równie˝ 
u niektórych pacjentów z du˝à ostro˝noÊcià wykonywaç peelingi
Êredniog∏´bokie. Najcz´Êciej wykorzystuje si´ kwas glikolowy 
i TCA. W praktyce peeling pozostawia si´ na skórze do momen-
tu wystàpienia pierwszych objawów pieczenia. Kwas glikolowy
mo˝e byç stosowany sam lub z czynnikami rozjaÊniajàcymi (np.
blokery tyrozynazy, kwas fitowy, kojowy). W leczeniu przebar-
wieƒ korzystne synergistyczne dzia∏anie wyst´puje po zastosowa-
niu kwasu glikolowego i salicylowego. 

Nowe mo˝liwoÊci pojawi∏y si´ wraz z zastosowaniem kwasu
retinowego. Szczególnie ch´tnie jest on wykorzystywany 
w postaci tzw. ˝ó∏tego peelingu, w którego sk∏ad wchodzà
tak˝e zwiàzki hamujàce dzia∏anie tyrozynazy (kwas kojowy,
fitowy, azelainowy, witamina C). Dobre efekty (rozjaÊnienie
piegów i plam soczewicowatych) obserwowano równie˝ 
po zastosowaniu 50% kwasu pirogronowego. 

Terapia laserowa
Melanina ma szerokie spektrum poch∏aniania Êwiat∏a, dlatego 
w leczeniu przebarwieƒ z powodzeniem wykorzystywane sà
ró˝nego rodzaju lasery i nielaserowe êród∏a Êwiat∏a (Intensive
Pulse Light- IPL). Ostatnio opublikowano wyniki 5-letnich
obserwacji po zabiegach przy u˝yciu IPL. Z badaƒ tych wynika,
˝e efekt leczenia jest trwa∏y. Nale˝y podkreÊliç, ˝e jest to godna
polecenia metoda usuwania przebarwieƒ wyst´pujàcych tak˝e 
w innych ni˝ twarz okolicach. Dzi´ki technologii IPL mo˝na
równie˝ z dobrym efektem usuwaç przebarwienia po oparze-
niach. Nale˝y jednak z du˝à ostro˝noÊcià ustalaç dawki
promieniowania, szczególnie jeÊli stosuje si´ ró˝nego rodzaju
skojarzone metody post´powania. 

W leczeniu zmian barwnikowych cz´sto wykorzystuje si´
lasery typu Q-switched (rubinowy, aleksandrytowy, Nd:Yag).
Zmiany barwnikowe leczy si´ równie˝ przy u˝yciu laserów
pulsacyjnych o d∏ugim impulsie np. Nd:Yag (1064 nm), KTP
(potasowo-tytanowo-fosforowy, 532 nm), niektóre lasery
diodowe. Podejmowano równie˝, z powodzeniem przepro-
wadzone, próby usuwania zmian barwnikowych za pomocà
urzàdzeƒ pracujàcych w technologii ELOS (Elektro-Optical
Synergy) czy LHE (Pulsed Light and Heat Energy).

Podsumowanie: 
Coraz cz´Êciej podkreÊla si´, ˝e najlepsze efekty w leczeniu
zmian pochodzenia barwnikowego uzyskuje si´, ∏àczàc ró˝ne
metody, zarówno farmakologiczne, jak i zabiegowe. Z tego
krótkiego przeglàdu najnowszych doniesieƒ z dziedziny der-
matologii estetycznej wynika, ˝e obecnie dysponujemy sto-
sunkowo du˝ym arsena∏em Êrodków do walki z przebarwie-
niami. Aby by∏y one skuteczne, warto poprosiç o zapla-
nowanie terapii doÊwiadczonego dermatologa. �



Dermatologia estetyczna 

Autor: dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
www.viva-derm.pl

Dermatologia estetyczna zna obec-
nie wiele sposobów pozwalajàcych
na popraw´ wyglàdu d∏oni. Nie-
które dajà efekt od razu po zabie-
gu, przy innych – do uzyskania zna-
czàcej poprawy potrzeba wi´cej
czasu i ca∏ej serii zabiegów. Doboru
w∏aÊciwej metody dokonuje specja-
lista, w zale˝noÊci od potrzeb i kon-
dycji skóry.

Natychmiastowy efekt
odm∏odzenia skóry ràk
daje wstrzykni´cie
kwasu hialuronowego
za pomocà kaniuli
(t´po zakoƒczonej ig∏y).  
Ju˝ od razu po zabiegu skóra staje
si´ napi´ta i w widoczny sposób od-
m∏odzona, a przeÊwitujàce naczy-
nia i koÊci stajà si´ mniej widoczne.

Cz´sto stosowanym zabiegiem
jest mezoterapia (ig∏owa i wyspo-
wa). To zabieg poprawiajàcy g∏ad-
koÊç i j´drnoÊç skóry ràk, zapobie-
gajàcy jej przedwczesnemu starze-
niu si´. Polega on na podawaniu
bezpoÊrednio do skóry preparatów
leczniczych i regenerujàcych, tzw.
koktajli, za pomocà strzykawki lub
specjalnego wa∏ka, który rolujàc
skór´, wprowadza sk∏adniki czyn-
ne, m.in. kwas hialuronowy, wita-
miny, mikroelementy (cynk, krzem),
enzymy (hialuronidoza), wyciàgi
tkankowe, roÊlinne.

Zabieg jest stosunkowo bolesny,
dlatego poprzedza si´ go na∏o˝e-
niem kremu znieczulajàcego. Po za-
biegu widoczne sà Êlady uk∏uç,
utrzymujàce si´ przez 3-5 dni. 

JeÊli kondycja skóry wymaga
g∏´bszej regeneracji, wówczas sto-
suje si´ zabieg stymulujàcy po-
praw´ kolagenu przy u˝yciu kwasu
polimlekowego, czyli Sculptry. Po-
dawanie preparatu odbywa si´ wie-
loetapowo. Niezb´dne jest wyko-

nanie 2-3 zabiegów w odst´pie 4-8
tygodni. Na efekty czeka si´ kilka-
kilkanaÊcie tygodni, ale dajà wy-
raêne odm∏odzenie i popraw´ kon-
dycji skóry. Po ka˝dym zabiegu
niezb´dne jest intensywne maso-
wanie d∏oni kilka razy dziennie
przez 10-14 dni.

Inne zabiegi stosowane
do odm∏adzania skóry
ràk to:
Fale radiowe, które dajà wyraêny
efekt obkurczenia rozciàgni´tej
skóry d∏oni. Zabieg pobudza te˝
fibroblasty (komórki skóry) do
tworzenia naturalnego kolagenu.

Laser frakcyjny, który redukuje
przebarwienia i wyg∏adza skór´.
Efektem zabiegu jest uj´drnienie 
i poprawa (wyrównanie) kolorytu
skóry. Âwiat∏o lasera pobudza te˝
g∏´bsze warstwy skóry do produkcji
w∏asnego kolagenu. Pierwsze efek-
ty sà widoczne ok. 14 dni po za-
biegu , a najbardziej spektakularna
poprawa wyst´puje po ok. 2 miesià-
cach od zabiegu. Zabieg laserowy
wykonuje si´ w znieczuleniu miejs-
cowym. Skóra potem przez kilka
dni jest zaczerwieniona i opuch-
ni´ta.

UWAGA! Po zabiegu trzeba bez-
wzgl´dnie chroniç skór´ przed dzia-
∏aniem promieni s∏onecznych. �

Skóra ràk cz´sto zdradza naszà metryk´. Starzeje si´, jest wiotka, pomarszczona. Z biegiem lat
powstajà na niej liczne plamy i przebarwienia. Poprawa jej wyglàdu jest bardzo trudna.
O najbardziej skuteczne metody odm∏adzania skóry ràk zapytaliÊmy lekarza-dermatologa,
Barbar´ Walkiewicz-Cyraƒskà, w∏aÊcicielk´ Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej 
Viva Derm, prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Odm∏adzanie skóry ràk

fo
to

: A
nti

 A
gin

g 
Ins

titu
te



Zdrowie skóry:

Autor: dr n. med. Kamila Szarmach 
www.dermis.pl 

Po wakacjach warto dok∏adnie obejrzeç skór´ na
ca∏ym ciele. Zaniepokoiç powinno przede wszystkim
pojawienie si´ nowych znamion o charakterze bar-
wnikowym, czyli tzw. pieprzyków o wyglàdzie innym
ni˝ pozosta∏e, szybko rosnàcych. Natomiast w obr´bie
ju˝ istniejàcego znamienia niepokojàcy jest stan, gdy
staje si´ ono asymetryczne, ma nieregularne brzegi,
niejednolity kolor, jest wi´ksze ni˝ 5 mm (Êrednica
koƒcówki o∏ówka), szybko roÊnie (du˝e zmiany 
w ciàgu kilku miesi´cy). Takie znamiona trzeba regu-
larnie kontrolowaç – 2-3 razy do roku – lub rozwa˝yç
ich usuni´cie. 

Sposoby 
usuwania zmian 
Jesieƒ to najlepszy czas do usuwania zmian skórnych,
których chcemy si´ pozbyç ze wzgl´dów estetycznych
i/lub zdrowotnych. Mogà mieç one ró˝ny charakter,
wi´c w zale˝noÊci od rodzaju zmiany dermatolog
wybiera sposób jej likwidowania. Dzia∏ dermatologii,
który zajmuje si´ usuwaniem zmian skórnych nazywa
si´ dermatochirurgià. 

Dysponujemy ró˝nymi metodami, które wykorzystuje
si´ do tego celu. Zmiany ∏agodne oraz takie, przy
których nie ma ryzyka przekszta∏cenia w nowotwór,
np. brodawki zwyk∏e czy ∏ojotokowe, w∏ókniaki, mogà
zostaç usuni´te np. przy u˝yciu lasera, a tak˝e
poprzez wypalanie czy mro˝enie. 

Ka˝da zmiana skórna, która zaczyna 
przybieraç innà postaç, np. powi´kszaç si´,
krwawiç, sw´dzieç, powinna byç 
skontrolowana przez lekarza.

UWAGA
na zmiany 
skórne!

VIVA-DERM Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej
ul. Pu∏awska 403, 02-801 Warszawa, tel: 22 22 644-04-94, 816-61-74, tel. kom. 691-66-93-48

www.viva-derm.pl

Profesjonalnie dbamy o zdrowie 
i naturalne pi´kno skóry

Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej VIVA-DERM
powsta∏o w 1991 roku jako jedno z pierwszych profesjonalnych centrów 

dermatologii estetycznej i kosmetologii w Polsce. Jego twórczynià i prezesem
jest Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, za∏o˝ycielka i prezes Polskiego

Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Prezydent
Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii. 

VIVA-DERM specjalizuje si´ w profesjonalnym leczeniu chorób skóry, jej 
regeneracji i odm∏adzaniu. Zespó∏ wysoko wykwalifikowanych dermatologów,
kosmetologów, fizjoterapeutów i kosmetyczek zapewnia us∏ugi na najwy˝szym

poziomie. Holistyczne podejÊcie do pacjentów oraz indywidualny program
leczenia sprawi∏y, ˝e VIVA-DERM zyska∏o du˝e grono zadowolonych i sta∏ych

klientów. Atutem centrum jest tak˝e dost´p do najnowszych technologii 
i aparatury medycznej. 

VIVA-DERM oferuje konsultacje medyczne oraz szerokà gam´ zabiegów z zakresu:
•dermatologii estetycznej: profilaktyka i leczenia starzenia skóry twarzy, szyi, ràk
• leczenie cellulitu, rozst´pów, modelowanie sylwetki  
• laseroterapii: laserowe leczenie zmian naczyniowych, skórnych, usuwanie 

zb´dnego ow∏osienia, przebarwieƒ, peeling laserowy
•szeroka gama zabiegów kosmetycznych, makija˝ permanentny 

VIVA-DERM posiada Certyfikat Systemu ISO 9001, który daje pacjentowi
pewnoÊç, ˝e w VIVA-DERM przestrzegane sà zarówno standardy medyczne, 

jak i prawne, a Êwiadczone us∏ugi sà na najwy˝szym poziomie. 

20 lat!
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Najlepsze efekty kosmetyczne 
z regu∏y mo˝na uzyskaç, usuwa-
jàc zmiany skórne (zw∏aszcza
zlokalizowane na twarzy) przy
u˝yciu lasera CO2. Konsultacja
lekarska poprzedzajàca zabieg
laserowego usuwania znamion
skórnych pozwala zakwalifikowaç
rodzaj zmiany do rodzaju terapii
laserowej. Laser CO2 powoduje
odparowanie zmian. Zabieg wy-
konywany jest w znieczuleniu
miejscowym, które mo˝na wyko-
naç dwoma sposobami: przy u˝y-
ciu maÊci znieczulajàcej (np.
Emla) lub znieczulajàcego zas-
trzyku. Zastrzyki sà p∏ytkie,
prawie niewyczuwalne, ca∏kowi-
cie bezpieczne i dzia∏ajà niemal
natychmiast. Natomiast maÊç dzia-
∏a po godzinie. Je˝eli pacjent nie
chce d∏ugo siedzieç w poczekalni,
dermatolog mo˝e mu zapisaç
maÊç znieczulajàcà podczas wczeÊ-
niejszej konsultacji. MaÊç nak∏a-
da si´ na godzin´ przed zabie-
giem, a nast´pnie nakleja si´ spe-
cjalny wodoodporny plaster (to
u∏atwia wch∏anianie i przyspiesza
dzia∏anie maÊci).
Efekt: laserowe usuwanie zmian skór-

nych nie pozostawia blizn, a okres
gojenia wynosi od 7 do 14 dni.

Do elektrokoagulacji, czyli ina-
czej wypalania, stosuje si´ pràd
sta∏y. Zwykle odcina si´ zmian´
przy u˝yciu tzw. no˝a elek-
trycznego. Je˝eli zmiany sà nie-
wielkie, zabieg jest prawie
bezbolesny, natomiast gdy chce-
my usunàç doÊç du˝à zmian´,
przeprowadza si´ znieczulenie
miejscowe. Po zabiegu skóra jest
zaczerwieniona, po 1-2 dniach
pojawia si´ strupek, który odpada
po kilku dniach. W miejscu za-
biegu skóra jest potem nieco
zaczerwieniona, stopniowo bled-
nie przez kilka tygodni. Aby
uniknàç przebarwieƒ w miejscu
elektrokoagulacji, skór´ trzeba
chroniç przed s∏oƒcem przez
kilka tygodni. 

Innà metodà jest zamra˝anie,
czyli tzw. kriochirurgia. Do tego
celu wykorzystuje si´ m.in. ciek∏y
azot, który ma temperatur´ 
-193°. Niska temperatura niszczy
zmiany skórne. W tej metodzie
nie stosuje si´ znieczulenia, po-

niewa˝ samo zimno zmniejsza
ból. W trakcie zabiegu pacjent
odczuwa zwykle niewielkie pie-
czenie. Po zamro˝eniu mo˝e po-
jawiç si´ p´cherz, potem strupek,
który odpada, skóra goi si´ przez
kilka tygodni.

Je˝eli istnieje nawet minimalne
prawdopodobieƒstwo przekszta∏-
cenia si´ jakiejÊ zmiany w no-
wotwór z∏oÊliwy, proponuje si´
metod´ chirurgicznà. Podczas za-
biegu lekarz wycina zmian´ w ca-
∏oÊci, zak∏ada szwy. Nast´pnie, po
odpowiednim przygotowaniu, które
trwa kilka dni, preparat oglàda
pod mikroskopem histopatolog
bieg∏y w ocenie zmian skórnych.
On ustala dok∏adne, ostateczne
rozpoznanie. Z regu∏y leczenie
koƒczy si´ na wyci´ciu zmiany.
Niektóre zmiany skórne, np. zna-
miona barwnikowe popularnie
zwane pieprzykami, mogà stwa-
rzaç ryzyko rozwoju czerniaka.
Dlatego te˝ to ju˝ regu∏a, ˝e
wszystkie znamiona barwnikowe,
które si´ wycina, bada si´ pod
mikroskopem.�

Zdrowie skóry:

Autor: dr n. med. Kamila Szarmach 
www.dermis.pl 

Sprawdê, czy jesteÊ w grupie ryzyka:

U ka˝dego mo˝e rozwinàç si´ jedna z najgroêniejszych zmian patologicznych, jakà jest czerniak z∏oÊliwy.
Ryzyko to roÊnie u osób spe∏niajàcych nast´pujàce warunki: 

• Jasny fototyp: skóra, oczy i w∏osy jasne, obecnoÊç piegów i podatnoÊç na oparzenia s∏oneczne. 
• Uwarunkowania genetyczne: przypadek czerniaka w rodzinie lub wczeÊniejsze wyst´powanie 

u tego samego pacjenta. 
• Znamiona (pieprzyki) liczne (>50), o ró˝nych kszta∏tach, rozmiarach i zabarwieniu.
• Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UVA: cz´ste korzystanie z solariów.

UWAGA
na zmiany skórne! c.d.





Dermatologia estetyczna 

Autor: dr n. med. Urszula Koz∏owska
www.melitus.pl

Mezoterapia 
To zabieg, który daje natychmias-
towy efekt poprawy j´drnoÊci,
elastycznoÊci i napi´cia skóry.
Polecany szczególnie przy skórze
odwodnionej. Zabiegi wykonuje si´
za pomocà ig∏y i strzykawki lub
specjalnych urzàdzeƒ do mezote-
rapii. Do wstrzykiwania u˝ywa si´
specjalnych mieszanek substancji
leczniczych i rewitalizujàcych o sy-
nergistycznym (wzajemnie si´ wzma-
cniajàcym) dzia∏aniu. Popularnie
nazywamy je koktajlami. Ich sk∏ad
jest dobierany do indywidualnych
potrzeb i stanu skóry. Preparaty
mogà byç pochodzenia biologicz-
nego, np. wyciàgi komórkowe (em-
brioblasty), lub syntetycznego, jak
kwas hialuronowy. Do preparatów
dodawane sà te˝ witaminy, ami-
nokwasy, sole mineralne, kwasy nu-
kleinowe, preparaty krzemu i ko-
enzymy. O doborze preparatu i cz´-
stotliwoÊci wykonywania zabie-
gów decyduje lekarz. Najcz´Êciej
ostrzykuje si´ twarz, okolice po-
wiek górnych i dolnych, policzki 
i szyj´, dekolt i grzbiety d∏oni.

Podczas zabiegu wyst´puje
niewielki ból, który mo˝na zmini-
malizowaç, podajàc wczeÊniej Êro-
dek znieczulajàcy, np. maÊç Emla.
Po zabiegu mogà wystàpiç niewiel-
kie krwiaki, rumieƒ lub obrz´k,
które schodzà po kilku dniach. 

Mikrodermabrazja
Jest zabiegiem bardzo cz´sto
stosowanym w dermatologii es-

tetycznej. Mikrodermabrazja to
mechaniczne Êcieranie naskórka,
które wykonuje si´ za pomocà
urzàdzenia wyposa˝onego w spe-
cjalnà g∏owic´ diamentowà lub kry-
szta∏y korundu (naturalny mate-
ria∏ zwany te˝ tlenkiem glinu)
wirujàce pod ciÊnieniem w spe-
cjalnej koƒcówce. Pomimo powierz-
chownego oddzia∏ywania zabiegu
pozytywne zmiany zachodzà nie
tylko w naskórku, ale te˝ w skórze
w∏aÊciwej. Nast´puje pogrubienie
naskórka oraz intensywna synteza
kolagenu i elastyny – co uj´drnia 
i regeneruje skór´ oraz poprawia
jej struktur´. Mikrodermabrazja
jest zabiegiem bezbolesnym, a jej
wykonanie nie wyklucza z codzien-
nych zaj´ç. Liczba i cz´stotliwoÊç
zabiegów sà dobierane w zale˝-
noÊci od indywidualnych potrzeb 
i kondycji skóry.

Efekty mikrodermabrazji:
• odm∏odzenie skóry 
• zwi´kszenie elastycznoÊci 

skóry poprzez pobudzenie 
syntezy kolagenu 
i elastyny

• wyg∏adzenie delikatnych 
zmarszczek wokó∏ ust, 
oczu i na szyi

• z∏agodzenie powierzchniowych
blizn (równie˝ potràdzikowych)
i bliznowców

• zmniejszenie rozszerzonych 
porów

• rozjaÊnienie cery, zmniej-
szenie przebarwieƒ

Peelingi medyczne 
Nale˝à do najcz´Êciej przepro-
wadzanych przez dermatologów
zabiegów. Pomagajà w leczeniu
wielu schorzeƒ i niedoskona∏oÊci
skóry. Polecane szczególnie przy
skórze pozbawionej blasku, zie-
mistej, z przebarwieniami. Pee-
ling medyczny polega na kontro-
lowanym uszkodzeniu skóry, po-
wodujàcym z∏uszczenie cz´Êci na-
skórka i/lub skóry w∏aÊciwej.
Efektem zabiegu jest odÊwie˝enie,
wyg∏adzenie i regeneracja skóry,
zmniejszenie zmarszczek, plam 
i przebarwieƒ, blizn potràdziko-
wych, ∏ojotoku, rozszerzonych po-
rów, odm∏odzenie i rewitalizacja
skóry, pobudzenie jej naturalnych
procesów odnowy.
Zale˝nie od g∏´bokoÊci dzia∏ania
peelingi dzielimy na:
• powierzchniowe – dzia∏ajà 

jedynie na wierzchnie warstwy
naskórka: rogowà i ziarnistà;

• Êredniog∏´bokie – docierajà 
do warstwy ponadnaskórkowej,
czyli do miejsca, gdzie 
naskórek ∏àczy si´ ze skórà 
w∏aÊciwà. Pobudzajà fibro-
blasty (komórki skóry) do pro-
dukcji naturalnego„rusztowa-
nia skóry”, czyli kolagenu 
i elastyny, oraz wzrost 
czynników zwi´kszajàcych
nawil˝enie skóry.

• g∏´bokie – dochodzà do skóry
w∏aÊciwej, z∏uszczajà ca∏y 
naskórek. U˝ywa si´ do tego 
celu fenolu lub lasera. 

Lato to dla naszego organizmu czas wypoczynku i regeneracji si∏ witalnych. Ale po wakacjach
przesuszona od s∏oƒca skóra wymaga rewitalizacji. Skorzystajmy jesienià z zabiegów regenera-
cyjnych dobranych przez dermatologa estetycznego pod kàtem indywidualnych potrzeb naszej
skóry. Zabiegi najcz´Êciej polecane przez dermatologów estetycznych:

Jesienna regeneracja
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To bardzo agresywny rodzaj peelingu, po którym
regeneracja skóry trwa ok. miesiàca, ale daje
wyraêny efekt odm∏odzenia.

Najnowszym przebojem medycyny estetycznej sà
peelingi fotodynamiczne. Zawierajà specjalnie
dobrane sk∏adniki, które w po∏àczeniu ze Êwiat∏em
lampy LED lub IPL wzmacniajà odpowiedê
komórkowà na Êwiat∏o, dzi´ki czemu skóra szybciej
ulega regeneracji i przebudowie.

O wyborze substancji z∏uszczajàcej i rodzaju peelin-
gu decyduje lekarz, który dobiera go indywidualnie
do skóry pacjenta.

Fotoodm∏adzanie
Zabieg polegajàcy na odm∏adzaniu skóry Êwiat∏em
lasera lub nielaserowym êród∏em Êwiat∏a. Foto-
odm∏adzanie jest skuteczne w walce ze wszystkimi
objawami fotostarzenia si´ skóry, tj. zmarszczkami,
rozszerzonymi porami, przebarwieniami, zwiotcze-
niem skóry i teleangiektazjami (naczynkami). Na
pe∏nà kuracj´ fotoodm∏adzania sk∏ada si´ seria 4-6
zabiegów wykonywanych co 3-4 tygodnie, na innej
g∏´bokoÊci skóry. Zabieg laserowy powinien byç
wykonywany wy∏àcznie przez lekarza. Robi si´ go 
w znieczuleniu miejscowym. Skóra potem przez
kilka dni jest zaczerwieniona i opuchni´ta. Pierwsze
efekty zabiegu sà widoczne ok. 14 dni po zabiegu, 
a najbardziej spektakularna poprawa wyst´puje 
po ok. 2 miesiàcach od zabiegu. 
UWAGA! Po zabiegu trzeba bezwzgl´dnie chroniç
skór´ przed dzia∏aniem promieni s∏onecznych.

Zastrzyki z toksyny botulinowej 
i kwasu hialuronowego
Stosowane jako osobny zabieg lub uzupe∏nienie
innych w/w zabiegów regeneracyjnych dajà szybki
widoczny efekt wyg∏adzenia zmarszczek i zapobie-
gajà ich dalszemu pog∏´bianiu si´. Nadajà twarzy
m∏odszy, zrelaksowany wyraz. Zabieg polecany ka˝-
dej kobiecie po 35. roku ˝ycia, dbajàcej o dobrà
kondycj´ skóry.

Dermatolodzy cz´sto polecajà terapi´ z∏o˝onà 
– ∏àczàcà kilka zabiegów, np. mezoterapi´ z pee-
lingami – w celu zapewnienia pe∏niejszego efektu
wyg∏adzenia skóry – lub mikrodermabrazj´ z pee-
lingami – w celu uzyskania g∏´bszego z∏uszczenia. �

foto: serwis prasowy Thalgo

Wy∏àczny dystrybutor na terenie Polski: Beauty Med
tel: 22/642 10 00, 692 79 99 83, www.beautymed.pl

W presti˝owym konkursie Per∏y Dermatologii Estetycznej 
polscy lekarze uznali Peelingi Fotodynamiczne Renophase 

za najlepszy produkt w kategorii peelingi!

Peelingi Fotodynamiczne
– najnowsza generacja innowacyjnych 

peelingów dermatologicznych

Naukowcy Laboratoires RENOPHASE specjalizujà si´ w opracowywaniu 
zaawansowanych technologii zwiàzanych z regeneracjà skóry. Najnowszej 

generacji Peelingi Fotodynamiczne zaprojektowano we wspó∏pracy 
z dermatologami, ˝eby sprostaç rzeczywistym oczekiwaniom lekarzy i pacjentów. 

Peelingi mogà byç stosowane jako samodzielna kuracja lecznicza i regenerujàca
lub/i jako doskona∏e uzupe∏nienie wszelkich zabiegów medycyny estetycznej.

Peelingi fotodynamiczne zwi´kszajà odpowiedê komórki na Êwiat∏o dzi´ki czemu
majà wyjàtkowo synergiczne dzia∏anie z fotototerapià LEd i IPL. 

Uzupe∏nieniem kuracji jest linia Dermokosmetyków RENOPHASE przeznaczona 
do piel´gnacji domowej dla pacjentów gabinetów medycyny estetycznej.

Innowacyjna formu∏a i sk∏ad preparatów zosta∏y tak opracowane aby przed∏u˝aç 
i urwalaç efekty estetyczne i lecznicze przeprowadzanych przez lekarzy zabiegów.
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Chirurgia Plastyczna

Autor: dr n. med. Piotr Osuch 
chirurg plastyk, www.drplastyk.pl

W Ameryce i w Europie roÊnie
grupa zwolenników takich opera-
cji plastycznych, które nie za-
burzajà naturalnego wyglàdu.
Szczególnie mocno „natural look”
propagowany jest w Êwiecie mody
i filmu. Obecnie w Hollywood 
za „glamour” uwa˝a si´ kobiet´ 
o zdrowej cerze, g∏adkiej skórze 
i pi´knych z´bach, a m´˝czyzn´ 
o delikatnie wyrzeêbionej musku-
laturze. Projektantka strojów pla-
˝owych Carmen Belissa Martinez
powiedzia∏a ostatnio, ˝e poszuku-
je jedynie modelek, które nie by∏y
operowane lub mia∏y nieznaczne
zabiegi. W Europie jest podobnie.
Na wybiegach coraz cz´Êciej
oglàda si´ szczup∏e i proporcjo-
nalnie zbudowane modelki.

W USA wielu producentów fil-
mowych narzeka, ˝e ma problem
ze znalezieniem osób o natural-
nym wyglàdzie. Shawn Levy, pro-
ducent „Date Night” zauwa˝y∏,
˝e podejÊcie do chirurgii plas-
tycznej diametralnie si´ zmieni-
∏o. Stwierdzi∏, ˝e „10 lat temu
aktorka operowa∏a si´, aby dos-
taç rol´ w filmie, teraz fakt prze-
prowadzonej operacji mo˝e obróciç
si´ przeciwko niej”. W Hollywood
poszukuje si´ teraz „natural beauty”.
To nowy trend. 

W dà˝eniu 
do „Natural look” 
Wyglàd „natural look” mo˝na
osiàgnàç zarówno poprzez zabie-
gi ma∏oinwazyjne, jak i operacje 
z zakresu chirurgii plastycznej
estetycznej. W obu przypadkach
wa˝ne jest takie wprowadzenie
zmian, aby nowy wyglàd pacjenta
harmonizowa∏ z jego wiekiem.

Zabiegi ma∏oinwazyjne cieszà
si´ bardzo du˝à popularnoÊcià.
Po operacji ludzie chcà szybko
wróciç do pracy. Z badaƒ prze-
prowadzonych przez American
Academy of Facial Plastic and
Reconstructive Surgery (AAFPRS)
wynika, ˝e 92% paƒ rozwa˝ajà-
cych przeprowadzenie operacji
korygujàcej zmarszczki twarzy
najch´tniej zdecydowa∏oby si´ na
ma∏oinwazyjne zastrzyki. Zamiast
radykalnej i zwracajàcej uwag´
przemiany wolà one, aby efekt
pojawia∏ si´ stopniowo, nawet 
w ciàgu 2 lat. 

Ostatnio bardzo du˝ym zain-
teresowaniem cieszà si´ te˝ za-
biegi z wykorzystaniem fal ra-
diowych (Radio Frequency). Fale
te dzia∏ajà na g∏´bsze warstwy
skóry, nie uszkadzajàc naskórka.
W efekcie powodujà obkurczanie
w∏ókien kolagenowych i dajà
efekt delikatnego liftingu. Dodat-

kowo zabieg Pelleve (RF) niweluje
p∏ytsze zmarszczki. Podstawowà
zaletà metody jest to, ˝e skóra po
zabiegu wyglàda normalnie i od
razu mo˝na wróciç do codzien-
nych zaj´ç. 

Z naturalnoÊcià 
im do twarzy… 
Lifting twarzy w stylu „natural
look” oznacza, ˝e twarz b´dzie
wyglàda∏a m∏odziej, ale nie b´-
dzie naciàgni´ta i napi´ta. Zmieni
si´ dzi´ki ∏agodnemu podcià-
gni´ciu jej g∏´bszych struktur,
natomiast skóra zostanie u∏o˝ona
praktycznie bez napi´cia. Uniosà
si´ nieco policzki, sp∏ycà zmarsz-
czki i poprawi jej owal.

Clive Orton, prezes British
Association of Aesthetic Plastic
Surgeons, podczas konferencji
Royal Society of Medicine posta-
wi∏ tez´, ˝e ludzie nie chcà ju˝
wyglàdaç jak Cher czy Joan
Rivers. Obawiajà si´ nienatural-
nego wyglàdu – zbyt napi´tej,
naciàgni´tej skóry, wyprasowa-
nego czo∏a i ostro zarysowanej
szcz´ki. Wolà rysy delikatne.

Przesadnie powi´kszone usta,
pojawiajàce si´ cz´sto na ok∏ad-
kach kolorowych pism, sà klasy-
cznym zaprzeczeniem „natural
look”. Jeszcze do niedawna Êwiat

Po modzie na du˝e kolagenowe usta, olbrzymie silikonowe piersi i pora˝onà botoksem mimik´
przyszed∏ czas na naturalnoÊç. „Natural look” to najnowszy trend w chirurgii plastycznej. Zrodzi∏
si´ w Ameryce, z obawy przed przekroczeniem subtelnej granicy dzielàcej natur´ od sztucznoÊci.

Natural look 
– najnowszy trend w chirurgii plastycznej

foto: serwis prasowy Viva Derm



szala∏ na punkcie powi´kszania ust. Kobiety przycho-
dzàce na konsultacj´ w sprawie korekcji ust najcz´Ê-
ciej mówià, ˝e chcà mieç takie usta jak Angelina
Jolie. Chirurgia plastyczna oferuje zabiegi powi´ksza-
jàce usta za pomocà zastrzyków z w∏asnego t∏uszczu
lub przy u˝yciu gotowych preparatów, np. kwasu hia-
luronowego. Kluczem jest tu delikatne modelowanie
tak, by „nowe” usta pasowa∏y do ca∏oÊci twarzy. 

Kobiety rozwa˝ajàce poddanie si´ operacji powi´-
kszajàcej piersi majà do wyboru przeró˝ne rodzaje
wk∏adek silikonowych, ró˝niàcych si´ od siebie wiel-
koÊcià i kszta∏tem. Naturalny wyglàd biustu po opera-
cji to wynik starannie dobranej wielkoÊci implantów 
i ich rodzaju. WielkoÊç dost´pnych implantów piersi
waha si´ od 100 do 1200 ml. Ich kszta∏t mo˝e byç
okràg∏y lub anatomiczny, czyli przypominajàcy w prze-
kroju kropl´ wody. Coraz wi´kszà popularnoÊcià
cieszà si´ te˝ implanty niewielkie, poniewa˝ wyglàda-
jà bardziej naturalnie. Wk∏adki takie pacjentki wybie-
rajà z przekonaniem, ˝e mniejsze dajà bardziej natu-
ralny wyglàd i nie zmuszajà do wyrzucenia ca∏ej do-
tychczasowej garderoby.

Jako specjalista chirurgii plastycznej, zdaj´ sobie
spraw´, jak wa˝nà rzeczà jest zachowanie umiaru 
i zdrowego rozsàdku. Lata prowadzonej praktyki na-
uczy∏y mnie ws∏uchiwania si´ w potrzeby pacjentów 
i wyrobi∏y umiej´tnoÊç znajdowania balansu pomi´dzy
po˝àdanym przez nich efektem i naturalnoÊcià. Le-
karz podczas konsultacji musi pe∏niç poniekàd rol´
dobrego doradcy, który cierpliwie wys∏ucha i poka˝e
pacjentowi wkomponowane w „natural look” opty-
malne rozwiàzanie. 

Chirurg plastyk, który pracuje na bardzo delikat-
nej materii pi´kna musi wykraczaç poza granice
okreÊlone przez medycyn´ i Êledziç bie˝àce trendy.
Szczególnà ostro˝noÊç trzeba zachowaç podczas roz-
mów z pacjentami, którzy decydujàc si´ na operacj´,
oczekujà totalnej metamorfozy. Pacjent musi w pe∏ni
zrozumieç, jakie sà mo˝liwoÊci i ograniczenia
chirurgii plastycznej. Musi równie˝ zdawaç sobie
spraw´ z tego, jak bardzo zmiana wyglàdu mo˝e
wp∏ynàç na jego dalsze ˝ycie i poczucie to˝samoÊci. �

Najskuteczniejsza

MEZOTERAPIA
Najlepsze

EFEKTY

BEZPIECZE¡STWO • JAKOÂå • SKUTECZNOÂå

Wy∏àczny dystrybutor na terenie Polski: Beauty Med
tel: 22/642 10 00, 692 79 99 83, www.beautymed.pl

REVITACARE to renomowane francuskie laboratorium
specjalizujàce si´ w badaniu, tworzeniu i produkcji

najwy˝szej jakoÊci produktów do mezoterapii 
– wykorzystywanych do zabiegów leczenia

i zapobiegania starzenia si´ skóry.

W presti˝owym konkursie 
Per∏y Dermatologii Estetycznej 
polscy lekarze uznali 
CCYYTTOO  CCAARREE  553322  RREEVVIITTAACCAARREE  
za najlepszy produkt 
do mezoterapii !
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W tej rubryce prezentujemy nowe zabiegi i urzàdzenia wykorzystywane 
w gabinetach dermatologii estetycznej oraz dermokosmetyki i preparaty
sprzedawane w aptekach.

Ekspert poleca:

EVEN BETTER CLINICAL DARK SPOT CORRECTOR 

Even Better Clinical Dark Spot Corrector to serum piel´gnacyjne, które pomaga efektywnie
zmniejszyç widocznoÊç ciemnych plam oraz przebarwieƒ skóry wynikajàcych ze starzenia
si´ skóry, z nagromadzenia uszkodzeƒ powsta∏ych w efekcie wielu lat ekspozycji skóry 
na s∏oƒce, z negatywnego wp∏ywu czynników Êrodowiskowych. Zmniejsza równie˝
widocznoÊç blizn pozosta∏ych po tràdziku, sprawiajàc, ˝e koloryt skóry wyrównuje si´, a cera
jest rozÊwietlona. 

Oczekujàcy na patent kompleks CL-302, opracowany przez naukowców Clinique, w udo-
wodniony klinicznie sposób poprawia utrzymanie jednolitego koloru, blasku i przejrzystoÊ-
ci skóry. Kompleks ten sk∏ada si´ z pi´ciu wspó∏dzia∏ajàcych ze sobà sk∏adników o w∏aÊci-
woÊciach rozjaÊniajàcych: 

To lekkie i ∏atwe w stosowaniu serum mo˝e byç stosowane przez d∏ugi okres, bez ryzyka
podra˝nieƒ, zaczerwienieƒ, przesuszenia skóry czy pojawiania si´ nierównoÊci w kolorycie
skóry, które mogà wyst´powaç przy stosowaniu innych preparatów. 

Cena: 310 z∏/50 ml

REVÍTALASH® ADVANCED 
– PRODUKT DO STYMULACJI WZROSTU RZ¢S

Producent RevítaLash jako pierwszy na Êwiecie stworzy∏ w 2006 roku innowacyjnà od˝ywk´ stymulujàcà wzrost rz´s i brwi.
Obecnie jest dost´pna nowa, zaawansowana formu∏a RevítaLash®Advanced, której efekt dzia∏ania widaç ju˝ po 3 tygodniach 
zastosowania, co potwierdzajà badania kliniczne pi´ciu niezale˝nych instytutów badawczych w USA i Kanadzie. RevítaLash®

Advanced jest testowany dermatologicznie, oftalmologicznie, nie wywo∏uje alergii, nie powoduje podra˝nieƒ ani zmian w kolorze
siatkówki. Bardziej g´sta formu∏a powoduje, ˝e produkt mo˝na bezpiecznie aplikowaç tu˝ u nasady rz´s, nie sàczy si´ 
na powierzchni´ oka. 
Produkty marki RevítaLash sà dost´pne wy∏àcznie w gabinetach medycyny estetycznej i kosmetycznych. 

Wy∏àczny dystrybutor w Polsce – Plazanet RevítaLash Polska 
www.revitalash.com.pl

RevítaLash®Advanced 3,5 ml – 6 miesi´cy kuracji 

Cena: 330 z∏ 

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl
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XYLOGIC ANTI-REDNESS  
nanoserum do skóry naczynkowej

Nanoserum XYLOGIC ANTI-REDNESS protective nanoserum wyjàtkowo sku-
tecznie chroni i wzmacnia naczynia krwionoÊne zapobiegajàc ich p´kaniu oraz
redukuje rumieƒ. Substancje aktywne wnikajà w g∏àb skóry za pomocà nanosomów,
zwi´kszajàc efektywnoÊç dzia∏ania nanoserum. Dzi´ki synergii dzia∏ania 5 aktyw-
nych sk∏adników: siarczanu rutyny, witaminy C, kwasu fitowego, kwasu ferulowego
i wyciàgu z arniki preparat doskonale kondycjonuje skór´ naczyniowà, dodatkowo
zapewnia silne dzia∏anie antyoksydacyjne i rewitalizujàce. 

Cena: ok. 153 z∏/15 ml

Dost´pnoÊç w wybranych gabinetach medycyny estetycznej – http://www.xylogic.pl/gabinety

MATRICIUM®

Laboratoire Dermatologique Bioderma stworzy∏o unikalny i innowacyjny preparat MATRICIUM®, który powoduje g∏´bokà
regeneracj´ komórek i tkanek. Si∏a i oryginalnoÊç MATRICIUM® tkwi w tym, ˝e do jego produkcji wykorzystano wy∏àcznie
sk∏adniki naturalnie znajdujàce si´ w skórze. Dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom MATRICIUM® uzyska∏o mi´dzynarodowy patent
jako sterylny wyrób medyczny. B´dàc w 100% produktem biomimetycznym, MATRICIUM® jest prawdziwym pionierem 
w zakresie regeneracji komórek i przeciwdzia∏ania starzeniu si´ skóry. Oprócz dostarczania skórze aktywnych sk∏adników,
zawiera substancje, które dzia∏ajà tak˝e w jej najg∏´bszych warstwach. Substancje te aktywizujà znajdujàcy si´ w skórze czyn-
nik wzrostu, a tym samym reaktywujà procesy odnowy, pozwalajàc na g∏´bokà i naturalnà regeneracj´ oraz d∏ugotrwa∏à
popraw´ g´stoÊci skóry. Dzi´ki temu od˝ywczemu i w 100% przyswajanemu przez skór´ produktowi, mo˝e si´ ona natural-

nie, g∏´boko i trwale regenerowaç. 

Producent: Laboratoire Dermatologique Bioderma

Poj. 30 ampu∏ek x 1 ml 

Cena ok. 199 z∏

Sprzeda˝ w aptekach.

XYLOGIC ANTI-REDNESS  
dotleniajàcy krem do skóry naczynkowej

Wyjàtkowa formu∏a kremu XYLOGIC ANTI-REDNESS protective oxygen cream opiera si´ na transporcie w g∏àb skóry czàsteczek
czystego tlenu za pomocà nanosomów. Dotlenione komórki w optymalny sposób wykorzystujà dostarczane im sk∏adniki aktywne 
– dochodzi do przyspieszenia odnowy komórkowej i intensywnej regeneracji skóry. Dodatek witaminy C dzia∏a rewitalizujàco 
oraz uszczelniajàco na naczynia krwionoÊne, a witamina E chroni b∏ony komórkowe przed utlenianiem (silny antyoksydant).
Preparat doskonale sprawdza si´ po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, aby szybko i intensywnie regenerowaç skór´.

Cena: ok. 147 z∏/15 ml

Dost´pnoÊç w wybranych gabinetach medycyny estetycznej – http://www.xylogic.pl/gabinety 
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Warto poznaç: 

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

dr n. med.

Carmen Vincent
dermatolog 

Wbrew pozorom dr Carmen Vincent nie jest

Hiszpankà. Egzotyczne imi´ zawdzi´cza mamie,

która by∏a mi∏oÊniczkà opery.

Dr n. med. Carmen Vincent jest absol-
wentkà Wydzia∏u Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w ¸odzi. Od ukoƒczenia
studiów by∏a zwiàzana z Klinikà Der-
matologii Wojskowej Akademii Me-
dycznej (obecnie – z Klinikà Derma-
tologii i Dermatologii Dzieci´cej
UM¸), gdzie uzyska∏a stopieƒ doktora
nauk medycznych oraz tytu∏ lekarza
specjalisty w dziedzinie dermatologii 
i wenerologii, pod kierunkiem prof. 
dr hab. n. med. Andrzeja Kaszuby. 
Od 2001 roku profesjonalnie zajmuje
si´ dermatologià estetycznà i kosme-
tologià. 

W 2004 roku ukoƒczy∏a studia pody-
plomowe w dziedzinie kosmetologii na
Wydziale Biotechnologii Politechniki
¸ódzkiej. Przez ponad 9 lat wspó∏pra-
cowa∏a z Centrum Naukowo-Badaw-
czym Dr Irena Eris oraz z Kosmetycz-
nymi Instytutami Dr Irena Eris, gdzie
pe∏ni∏a funkcj´ konsultanta nauko-
wego, a tak˝e prowadzi∏a szkolenia 
i sprawowa∏a opiek´ merytorycznà nad

lekarzami wspó∏pracujàcymi z Kosme-
tycznymi Instytutami Dr Irena Eris 
w ca∏ej Polsce. Jest cz∏onkiem licznych
towarzystw naukowych: m.in. Stowa-
rzyszenia Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych, Europejskiego Towarzystwa
Dermatologii Kosmetycznej i Estetycz-
nej (ESCAD), Âwiatowego Towarzystwa
Medycyny Anti-Aging (WOSAAM), 
a tak˝e Sekcji Dermatologii Estetycz-
nej Polskiego Towarzystwa Dermatolo-
gicznego (PTD) oraz Europejskiej
Akademii Dermatologii i Wenerologii
(EADV).

W kwietniu 2011 roku Carmen
Vincent otworzy∏a w∏asnà praktyk´
lekarskà – Specjalistyczny Gabinet
Dermatologii Ogólnej i Estetycznej, który
mieÊci si´ w Piasecznie. Gabinet spe-
cjalizuje si´ w leczeniu najcz´stszych
chorób skóry (tj. tràdzik m∏odzieƒczy,
tràdzik ró˝owaty, atopowe zapalenie
skóry) oraz w korekcji defektów este-
tycznych powsta∏ych po ich wylecze-
niu. W gabinecie wykonywane sà tak˝e

wszelkie zabiegi z zakresu dermato-
logii estetycznej (peelingi chemiczne,
mezoterapia, korekcja zmarszczek za
pomocà kwasu hialuronowego i toksy-
ny botulinowej itp.) oraz zabiegi derma-
tochirurgiczne (np. usuwanie w∏óknia-
ków i brodawek wirusowych). 

Wolny czas dr Vincent najch´tniej
sp´dza z rodzinà. Ma 6-letnià córk´
Karolin´ i 11-letniego syna Micha∏a.
Najlepiej relaksuje si´, oglàdajàc
dobre filmy i czytajàc ksià˝ki. 

www.drvincent.pl








