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Drodzy Czytelnicy! 

Za nami kolejna edycja konkursu na Perły Dermatologii 
Estetycznej. Lekarze wybrali dermokosmetyki oraz produkty 
i urządzenia do zabiegów estetycznych, które ich zdaniem 
są najlepsze i godne polecenia. Listę zwycięzców znajdziecie 
Państwo w środku numeru. Cieszymy się ze wsparcia prasy, 
w tym roku informacje o naszym konkursie oraz jego laurea-
tach zaprezentowano na łamach „Twojego Stylu” i „Wprost”. 
Po raz pierwszy nagrodziliśmy Perłą dziennikarki, które  
najlepiej i najrzetelniej przedstawiają tematykę związaną 
z dziedziną dermatologii estetycznej. Dziennikarską Perłę 
Roku otrzymała redaktor Ewa Sarnowicz, szefowa Działu 
Uroda w magazynie „Twój Styl”, a Perłę Specjalną – za cało- 
kształt działalności dziennikarskiej na rzecz podnoszenia 
jakości życia i zdrowia pacjentów – redaktor Magdalena 
Groszewska, Dyrektor Urody w wydawnictwie G+J, która 
przez wiele lat prowadziła także popularny program telewi-
zyjny S.O.S. Uroda w TVN Style. Obydwu Paniom serdecznie 
gratuluję raz jeszcze. 

Poza tym w naszym magazynie jak zwykle sporo o zabiegach 
odmładzających – tym razem eksperci opracowali część 
poświęconą metodom odmładzania okolicy oczu, część 
druga, poświęcona odmładzaniu okolicy ust – ukaże się 
w następnym numerze.

Jako dermatolodzy nie zapominamy także o leczeniu pro-
blemów skóry. Dlatego w tym numerze publikujemy materiały 
dotyczące przebarwień i skóry naczyniowej. Jesień to najlep- 
sza pora na podjęcie terapii leczniczej pod kierunkiem lekarza. 

Zachęcam do lektury!

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

Miejsce na pieczątkę Twojego gabinetu

dr Kinga Nicer
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych
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DOSSIER: Nowoczesne odmładzanie cz. II

• Zabiegi odmładzające okolicę ust

•  Zabiegi i suplementy poprawiające kondycję włosów 

•  Problemy z łupieżem

•  Chirurgia plastyczna: 
 Czy powiększanie piersi to bezpieczny zabieg?

• Prawdy i mity o toksynie botulinowej

• Stres a skóra  

Złóż zamówienie na wysyłkę magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

Dwumiesięczny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym 
niż ulotki reklamowe) źródłem informacji dla pacjentów 
Twojego gabinetu. Ekspert pełni rolę przewodnika 
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia. 
To także doskonały prezent dla stałych klientów.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesyłać faksem pod numer: 
22/847 69 33, albo e-mailem na adres: 
agnieszka@dermatologia-estetyczna.pl. 
Można też wysłać je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1.  Podaj swoje imię i nazwisko, pełną nazwę i adres gabinetu 
 (łącznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2.  Cena 1 egzemplarza: 3 zł + koszt wysyłki doliczany 
 do każdego egzemplarza (koszt wysyłki jest zależny od wagi  
 przesyłki i dzielony przez liczbę zamówionych egzemplarzy  
 wg cennika firmy wysyłkowej).

3.  Po złożeniu zamówienia dostaniesz fakturę na opłacenie   
 należności za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu, 
 będziesz otrzymywał co dwa miesiące paczkę z zamówioną  
 liczbą magazynów Ekspert.

Następny numer: grudzień 2012.
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Opinie profesjonalistów
„Moje pacjentki bardzo lubią »Eksperta Anti Aging«, wręcz 
pytają o niego. W naszym gabinecie praktycznie każda ilość 
schodzi jak ciepłe bułeczki. Pacjentki chętnie zabierają 
ten magazyn do domu. Wartość »Eksperta« polega przede 
wszystkim na tym, że w 100 procentach trafia on do osób 
zainteresowanych tematyką medycyny estetycznej. Ja sama 
czytam z zainteresowaniem każdy numer, równie chętnie czy- 
tają go pielęgniarki”.

Dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa
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DOSSIeR: Nowoczesne odmładzanie cz. I. 

poprosiliśmy autorki tekstu o zdefiniowanie, na czym ich zdaniem  
polega nowoczesne odmładzanie oraz o to, by poleciły najlepsze zabiegi 
do odmłodzenia okolicy oczu. 

Odmładzanie okolicy oczu

Dr Barbara walkiewicz-
Cyrańska
Nowoczesne odmładzanie to przede 
wszystkim długofalowa terapia. 
Nie ma jednorazowych  zabiegów 
ani preparatów, które nas efek-
townie i na długo odmłodzą. Zwy- 
kle podczas wizyty stawiam przed 
moimi pacjentami lusterko powię- 
kszające i pytam, co im przeszka- 
dza, co chcieliby poprawić w swo-
im wyglądzie. Po wysłuchaniu ich 
oczekiwań układam i proponuję 
program terapii zgodny z moją 
oceną i wiedzą medyczną. Bo to le-
karz stawia diagnozę, a nie pacjent 
„zamawia” wybraną przez niego 
usługę. Układany przeze mnie in-
dywidualny program odmładzania 

i poprawy kondycji skóry łączy 
różne zabiegi, które się wzajemnie 
uzupełniają i wzmacniają swoje 
działanie (efekt synergii).
 Jeśli chodzi o odmładzanie gór-
nej części twarzy, to jest kilka punk-
tów, takich jak skronie, brwi, cienie 
pod oczami, które sprawiają, że wy- 
glądamy na zmęczone i starsze niż 
w rzeczywistości. Bardzo duży wpływ 
na wyraz górnej części twarzy ma 
okolica skroniowa. Z czasem zmniej- 
sza się w tym miejscu naturalna 
tkanka podskórna, co powoduje 
opadanie łuku brwiowego i powieki 
górnej oraz pogłębienie tzw. „ku- 
rzych łapek”. Zmiany te wpływają 
na wyraz całej twarzy, która nabie- 
ra smutnego, niezdrowego wyglądu.

 Osobom dojrzałym, z widocz-
nymi zmianami, polecam miękki 
lifting dermatologiczny. W wyniku 
naturalnego procesu starzenia się 
dochodzi do zmniejszenia ilości 
tkanki tłuszczowej w okolicy policz-
ka, granica pomiędzy policzkiem  
a powieką staje się coraz bardziej 
wyrazista. Stosując stabilizowany 
kwas hialuronowy, można skory-
gować tzw. „dolinę łez”, zamaskować 
zbyt wyraziste przejście pomiędzy 
policzkiem i powieką oraz nadać po- 
liczkom zaokrąglony kształt. Rów-
nież kwasem hialuronowym można 
podnieść i skorygować łuki brwio-
we, które stanowią oprawę oka  
i unoszą oraz „otwierają” oko. Do le- 
czenia zmarszczek i wiotkości de-

Autorki: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl, dr n. med. Ewa Kaniowska, www.derma-puls.com.pl 
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DOSSIeR: Nowoczesne odmładzanie cz. I. 

likatnej skóry wokół oczu polecam 
laser frakcyjny. Lasery nowej gene-
racji (eCO2,  laser erbowo-szklany 
Mosaic) pozwalają na wykonywanie 
zabiegu zarówno na powiece dolnej, 
jak i górnej. Zabiegi dają spektaku-
larne efekty. Zanikają zmarszczki  
i wiotkość, skóra jest gładka, na-
pięta i wyraźnie odmłodzona. 
 W terapii łączonej wykorzystuję 
też toksynę botulinową. Umiejętne 

wstrzyknięcie preparatu pozwala 
nie tylko na leczenie zmarszczek, 
ale również na delikatne uniesie- 
nie bocznych części brwi ku górze, 
co powoduje, że oczy wydają się 
większe i wyrazistsze.
 Inne stosowane w trakcie tera-
pii zabiegi to mezoterapia, peelingi 
medyczne (używamy m.in. specjal-
nych produktów przeznaczonych 
na skórę powiek, które powodują jej 

napięcie oraz rozjaśniają zacienie-
nia), osocze bogatopłytkowe – po- 
zyskiwane z krwi pacjenta – daje 
doskonałe efekty regeneracyjne, 
szczególnie na tak wrażliwą i trudną 
okolicę, jaką jest skóra powiek, oraz 
lampy LED o specjalnym programie 
anti-aging, który podczas kilkunas-
tu seansów powoduje wygładzenie 
zmarszczek, lepsze napięcie skóry, 
poprawę  jej ukrwienia. 

Dr ewa kaniowska
Nowoczesne odmładzanie to przede 
wszystkim takie, którego nie widać. 
Widoczny jest tylko efekt naszej pra-
cy, a nie to, że ktoś miał coś „robio-
ne”. Dobry lekarz potrafi umiejętnie 
niwelować pewne niedoskonałości 
twarzy, wyeksponować jej atuty,  
co najważniejsze, zachowując natu-
ralny wygląd pacjenta. Umiejętnie 
„dawkowane” zabiegi powstrzymu-
ją zmiany związane z naturalnymi 
procesami starzenia się. Skóra po 
zabiegach ma być gładka, napięta, 
odpowiednio nawilżona, o odpo-
wiednim kolorycie i z odpowiednią 
ilością tkanki podskórnej. Dlatego  
w moim gabinecie przykładamy du- 
żą wagę do dokumentacji medycz-
nej, tylko wtedy możemy stopniowo 
i wieloetapowo poprowadzić pa-
cjenta. Pacjent, który przez długi 
czas jest po opieką jednego lekarza, 
ma pewność nie tylko efektu, ale  
i bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do układania 
programu leczenia zmian wokół 
oczu trzeba dokonać prawidłowej 
analizy rysów całej twarzy. Doświad- 
czony dermatolog nie może bowiem 
zajmować się tylko jedną, wybra-
ną okolicą. Zabiegi odmładzające 
skórę wokół oczu powinny być czę-
ścią kompleksowego programu  
profilaktyki i odmładzania skóry. Im 
wcześniej będziemy korzystać z ta-
kiego programu, tym dłużej zacho-
wamy naturalny, młody wygląd 
twarzy. Osobom z silną mimiką wo- 
kół oczu, nawet już osobom mło-
dym, można zaproponować zabieg 
wstrzyknięcia toksyny botulinowej, 
który pozwala złagodzić i zapobiec 
dalszemu pogłębianiu się zmarsz-
czek w okolicy bocznego kąta oka 
(„kurze łapki”), zmarszczek pomię-
dzy brwiami („zmarszczki lwie”) oraz 
horyzontalnych zmarszczek na czo-
le. Stosowane uzupełniająco zabiegi 
mezoterapii poprawiają i pomagają 

utrzymać odpowiednie nawilżenie 
skóry. Bardzo dobre rezultaty przy-
nosi także zabieg wypełnienia oko-
licy skroni i linii brwi kwasem hia-
luronowym, ma to ogromny wpływ 
na kształt i wygląd oka.
 Osobom z już istniejącymi głę- 
bokimi zmianami (opadającą po-
wieką) spowodowanymi wiotkością 
skóry polecam m.in. zabieg Therma- 
ge lub Ulthera – to techniki ujędrnia- 
nia i odmładzania skóry twarzy nazy-
wane niechirurgicznym liftingiem. 
Efekty zabiegu to: uniesienie linii 
brwi, uniesienie opadających po-
wiek górnych, wygładzenie zmarsz-
czek powiek dolnych, odmłodzenie 
i poprawa struktury (grubości, ję- 
drności) skóry. Są one widoczne już 
po jednym zabiegu. Pełne efekty 
kształtują się na przestrzeni kilku 
tygodni, a utrzymują do kilku lat. 
Taki pełen efekt jest porównywalny 
do tego, jaki uzyskujemy po liftingu 
chirurgicznym.

Zapytaliśmy pacjentów 
o wrażenia po zabiegach

pacjentka Viva Derm
Na początek skorzystałam z zabiegu 
wstrzyknięcia toksyny botulinowej. 
Jestem bardzo zadowolona, zwła-
szcza po konfrontacji z niektórymi 
moimi koleżankami, które moim zda- 
niem po takim zabiegu mają cza-
sem twarze jak maski. Doceniam fa-
chowość doktor Walkiewicz, która 
podaje botulinę z wielkim wyczu-
ciem, wie gdzie i ile można podać, 

aby osiągnąć pożądany, naturalny 
efekt. Moja skóra jest lepiej napięta, 
zmarszczki się wygładziły, ale twarz 
nie jest nieruchoma. Mam zamiar 
skorzystać z następnych etapów 
ułożonej dla mnie przed dr Walkie-
wicz terapii.

pacjentka Derma puls
Ostatnio moja przyjaciółka zadała 
mi pytanie: „Po co korzystasz z za- 
biegów odmładzających skoro tak 
dobrze wyglądasz? Nie wiem co wła- 
ściwie »poprawiasz« i za co płacisz?”. 

Z zadowoleniem odpowiedziałam: 
„Właśnie za to. Mój dobry wygląd za- 
wdzięczam dr Kaniowskiej. Pani Do-
ktor tak dobiera mi terapię i rodzaje 
zabiegów, żeby powstrzymać zmia-
ny związane ze starzeniem się w spo- 
sób stopniowy i niezauważalny dla 
osób postronnych. Zależy mi na tym, 
żeby »zatrzymać czas«, a nie w spo- 
sób drastyczny zmienić swój wygląd. 

Część II artykułu: odmładzanie dol- 
nej części twarzy przedstawimy  
w następnym numerze.

efekt osiągnięty dzięki terapii łączonej: thermage, wypełnienie skroni i odtworzenie podściółki tłuszczowej pod brwią kwasem hialuronowym

Zabieg thermage / Dokumentacja Medyczna Derma puls

przed zabiegami
20. r. ż.
 

efekt 1 rok po thermage
51. r. ż.

efekt 7 lat po thermage
57. r. ż.
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Zdrowie skóry: 

Przebarwienia to brązowawe plamy o różnej wielkości i nieregularnym kształ- 
cie. Najczęściej dotyczą kobiet. Dermatolog dobiera metody leczenia w zale-
żności od klasyfikacji i przyczyny zaburzeń barwnikowych. 

Najczęściej spotykane zmiany bar- 
wnikowe to piegi, ostuda czy prze- 
barwienia pozapalne, np. potrądzi- 
kowe. Podobne do przebarwień 
i nierzadko z nimi mylone są tzw. 
bodawki łojotokowe, pojawiające 
się na twarzy, dekolcie i częściach 
grzbietowych rąk. Są one potocz- 
nie zwane plamami wątrobowy-
mi, starczymi, ale w rzeczywis- 
tości to nawarstwienia naskórko- 
we spowodowane długotrwałym 
działaniem słońca i z chorobami 
wątroby nie mają nic wspólnego.

Wśród różnorodnych 
zaburzeń barwniko-
wych najczęściej 
spotyka się:

Piegi – to liczne, drobne i niere- 
gularne, jasno lub ciemnobrązowe 
plamki powstające pod wpływem 
światła słonecznego, dlatego zwy- 
kle występują na skórze twarzy  
i kończynach górnych. Powstawa- 
nie piegów jest uwarunkowane 
genetycznie. Spotyka się je prze- 
ważnie u osób młodych lub ru-
dowłosych. 

Melasma (ostuda) – to typ prze-
barwień występujących głównie 
u kobiet po 30. roku życia. Są to 
nieregularne, ostro ograniczone 
brązowe plamy umiejscowione na 
twarzy (czoło, policzki, wargi górne).  
Najczęściej pojawiają się w okresie 
ciąży, podczas stosowania hormo- 
nalnych środków antykoncepcyj-
nych oraz w czasie zaburzeń en-
dokrynologicznych (nadczynność 
tarczycy, choroby jajników).

przebarwienia pozapalne – mogą 
wystąpić w miejscach, gdzie wcze- 

Przebarwienia: przyczyny, 
zapobieganie i leczenie

Autor: dr Kamila Szarmach, www.dermis.pl 

śniej były jakieś zmiany trądziko-
we, niektóre wysypki skórne, opa- 
rzenia słoneczne, uczulenia, ura-
zy. Istnieją dwa rodzaje tego typu 
przebarwień: skórne – gdy mela-
nina zlokalizowana jest w makro- 
fagach okołonaczyniowych w war- 
stwie brodawkowej oraz miesza-
ne, które mają cechy przebarwień 
naskórkowych i skórnych. Rodzaj 
przebarwienia można określić,  
oglądając skórę naświetloną lam-
pą Wooda.

Przyczyny powstawania 
Przebarwienia obejmujące często 
czoło, okolice ust, a niekiedy na- 
wet prawie całą twarz, dekolt czy 
dłonie to zwykle efekt nadmier- 
nej ekspozycji na słońce. Pod wpły- 
wem promieniowania słoneczne- 
go dochodzi do pojawiania się 
przebarwień o podłożu hormonal-
nym związanym z antykoncepcyją 
czy też hormonalną terapią w okre- 
sie menopauzy. Przebarwienia mo- 
gą mieć też związek z chorobami  
nadnerczy czy tarzycy. Latem wszel- 
kie plamy, przebarwienia, piegi 
stają się bardziej widoczne i ciem-
niejsze i to właśnie one nie tylko 
przeszkadzają, ale i postarzają. 
Niestety, aby je zlikwidować, na- 
leży zadbać o to już jesienią i zimą, 
a wiosną i latem pamiętać o stoso- 
waniu preparatów z filtrami ochron- 
nymi przed promieniowaniem UV, 
tzw. fotoblokerów.

foto: Anti Aging Institute



 Do powstania przebarwień przy- 
czyniają się kosmetyki, perfumy 
(zawierające substancje fotouczu- 
lające, alkohol), niektóre leki i zio- 
ła, np. dziurawiec. Ich przyczyną 
są również poparzenia słoneczne, 
zwłaszcza intensywne, mocne opa- 
lanie się na słońcu i\lub w solarium. 
Często powstają w miejscach sta- 
nów zapalnych na skórze, głównie 
przy cerze trądzikowej, skłonnej 
do wyprysków. Na powstawanie 
przebarwień narażone są zarów-
no kobiety o jasnej, jak i ciemnej 
karnacji, ale właśnie te ostatnie 
mają większą skłonność do po- 
wstawania przebarwień intensyw- 
niejszych i trudniej ustępujących. 
Przed wybraniem leczenia ocenia 
się rodzaj i głębokość przebar-
wień, które ustala się pod lampą 
Wooda. 

Jak zapobiegać powsta-
waniu przebarwień?
Podstawą leczenia przebarwień 
jest skuteczna ochrona przeciw-
słoneczna. Obejmuje ona ograni- 
czenie ekspozycji na promienio- 
wanie słoneczne w godzinach 
południowych, stosowanie zewnę- 
trznych preparatów chroniących 
przed UVB i UVA, noszenie odzie-
ży osłaniającej ciało.
 Preparaty przeciwsłoneczne po- 
winny zawierać filtry fizyczne bądź 
mieszaninę filtrów chemicznych 
i fizycznych. Niezbędna jest och-
rona przed słońcem w trakcie cią- 
ży, stosowania doustnej antykon- 
cepcji, zastępczej terapii hormo-
nalnej, w okresie menopauzy i ku- 
racji hormonanych. W miesiącach 
nasłonecznionych warto upewnić 
się, czy nasze kosmetyki nie są 
fotouczulające.
 Żeby ochrona przeciwsłonecz-

na była skuteczna, powinna być 
stosowana w Polsce od wczesnej 
wiosny do jesieni. 

Sposoby leczenia
W leczeniu miejscowym najczę-
ściej stosuje się hydroksykwasy 
i hydrochinon – w stężeniu 2%  
– do usuwania i rozjaśniania plam 
soczewicowatych, piegów, ostudy, 
przebarwień pozapalnych, oraz po- 
chodne witaminy A o sile dzia-
łania zbliżonej do hydrochinonu, 
ale żeby osiągnąć efekt, trzeba je 
stosować przez dłuższy czas.
 Metody farmakologiczne (hy-
drochinon, retinoidy, kortykoste- 
roidy, kwas azelainowy, kojowy, 
fitowy, alfa-liponowy i inne) dają 
satysfakcjonujące efekty, ale za- 
równo podczas leczenia, jak i po 
zakończeniu należy rygorystycznie 
przestrzegać ochrony przeciwsło-
necznej. Najlepsze efekty uzyskuje 
się poprzez łączenie preparatów  
– np. hydrochinonu, tretinoiny i ko- 
rtykosteroidów. Stosowanie hydro- 
chinonu ze wskazań kosmetycz-
nych jest zabronione w niektórych 
krajach europejskich, gdzie jest 
on dostępny jedynie na receptę. 
Przyczyną tego zakazu były zwią- 
zane ze stosowaniem leku zmia-
ny typu leukoderma (z odbarwie-
niami typu confetti-like) oraz pod- 
skórne złogi barwnika (ochrono-
za). Dlatego też prowadzone są in-
tensywne badania nowych zwią- 
zków odbarwiających. Do takich 
substancji należy zaliczyć m.in. ar- 
butynę (uzyskiwaną z niektórych 
roślin) i jej pochodne o silniej-
szym działaniu hamującym tyro-
zynazę (α-arbutyna i glikozydy 
α-arbutyny), uzyskiwane na dro-
dze przemian hydrochinonu. 
 Kwas azelainowy, kojowy, α-ar- 
butyna i roślinne wyciągi hamu-

jące tyrozynazę wchodzą w skład 
prepratów stosowanych z dobrym 
skutkiem w leczeniu przebarwień 
– Cosmelan, Dermamelan.

Zabiegi w gabinecie
W zależności od rodzaju prze-
barwień wykonuje się jeden do 
kilku zabiegów. Najczęściej wyko-
rzystuje się terapię łączoną, która 
daje najlepsze efekty. Dodatko-
wym plusem terapii przebarwień 
jest poprawa kondycji skóry, spły- 
cenie drobnych zmarszczek i w re- 
zultacie odmłodzenie. Jednocześ- 
nie z zabiegami leczenie kontynu-
uje się w domu poprzez stoso-
wanie odpowiednich preparatów 
wybielających.

Zabiegi laserowe 
Światło lasera wybiórczo pochła-
niane jest przez melaninę, pod-
grzewa komórki zawierające bar- 
wnik, powodując ich zniszczenie. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, sto- 
sując lasery Nd:Yag, rubinowe oraz 
źródła światła (IPL) w leczeniu: 
piegów, plam soczewicowatych, 
przebarwionych brodawek łojoto- 
kowych, a także przebarwień pole- 
kowych.
 Melanina ma szerokie spektrum 
pochłaniania światła, dlatego w le- 
czeniu przebarwień z powodze- 
niem wykorzystywane są różnego 
rodzaju lasery i nielaserowe źródła 
światła (Intensive Pulse Light, IPL, 
intensywne źródło światła z odcię- 
tym zakresem widma). Dzięki te-
chnologii IPL można również z do- 
brym efektem usuwać przebarwie- 
nia po oparzeniach. Należy jed-
nak z dużą ostrożnością ustalać 
dawki promieniowania, szczegól- 
nie jeśli stosuje się różnego ro- 
dzaju skojarzone metody postę-
powania. W leczeniu zmian bar-
wnikowych często wykorzystuje 
się lasery typu Q-switched (ru-
binowy, aleksandrytowy, Nd:Yag). 
Zmiany barwnikowe leczy się 
również przy użyciu laserów pul- 
sacyjnych o długim impulsie, np. 
Nd:Yag (1064 nm), KTP (potasowo- 
-tytanowo-fosforowy, 532 nm), nie- 
które lasery diodowe. Podejmowa- 
no również, z powodzeniem prze- 
prowadzone, próby usuwania zmian 
barwnikowych za pomocą urzą-
dzeń pracujących w technologii 
ELOS (Elektro-Optical Synergy) 

przed i po serii zabiegów mezoterapii z użyciem preparatu Dermaheal
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czy LHE (Pulsed Light and Heat 
Energy).

peelingi chemiczne 
Do leczenia przebarwień wyko-
rzystuje się m.in. peelingi chemi-
czne (α-hydroksykwasy – kwas 
glikolowy, cytrynowy, mlekowy, 
tartanowy; α-ketokwasy – pirogro- 
nowy; polihydroksykwasy – glu-
konolakton, kwas laktobionowy; 
α-hydroksykwasy – kwas salicy-
lowy; TCA). Bardzo często stosu-
je się kojarzone metody leczenia, 
przy wykorzystaniu różnych zwią-
zków chemicznych. 
 Kwas glikolowy może być sto-
sowany sam lub z czynnikami roz- 
jaśniającymi (np. blokery tyrozy-
nazy, kwas fitowy, kojowy). W le- 
czeniu przebarwień korzystne sy- 
nergistyczne działanie występu- 
je po zastosowaniu kwasu gliko- 
lowego i salicylowego Skuteczny 
jest też kwas retinowy, który sto- 
suje się łącznie z subtancjami 
hamującymi działanie tyrozynazy 
(kwas kojowy, fitowy, azelainowy, 
witamina C). Dobre efekty (rozja- 
śnienie piegów i plam soczewico- 
watych) obserwowano również po 

użyciu 50% kwasu pirogronowego. 

krioterapia: Leczenie zimnem daje 
dobre wyniki w przypadku rogo- 
wacenia starczego, plam soczewi- 
cowatych i brodawek łojotokowych.

Metody chirurgiczne: Są one sto- 
sowane w celu usunięcia np. zna-
mion barwnikowych.

Mezoterapia: Podawanie substan- 
cji, które zmniejszają syntezę me- 
laniny bezpośrednio pod skórę 
jest również skuteczne w leczeniu 
przebarwień. W tym celu stosuje 
się tzw. peptydy biomimetyczne 
(Dermaheal SB).

trudnym problemem w leczeniu 
przebarwień są nawroty zmian. 
Aby zregenerować skórę po le- 
czeniu, „odmłodzić melanocyty”  
i do pewnego stopnia zapobiec 
nawrotom, można zastosować se- 
rię zabiegów laserem frakcyjnym. 

Uwaga: w trakcie leczenia prze- 
barwień trzeba bezwzględnie uni- 
kać ekspozycji skóry na słońce 
i solarium.

ŚwIĄteCZNe QUAtrO 

• revitaLash® Volumizing Mascara 7,39ml – czarny tusz  

• revitaLash® ADVANCeD 3,5ml – odżywka stymulująca 
 wzrost rzęs 6 miesięcy codziennej kuracji
• revitaLash® Zalotka 
• revitaLash® Grzebyk
Cena detaliczna: 380 zł

Sprzedaż wyłącznie w autoryzowanych gabinetach 
medycyny estetycznej, spa i kosmetycznych w całej Polsce.

www.revitalash.com.pl

NOWA FORMUłA 
 

gwarantuje olśniewające 
efekty działając szybciej 

niż kiedykolwiek!

revitaLash®ADVANCED jest odpowiedzią na marzenia kobiet 
o pięknych i długich rzęsach w postaci kosmetyku o łatwej aplikacji.

Odżywka sprawia, że rzęsy stają się spektakularnie dłuższe, 
grubsze i piękniejsze w rekordowym czasie. W niezależnych 

badaniach klinicznych 90% osób stwierdziło, że ich rzęsy 
wyglądają lepiej, a 97% badanych osób stwierdziło poprawę 

wyglądu swoich rzęs już w ciągu 3 tygodni zastosowania 
revitaLash®ADVANCED. 

revitaLash®ADVANCED zawiera  specjalnie opracowany zestaw 
składników aktywnych: molekuły pochodnych nienasyconych 

kwasów karboksylowych, wyciągi roślinne m. in. palma sabałowa, 
żeń-szeń, zielona herbata, pszenica, nagietek lekarski, uzupełnione 

o działanie aktywnych nanopeptydów.

revitaLash®ADVANCED stosuje się na noc po dokładnym 
demakijażu, na czystą (umytą wodą z delikatnym mydłem) 

i suchą skórę powiek. Niewielką ilość preparatu nanosimy jednym 
pociągnięciem aplikatora tuż u nasady rzęs. Produkt zalecany 

również po zakończonej chemioterapii. Odżywkę można stosować 
na przedłużone i zagęszczone rzęsy, ponieważ nie rozpuszcza kleju.

Produkty marki RevitaLash są dostępne w dwóch pojemnościach: 
revitaLash®ADVANCED 3,5ml (6 miesięcy codziennej kuracji) 

cena detaliczna – 330 zł 

oraz revitaLash®ADVANCED 2ml (3 miesiące codziennej kuracji) 
cena detaliczna – 250 zł

Sprzedaż wyłącznie w autoryzowanych gabinetach medycyny 
estetycznej, spa i kosmetycznych w całej Polsce.

Wyłączny dystrybutor marki RevitaLash w Polsce:

pLAZANet
ul. Naramowicka 219C lok.33, 61-608 Poznań

tel. 61 22 35 495, fax.61 22 32 783, tel. 691 314 050

www.revitalash.com.pl
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Zdrowie skóry:

Autor: dr Kinga Nicer, www.nicer.pl

Kłopoty zaczynają się już w młodym wieku, od skłonności do zaczerwienie-
nia i rozszerzonych naczynek krwionośnych. Im bardziej dojrzała skóra, tym 
zmiany są wyraźniejsze i trwalsze. Pojawia się rumień, który zwiastuje trądzik 
różowaty. Już po zauważeniu pierwszych objawów skórę naczyniową trzeba 
leczyć i poddać szczególnej pielęgnacji.

Skóra wrażliwa, naczyniowa bar-
dzo często jest uwarunkowana ge-
netycznie. Wpływ na pogorszenie 
jej stanu mają też czynniki 
zewnętrzne, takie jak nieodpowie- 
dnia pielęgnacja, dieta, nadmier- 
na ekspozycja na promienie sło-
neczne, nadużywanie solarium.

Pojęcie skóry wrażliwej, naczynio-
wej może dotyczyć różnych typów 
skór: tłustej, suchej, odwodnionej. 
Problem może się pojawić zarówno 
u osób młodych, jak i dojrzałych.
Wspólne jest to, że skóra naczynio- 
wa ma obniżoną tolerancję na wię-
kszość czynników zewnętrznych, 
np. bardzo niskie i wysokie tempe- 
ratury, wiatr, promieniowanie UV, 
zbyt częste gorące kąpiele, ogrze- 
wanie, klimatyzacja, stres, emocje, 
używki oraz niektóre leki i kosmetyki. 

Główne dolegliwości to trwałe 
lub przemijające czerwienienie się 
niektórych okolic twarzy (szcze- 
gólnie jej środkowej części: czo-
ło, nos i policzki), pieczenie i swę- 
dzenie skóry. Ważne jest, by jak naj-
szybciej rozpocząć leczenie i odpo- 
wiednią pielęgnację skóry, w prze- 
ciwnym razie zaczerwienienia bę- 
dą się pojawiać coraz częściej 
i dojdzie do utrwalenia zmian, 
a utrwalony rumień oraz towarzy-
szące mu objawy to pierwsza faza 
trądziku różowatego, która nie le- 
czona, zwykle postępuje (faza gru- 
dkowa i krostkowa, przerost tkan-

Leczenie i pielęgnacja 
skóry naczyniowej

ki łącznej w obrębie policzków  
i nosa – rhinophyma).

Leczenie 
Jeżeli mamy tendencję do czerwie- 
nienia się twarzy, nie lekceważ- 
my tego, wczesna profilaktyka ma 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
choroby, a dbałość w fazie wstę-
pnej przynosi najlepsze efekty. Is- 
tnieje wiele sposobów leczenia 
skóry z rozszerzonymi naczynka- 
mi. Po zdiagnozowaniu przyczyn 
pękania naczynek i stanu skóry 
dermatolog dobiera indywidualną 
terapię dla każdego pacjenta. Naj- 
częściej stosuje się metodę łączo- 
ną, składającą się z kilku działań 
jednocześnie.

Najczęściej 
stosowane zabiegi: 

Laseroterapia – to jedna z naj- 
bardziej skutecznych stosowanych 
obecnie metod. Do zabiegu wy-
korzystuje się różnego rodzaju la- 
sery, np. 532 nm Nd:Yag, laser ar- 
gonowy, barwnikowy, diodowy, 
1064 nm Nd:Yag raz IPL, bardzo 
skuteczny w usuwaniu teleangie- 
ktazji i rumienia na twarzy. Efek-
ty zabiegów zależą od użytego 
sprzętu, doświadczenia lekarza 
wykonującego zabieg oraz od ilo-
ści i wielkości naczyń. Najczęściej 
należy wykonać kilka zabiegów,  
a pacjent powinien pozostać pod 
stałą kontrolą dermatologa. 

peelingi chemiczne – bardzo 
dobre efekty uzyskuje się szcze- 
gólnie w fazie rumieniowej, ale 
można je również stosować w fa- 
zie grudkowo-krostkowej. Najczę- 
ściej używane w tym celu są pee- 
lingi powierzchowne (kwas gli-
kolowy, migdałowy, pirogronowy 
i inne).

Mikrodermabrazja diamentowa 
– u części pacjentów uzyskuje 
się bardzo dobre rezultaty, a pra-
widłowo wykonany zabieg przy uży- 
ciu odpowiedniego sprzętu nie usz- 
kadza naczyń.

Farmakologia – w zależności od 
fazy zmian skórnych pacjent sto- 
suje różnego rodzaju leki derma- 
tologiczne, od kremów po doust-
ną antybiotykoterapię, jeśli zacho- 
dzi taka konieczność.

Pielęgnacja 
Dolegliwości skóry naczyniowej 
nasilają się jesienią i zimą. Nara- 
żone na działanie niskich tempe- 
ratur na zewnątrz i ciepła w ogrze- 
wanych pomieszczeniach kruche 
naczynka krwionośne nie nadą-
żają z dopasowaniem się do zmian 
temperatury. Dlatego twarz jest 
ciągle zaczerwieniona i pojawiają 
się teleangiektazje. W przypadku 
cery naczyniowej pielęgnacja do-
mowa jest ważnym elementem po- 
magającym zapobiec rozwojowi 
trądziku różowatego. Stosowane 
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kosmetyki powinny oprócz nawil- 
żania działać łagodząco i kojąco 
na skórę oraz zawierać składniki 
wzmacniające i uszczelniające ścia- 
ny naczyń krwionośnych. Kremy 
na dzień muszą również zawierać 
w swoim składzie filtry UV oraz 
substancje zabezpieczające skórę 
przed działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych. Do- 
datkowo warto również zacząć 
przyjmować preparaty zawierają-
ce witaminę C i PP, które wzmo-
cnią naczynia krwionośne.

Dobre rady 

• Unikaj opalania i wizyt w solarium. 

• Pamiętaj, że skóra naczyniowa nie lubi skrajnych warunków klimatycznych (gorąco, zimno, nadmierna  
 wilgotność i wysuszenie powietrza, wiatr) i stosuj odpowiednie kremy ochronne.

• Używaj kremów zawierających witaminy C, K, PP lub wyciąg z miłorzębu, kasztanowca, arniki, a także 
 winogron i zielonej herbaty. Przeciwdziałają one rozszerzaniu się naczynek, zmniejszają ich kruchość 
 oraz uelastyczniają je. Arnika dodatkowo reguluje zaczerwienienia. Unikaj kosmetyków zawierających  
 składniki drażniące.

• Odzwyczajaj się od picia gorących napojów, spożywania gorących, ostrych posiłków, unikaj mocnych  
 alkoholi, czerwonego wina, kawy, produktów, które stymulują wydzielanie histaminy, rozszerzającej na- 
 czynia krwionośne.

• Do zatuszowania pajączków stosuj korektor w kolorze zielonym lub specjalne kryjące podkłady, które spra- 
 wiają, że naczynka są mniej widoczne.



Ekspert ANTI-AGING12

Dermatologia estetyczna:

Lampy LeD to jeden z przebojów w dermatologii estetycznej. wszech-
stronne zastosowanie pozwala lekarzom stosować je zarówno przy zabie-
gach odmładzających, jak i w leczeniu wielu schorzeń dermatologicznych.

Co to są lampy LED?
LED są to półprzewodniki świe- 
tlne, które zamieniają prąd na mo- 
nochromatyczne światło o różnej 
długości fali (różnego koloru). 
LED-y emitują światło widzialne, 
UV oraz promienie podczerwone  
o wysokiej jasności. Odbiorcą świa- 
tła są naświetlane komórki, a do-
kładniej błony komórkowe i centra 
energetyczne komórek, tzw. mi- 
tochondria. Efektem działania LED 
jest aktywacja komórek skóry, po- 
budzenie jej regeneracji i przebu- 
dowy tkanek. Zwiększa się synte-
za kolagenu w skórze, poprawia 
jej ukrwienie, następuje wzrost 
przepuszczalności naczyń krwio-
nośnych i tworzenie nowych na- 
czyń. Pobudzone zostają także na- 
turalne procesy immunologiczne 
(odpornościowe) skóry.

Lampy LED 
w dermatologii estetycznej

Wpływ poszczególnych 
długości fali na procesy 
leczenia skóry:
• podczerwone (830-850 nm):  
 pobudzenie aktywności   
 fibroblastów (komórek skóry)  
 i procesu produkcji kolagenu,  
 leczenie stanów zapalnych
• czerwone (45 nm):   
 odmładzanie skóry, leczenie  
 stanów zapalnych
• pomarańczowe (00 nm):   
 fotoodmładzanie, leczenie  
 blizn
• żółte (95 nm): gojenie ran
• zielone (520 nm): gojenie ran,  
 zahamowanie produkcji 
 melaniny
• niebieskie (460 nm): działanie  
 antyseptyczne, przeciwzapalne
• UVB (311-313 nm): 
 leczenie bielactwa, łuszczycy

Efekty działania
Urządzenia zawierające najwyższej 
jakości diody w urządzeniu LED da-
ją lekarzom znacznie większe mo- 
żliwości odmładzania i leczenia 
problemów skóry. Zabiegi naświe-
tlań można przeprowadzać zarów- 
no na twarzy, jak i na całym ciele. 

Szczególne wskazania 
do zabiegów lampą 
LED to: 
• stany zapalne, trudno gojące  
 się rany i owrzodzenia
• oparzenia, uszkodzenia  
 posłoneczne, rogowacenie  
 słoneczne
• terapia naczyniaków i zmian  
 naczyniowych, likwidacja  
 blizn pooperacyjnych
 i rozstępów
• poprawa elastyczności 

Autor tekstu: dr n. med. Joanna Czuwara, www.viva-derm.pl 
Autor dokumentacji medycznej: dr n. med. Ewa Kaniowska, www.derma-puls.pl
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Leczenie rozstępów Leczenie kontakowego zapalenia skóry

Efekty zabiegów z użyciem lampy LED
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Im starsza skóra, tym trudniej pobudzić jej naturalne procesy regeneracyjne. Seria zabiegów z wyko-
rzystaniem lampy LED powoduje przebudowę skóry, która w efekcie staje się grubsza, bardziej sprę-
żysta, wygładzona, poprawia się jej gęstość i wyrównuje koloryt.

 i kolorytu skóry
• leczenie zmarszczek 
 i wiotkości skóry
• przebudowa tkanki tłuszczowej
Naświetlania lampą LED dają szcze- 
gólnie dobre efekty w terapii łą-
czonej z takimi zabiegami jak: pee- 
lingi chemiczne, mezoterapia, mi- 
krodermabrazja, zabiegi laserowe.

Atuty i wady 
Działanie lampy LED na skórę 
jest bardzo łagodne, dlatego po- 
żądany skutek odnoszą dopiero 
serie zabiegów. Jest to jednocześ-
nie zaleta (bo zabiegi są nieinwa-
zyjne) i wada – gdyż skuteczność 
działania maleje wraz z wiekiem, 
im starsza skóra, tym trudniej po- 

budzić jej naturalne procesy re-
generacji. Największym atutem 
lampy LED jest niewątpliwie jej 
wszechstronne zastosowanie, co 
sprawia, że staje się ona cennym 
urządzeniem w gabinecie derma-
tologa estetycznego.
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Estetyczny zabieg:

Autor: dr Maciej Rogala, www.goldclinic.pl

Mikronakłuwanie przeżywa obecnie swój renesans, głównie dzięki wie-
lu zastosowaniom terapeutycznym w medycynie estetycznej, jak również 
pojawiającym się nowym metodom, które sprawiają, że dziś ten zabieg jest 
znacznie bardziej komfortowy dla pacjenta niż dawniej.

Mikronakłuwanie skóry jako me- 
toda terapeutyczna ma swoją dłu- 
gą historię. Jedno z pierwszych  
badań naukowych w tej dziedzi-
nie opublikował już w 1997 roku 
dr Andre Camirand. U wielu swo- 
ich pacjentów z bliznami wyko-
rzystał prosty sposób: pokrywał je 
tatuażami. Po 1-2 latach zauwa-
żył, że choć pigment dawno już 
zniknął, zastąpiony własną mela-
niną pacjentów, to znacznie popra- 
wiła się jakość blizn, ich wygląd 
i kolor. Ten prosty eksperyment 
zaowocował ideą, że nakłuwanie 
blizn pistoletem do tatuażu było 
odpowiedzialne za poprawę wy- 
glądu i odbarwienie blizn. Okaza- 
ło się, że jest to najprostsza me-
toda na stymulację produkcji ko- 
lagenu i pobudzenie procesu me-
lanogenezy (biologicznego proce- 
su produkcji barwnika skóry – me- 
laniny). Wyniki badań dr Camiran- 
da dały podstawy do szerszego 
zastosowania tej metody leczenia.

W jaki sposób 
mikronakłuwanie 
stymuluje skórę?
Mechanizm działania techniki mi-
kronakłuć jest niezwykle prosty. 
Nakłuwając skórę, powodujemy 
mikrouraz, który stymuluje ją do 
samoleczenia i uruchamia proce-
sy regeneracyjne. Pobudzanie na-
szego organizmu odbywa się w po-
dobny sposób jak w przypadku 
skaleczenia skóry. Tutaj jednak 

Frakcyjne 
mikronakłuwanie skóry

nakłucia są tak niewielkie, że nie 
prowokujemy procesu bliznowa-
cenia, a jedynie pobudzamy skórę 
do regeneracji. Pierwszy etap go- 
jenia rozpoczyna się wraz z wy-
dzielaniem czynników wzrostu po- 
chodzenia płytkowego, który sprzy- 
ja tworzeniu się kaskady nowych 
komórek naskórka i pobudza pro- 
dukcję składników macierzy mię-
dzykomórkowej. Procesy prolifera- 
cji (rozmnażania się) komórek skóry 
powodują dalsze wydzielanie czyn- 
ników wzrostu z fibrolastów, ke-
ratynocytów i monocytów, co pro-
wadzi do drugiej fazy przebudowy 
skóry, w której powstają kolagen 
typu III, IV i I, elastyna, proteogli-
kany, glikozaminoglikany. Pobudza- 
dzane są także procesy angioge- 
nezy, czyli tworzenia nowych na- 
czyń krwionośnych. Ostatnia faza 
mechanizmu działania mikrona-
kłuwania skóry skutkuje przebu-
dową i remodelingiem leczonych 
tkanek. Poprawia się unaczynienie 
skóry, a jej struktura ulega wzmo-
cnieniu dzięki obecności nowego 
kolagenu. Kwintesencją działania 
techniki mikronakłuć są natural-
ne zdolności organizmu do samo- 
leczenia oraz przebudowy i remo-
delingu tkanek.

Dla kogo jest metoda 
mikronakłuwania skóry?
Technika mikronakłuwania skóry 
zdobywa coraz więcej zwolenników 
przede wszystkim dzięki wielości 

wskazań terapeutycznych, które le- 
karz medycyny estetycznej może 
wykorzystać w swojej praktyce. 

wskazania:
• Mikronakłuwanie stosuje się 
głównie u pacjentów z typowymi 
oznakami starzenia i fotostarzenia 
się skóry. Metoda ta, poprzez sty-
mulację produkcji kolagenu i uru- 
chamianie procesów naprawczych, 
poprawia napięcie i elastyczność 
skóry, ukrwienie, a także odżywia 
ją, co powoduje zmniejszenie wi- 
doczności drobnych zmarszczek. 
Dzięki stymulacji procesów melano- 
genezy uzyskujemy również uje- 
dnolicenie koloru i struktury skóry.
• Jednym z ważniejszych wska-
zań dla metody mikronakłuwania 
są blizny. Znaczną poprawę wyglą- 
du skóry możemy uzyskać zarów-
no przy bliznach potrądzikowych, 
jak i pooperacyjnych oraz poopa-
rzeniowych. Stymulując procesy re- 
generacyjne, powodujemy, że orga- 
nizm (jakby od wewnątrz) wytwa- 
rza nową skórę, która zastępuje 
bliznę. Działamy więc nie tylko ze- 
wnętrznie, ale też przebudowu- 
jemy strukturę skóry od środka. 
• Podobny mechanizm działania 
mikronakłuwania wykorzystujemy 
w leczeniu rozstępów, które są ro- 
dzajem blizny. Stymulacja rozstę- 
pów skutkuje zmniejszeniem ich wi- 
doczności i poprawą jakości skóry 
w ich obrębie.
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Metody, techniki
i urządzenia do mikronakłuwania
Tak jak w każdej dziedzinie medycyny, tak i w technice 
mikronakłuwania skóry jest wyraźny postęp. Lekarze 
często wykorzystują rollery – specjalne wałki z dużą 
ilością mikroigieł o różnej grubości oraz długości od 
0,2 do 2,5 mm. Zabieg przeprowadza się w znieczu-
leniu, stosując specjalny krem. Lekarz wykonuje go, 
przesuwając wałek po skórze pacjenta, co powoduje 
mikrouszkodzenia skóry i stymuluje ją do regeneracji. 
 Nowością na rynku są urządzenia medyczne do mi-
kronakłuwania, takie jak Dermapen, które znacznie 
poprawiły nie tylko szybkość wykonania zabiegu, ale 
również komfort pacjenta podczas jego trwania. W tym 
przypadku możemy mówić o tzw. frakcyjnym nakłuwaniu 
skóry dzięki temu, że pulsujące igły wykonują do 90 
nakłuć na sekundę. Pozwala to znacznie ograniczyć czas 
wykonywanego zabiegu i zminimalizować odczucie bólu 
u pacjentów. Urządzenie umożliwia wykonanie nakłuć 
od 0,5do 2,5 mm w głąb skóry, dzięki czemu możliwa 
jest stymulacja warstwy brodawkowatej skóry, czyli ob-
szaru, na którym znajduje się najwięcej fibroblastów. 
Mikronakłuwanie pozwala również na wprowadzanie 
substancji czynnych w głąb skóry, co sprawia, że zabieg 
jest jeszcze bardziej skuteczny. W tym celu stosuje się 
koktajle mezoterapeutyczne, osocze bogatopłytkowe, 
preparaty na bazie kwasu hialuronowego, krzemionki, 
aminokwasów – używane w zależności od wskazania  
i leczonego obszaru skóry.
 

foto: fotoserw
is Derm

apen

przed zabiegiem efekt po zabiegu
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I Kategoria: Najlepsze urządzenia 
w dermatologii estetycznej

VARILITE 532/940 nm
System laserowy do usuwania zmian naczyniowych na twarzy i kończynach dolnych, zmian pigmenta-
cyjnych i skórnych. System VariLite™ firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie 
laserowego leczenia zmian skórnych. Znajduje zastosowanie w terapii wielu schorzeń, m.in. przy lecze-
niu zmian naczyniopochodnych, zmian naczyń kończyn dolnych, łagodnych zmianach barwnikowych, 
zmianach skórnych, nieostrych stanach zapalnych trądziku pospolitego oraz usuwaniu włosów  
z małych powierzchni ciała. Tak szerokie spektrum zastosowań czyni z produktu VariLite™ najbardziej 
wszechstronny i nowoczesny półprzewodnikowy system laserowy dostępny na rynku.

Dystrybutor: Optopol Handlowy sp. z o.o.

II Kategoria: Najlepsze preparaty 
do zabiegów w dermatologii estetycznej

BOTOX
To marka znanej na całym świecie toksyny botulinowej typu A, która jako pierwsza została zarejestrowa-
na we wskazaniu wygładzania zmarszczek mimicznych okolicy glabelli.
Preparat w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju medycyny estetycznej, a zabieg wygładzania 
zmarszczek przy użyciu toksyny stał się złotym standardem w wielu gabinetach. 
Wszystko to dzięki unikatowej budowie cząsteczki Botoksu, która zapewnia precyzyjne działanie pre-
paratu po podaniu i tym samym pozwala przewidzieć rezultat, podnosząc jednocześnie poziom satys-
fakcji pacjenta.
Botox nadal się rozwija – w 2011r. preparat uzyskał rejestrację wskazania: profilaktyka bólów głowy  
u pacjentów dorosłych cierpiących na przewlekłą migrenę (bóle głowy występujące 15 dni w miesiącu 
lub częściej) – a kolejne zastosowania są w zaawansowanych fazach badawczych.

producent i dystrybutor: Allergan 

RESTYLANE® 
Restylane® to gama produktów wyprodukowanych  w opatentowanej technologii NASHA, która zapew-
nia doskonałe bezpieczeństwo oraz najmniejszą modyfikację cząsteczki kwasu hialuronowego.
Produkty wprowadzono na rynek w 1996 roku:
Restylane® zawiera następujące linie: Restylane Fillers (wypełniacze), Restylane Skinboosters (hydro-
balans i rewitalizacja), Restylane Skincare (pielęgnacja).
Produkt został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w 2003 roku 
Od momentu wprowadzenia na rynek wykonano już ponad 15 milionów zabiegów.
Wypełniacze Restylane® to linia produktów ze stabilizowanym kwasem hialuronowym do wypełniania 
zmarszczek, konturowania oraz przywracania objętości ustom i policzkom. Linia Restylane Fillers za-
wiera wiele produktów z lidokainą i bez lidokainy: Restylane, Restylane Perlane, Restylane Lip Volume 
oraz Restylane SubQ. Wypełniacze Restylane są żelem kwasu hialuronowego. Kombinacja jednorod-
nych cząsteczek i wysoka zdolność unoszenia tkanek w każdym wypełniaczu, pozwala na wyjątkową 
precyzję i odpowiedni dobór wypełniacza do każdej zmarszczki lub obszaru.
Dwa główne preparaty z tej linii: Restylane Vital i Restylane Vital light zapewniają skórze głębokie  
i długotrwałe nawilżenie. Ta innowacyjna metoda zapewnia naturalny, świeży i pełen blasku wygląd, 
przywraca prawidłowe nawilżenie skóry, poprawia jej strukturę, jędrność oraz elastyczność. Produkty 
te mogą być stosowane nie tylko na skórę 
twarzy, lecz również na szyję, dekolt, dłonie  
i całe ciało. 
W tym roku gama produktów Restylane® 

została poszerzona o dwa innowacyjne pro- 
dukty do modelowania ust. Produkty zosta- 
ły stworzone z myślą o wrażliwej tkance 
ustnej. Preparaty są wytrzymałe na ciągły 
ruch ust i jednocześnie tak miękkie, że dosto- 

Perły Dermatologii Estetycznej 2012 – najlepsze urządzenia, preparaty 
i dermokosmetyki wybrane w przez dermatologów w tegorocznym głosowaniu.

Perły Dermatologii Estetycznej 2012 
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sowują się do delikatnej tkanki warg. Oba preparaty mogą być stosowane łącznie lub oddzielnie, 
w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, aby cieszyć się pięknymi, zdrowymi i naturalnie wy- 
glądającymi ustami. Restylane Lip Volume doskonale wypełnia usta, zwiększa ich objętość  
i jednocześnie wygładza zmarszczki.
Restylane Lip Refresh to skinbooster. Rewitalizuje poprzez poprawę konturu ust, dodając im blasku oraz 
miękkości. Ten nowy produkt jest idealny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, którzy pragną delikat-
nego odświeżenia i nawilżenia ust.
Restylane to gama produktów z 16-letnim doświadczeniem, produkowana przez firmę dążącą do cią-
głych innowacji, ale jednocześnie dbającą o bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów. Wszystkie preparaty 
mają rzetelne, opublikowane badania kliniczne.

 Dystrybutor: Galderma polska

STYLAGE 
Gama StylAge to jedyne monofazowe implanty łączące usieciowany kwas hialuronowy i antyoksydanty. 
Zastosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoliło Laboratorium VIVACY na stwo- 
rzenie gamy produktów wykazujących się długotrwałym stopniem utrzymywania się w tkankach oraz 
łatwością i regularnością iniekcji. 
Badania kliniczne przeprowadzone w czerwcu 2008 roku we Francji na gamie StylAge potwierdziły bar-
dzo dobrą tolerancję i bezpieczeństwo produktu oraz efektywność i zadowolenie pacjenta po zabiegu. 
Gama StylAge z technologią IPN-like daje lekarzom nowe możliwości w spersonalizowanych korek-
cjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting objętościowy. 

 Dystrybutor: Laboratorium estetyki LeA Vivacy

III Kategoria: Najlepszy preparat wspomagający 
leczenie dermatologiczne i efekty zabiegów 
estetycznych

CETAPHIL 
Seria specjalistycznych dermokosmetyków, które poprawiają efekty terapii schorzeń dermatologicz-
nych oraz są niezbędne w codziennej pielęgnacji skóry wymagającej. 
Zostały stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę w dziedzinie dermatologii oraz gruntownie prze-
badane. Dzięki temu powstały produkty zawierające unikatowe składniki odpowiadające na potrzeby 
skóry a jednocześnie pozbawione substancji drażniących i alergizujących.

CETAPHIL EM Do mycia Emulsja micelarna
Jest delikatny i jednocześnie skutecznie oczyszcza skórę. Substancja myjąca jest zamknięta w mice-
li, przez co nie uszkadza płaszcza lipidowego. Jest szczególnie polecany w przypadku: skóry suchej, 
wrażliwej, z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, skóry przed i po zabiegach dermatologicznych oraz 
demakijażu twarzy i okolic oczu.

CETAPHIL MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała
Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry za sprawą unikatowego składu. Zawiera olej z orze- 
chów makadamia, który dostarcza NNKT oraz pantenol, który łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację, 
a także najwyższe wśród dermokosmetyków stężenie silnie wiążącej wodę gliceryny. Jest polecany  
do codziennego nawilżania skóry wymagającej.

CETAPHIL DA Ultra Krem intensywnie nawilżający
Intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze 
lipidy. Zawiera unikatowy kompleks ERC
• pięć składników, które zapewniają skórze ochronę 
 i prawidłowe nawilżenie:
• PCA – składnik Naturalnego Czynnika Nawilżającego,  
 bardzo silnie wiąże wodę
• masło Shea i olej z orzechów makadamia – uzupełniają  
 lipidy, zmiękczają skórę
• pantenol – łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację
• silikony – chronią naturalny płaszcz lipidowy
Jest rekomendowany w przypadku AZS i wyprysku oraz wszę- 
dzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo suchą skórą.
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Cetaphil PS Lipoaktywny Krem nawilżający
Zapewnia silnie wysuszonej lub uszkodzonej skórze zaspokojenie trzech kluczowych potrzeb:
• ochronę – tworzy na skórze film ochronny, w jego skład wchodzą olej migdałowy, wazelina  
 i dicapryl oraz silikony, które dodatkowo zmiękczają i wygładzają naskórek
• regenerację – witamina E i silikony działają kojąco i pobudzają wzrost nowych komórek
• nawilżanie – zawiera glicerynę, która długotrwale wiąże wodę.
Jest polecany w przypadku skóry uszkodzonej lub silnie wysuszonej w przebiegu schorzeń dermatolo-
gicznych oraz po zabiegach medycyny estetycznej.
Seria zawiera też dwa produkty przeznaczone dla dzieci, do codziennej pielęgnacji oraz ochrony skóry 
atopowej, suchej lub wrażliwej. 
Cetaphil Restoraderm Emulsja do mycia 
Skutecznie oczyszcza i chroni skórę dziecka, dzięki związaniu substancji myjących w wielowarstwowej 
miceli, dlatego nie wysusza skóry, jak tradycyjne środki myjące i nie pozostawia na skórze tłustej nie-
przepuszczalnej warstwy, jak większość preparatów dodawanych do kąpieli. 
Cetaphil Restoraderm Balsam do nawilżania twarzy i ciała
Zawiera składniki przywracające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich warstw naskórka:
• PCA i arginina – uzupełniają niedobory Naturalnego Czynnika Nawilżającego
• prekursor ceramidów i niacynamid, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii odbudowują   
 niezbędne skórze ceramidy
• masło Shea i olej z nasion słonecznika – uzupełniają lipidy oraz przyspieszają regenerację naskórka
• pantenol i alantoina – działają kojąco i zmniejszają dokuczliwe swędzenie
• składniki filmu ochronnego – tworzą na powierzchni cienką, nietłustą warstwę, która pomaga 
 skórze zregenerować się.

 producent i dystrybutor: Galderma

CICABIO ARNICA+ 
Krem regenerujący z arniką zapobiegający powstawaniu oraz przyspieszający redukcję krwiaków, 
obrzęków i guzów. To idealny preparat po zabiegach dermatologicznych, medycyny estetycznej i zabie-
gach chirurgicznych takich jak: 
• zabiegi laserowe 
• wypełnienia i modelowanie twarzy
• toksyna botulinowa
• elektrokoagulacja
• mezoterapia igłowa
Stosowany jako przygotowanie i wzmocnienie skóry przed zabiegami medycyny estetycznej i zabie-
gami chirurgicznymi, ułatwiające i przyspieszające wchłanianie wybroczyn i obrzęku po zabiegu
Składniki aktywne to:
Arnica Montana, apigenina
• działa przeciwbólowo i przeciwświądowo (opatentowany kompleks Antalgicine)
• zmniejsza stan zapalny (Arnica Montana, apigenina, cynk) 
• działanie antybakteryjne (cynk) 
• zapewnia nawilżenie skóry (gliceryna)
Stosowanie preparatu daje optymalny i natychmiastowy komfort.
Jest on  bardzo dobrze tolerowany, może być stosowany zarówno na skórę twarzy, jak i ciała. 
Jest bezzapachowy, nie zawiera barwników i parabenów.

producent i dystrybutor: Laboratoire Dermatologique Bioderma poland

NORMADERM
Nawilżający krem, który zwalcza 6 oznak niedoskonałości skóry
Efekt działanie kremu oparty jest na kompleksowym działaniu 3 składników aktywnych: 
kwasu glikolowego, kwasu salicylowego oraz kwasu LHA.
• działa matująco dzięki zawartości krzemionki oraz perlitu
• redukuje niedoskonałości
• zwęża pory
• zmniejsza zaczerwienienia
• redukuje ślady po niedoskonałościach
• wyrównuje koloryt skóry
Krem jest odpowiedni do skóry wrażliwej, zawiera Wodę Termalną z Vichy o działaniu kojącym oraz 
łagodzącym. Nie powoduje powstawania zaskórników. Nie zawiera parabenów. Lekka konsystencja 
kremu zapewnia 24 h nawilżenia skóry.

 producent i dystrybutor: Vichy Laboratoires
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TOLERIANE ULTRA
Aktywna pielęgnacja kojąca z neurosensyną 
Dla wrażliwej skóry twarzy i okolic oczu (powieki)
Preparat testowany na najbardziej wymagającej skórze: skłonnej do alergii, atopii oraz na skórze powiek 
z egzemą. Daje efekt natychmiastowego ukojenia i nawilżenia skóry twarzy i okolic oczu, dzięki:
• Neurosensynie, składnikowi aktywnemu nowej generacji, który działa kojąco i przeciwzapalnie
• Wodzie termalnej z La Roche-Posay, która koi i przeciwdziała podrażnieniom
• Masłu karite i glicerynie, które nawilżają skórę i odbudowują barierę ochronną

producent i dystrybutor: La roche-posay

WODA TERMALNA AVÈNE
Woda termalna Avène jest podstawą całej gamy dermokosmetyków Avène. Ma właściwości kojące, 
łagodzące podrażnienia, neutralizuje także działanie wolnych rodników. Jest nisko zmineralizowana, 
bogata w oligoelementy, zawiera krzemionkę, która korzystnie wpływa na skórę. Woda termalna Avène 
jest przeznaczona do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, ale sprawdza się także po zabiegach es-
tetycznych, czy w przypadku dermatoz skóry. Z powodzeniem stosuje się ją w hydroterapii w Uzdro-
wisku dermatologicznym w Avène. Dzięki bezpośredniemu połączeniu pomiędzy źródłem a zakładem 
produkcyjnym, konfekcjonowaniu w bloku sterylnym, nienaruszalności produktu potwierdzonemu 
folią ochronną jesteśmy pewni, że woda, której używa konsument, to ta sama woda co stosowana  
w Uzdrowisku. Woda termalna Avène w spray'u zapewnia ukojenie skóry także po zabiegach derma-
tologicznych. Działa kojąco i łagodząco na skórę, sprzyja zmniejszeniu rumienia, uczucia ściągnięcia 
skóry i dyskomfortu po zabiegach estetycznych jak np. peeling, czy laser.

  producent i dystrybutor: pierre Fabre Dermo-Cosmetique

Szkolenia i konferencje:
•	 2 dobrze wyposażone  sale konferencyjne
•	 8 gabinetów lekarskich spełniających wszystkie 
 wymogi Sanepidu
•	 doskonały dojazd (5 minut od  centrum), 
 miejsca parkingowe, recepcja
•	 dostępność 7 dni w tygodniu
 
Centrum Szkoleniowe dla Lekarzy
ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
tel. +48 (22) 853 39 70, fax. +48 (22) 847 69 33
www.dermatologia-estetyczna.pl
 

NoWe miejSCe NA mApie WArSzAWy!
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Lekarze ze stowarzyszenia zawsze doceniali rolę dziennikarzy w przekazy-
waniu wiedzy pacjentom na temat możliwości współczesnej dermatologii 
estetycznej. Dzięki ich zaangażowaniu pacjenci mogą świadomie korzystać  
z bogatej oferty zabiegów estetycznych. 

W tegorocznej edycji Konkursu Komisja złożona z członków Zarządu Stowarzyszenia zadecydowała o przyz-
naniu Pereł szczególnych i wyjątkowych. Po raz pierwszy Perły Dermatologii Estetycznej zostały przyznane 
dziennikarkom – za propagowanie rzetelnej wiedzy i promowanie dermatologii estetycznej wśród pacjentów. 
Wyróżnienia otrzymają redaktor Magdalena Groszewska, Dyrektor Urody w Wydawnictwie G+J za całokształt 
działalności dziennikarskiej na rzecz podnoszenia jakości życia i zdrowia pacjentów oraz redaktor Ewa Sarno-
wicz – szefowa działu urody w „Twoim Stylu” – za przekazywanie rzetelnych i opartych na faktach informacji  
z zakresu dermatologii estetycznej.

perły Dziennikarstwa – ewa sarnowicz i Magda Groszewska w towarzystwie Zarządu stowarzyszenia – Barbary walkiewicz-Cyrańskiej, 
ewy kaniowskiej i kingi Nicer.

Magdalena Groszewska
Od 2003 r. Dyrektor Urody tytułów kobiecych („Gala”, „Glamour” i „Claudia”) 
oraz magazynu „Focus” w wydawnictwie G+J Gruner + Jahr polska.
Dziennikarka z zamiłowania. Przez 10 lat pracowała w magazynie „Twój Styl”, naj-
pierw jako redaktorka działu urody, a potem jako jego szefowa. W tym czasie była 
pomysłodawczynią prestiżowego konkursu DOSKONAłOŚĆ ROKU (cieszącego się 
dużym powodzeniem do dziś) oraz jego długoletnim sekretarzem. Kolejnym tytułem 
w jej karierze dziennikarskiej stał się miesięcznik „Uroda”, którym z pasją kierowała 
jako redaktor naczelna – aż do sprzedaży tego tytułu (przez G+J) Wydawnictwu Edi-
presse. Wraz z Olgą Kostrzewską-Kuźniak prowadziła program telewizyjny S.O.S. 
Uroda w TVN Style, gdzie radziła Polkom, jak mądrze dbać o zdrowie i korzystać  
z dostępnych kosmetyków i zabiegów, by na długo zachować młody wygląd. 

Ewa Sarnowicz
szefowa Działu Uroda w miesięczniku „twój styl”.
Od 15 lat pisze o urodzie. Jej pasją jest medycyna estetyczna, bo… jest niezrealizowanym 
lekarzem. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim pracowała  
we wrocławskim oddziale „Gazety Wyborczej”. Zajmowała się reportażem, kulturą i dzie-
nnikarstwem śledczym (!). W 1997 roku przeniosła się do Warszawy i zaczęła śledzić… 
urodowe trendy w makijażu, kosmetologii i medycynie estetycznej. Wtedy ta dziedzina 
dopiero raczkowała, a przez 15 lat rozwinęła się nie do poznania. Ewa Sarnowicz uwiel-
bia spotykać się z lekarzami, uczyć się nowych medycznych słów, poznawać tajniki  
skóry i zabiegi. Jak twierdzi: „dermatolodzy estetyczni to pasjonaci i nadzwyczajni 
optymiści, dla których nie ma rzeczy niemożliwych”.

Perły Dziennikarstwa
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Nowości

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl

prezentujemy nowe preparaty, zabiegi i urządzenia wykorzystywane 
w gabinetach dermatologii estetycznej oraz dermokosmetyki.

NOWy ZAbIEG ODMłADZAJąCy  
  
portrait NeoGen™ to urządzenie o udowodnionej skuteczności odmładzania skóry za pomocą technologii 
plazmy azotowej. Plazma emitowana z rączki zabiegowej w postaci kontrolowanych impulsów dostarcza 
energię termiczną do skóry, powodując gwałtowne podgrzanie głębokich warstw skóry 
bez uszkadzania jej powierzchni, wyzwalając tym samym silną reakcję fizjologiczną. 

Badania kliniczne wykazują proces tworzenia się nowego kolagenu oraz regres elastozy 
przez ponad rok po przeprowadzonym zabiegu.

portrait NeoGen® oferuje szereg opcji zabiegowych i przynosi nieporównywalne rezultaty: 
• spłycenie powierzchniowych i głębokich zmarszczek
• wyrównanie kolorytu i tonu skóry, poprawa jej tekstury i elastyczności
• skuteczne usuwanie blizn potrądzikowych, łagodnych zmian pigmentacyjnych, 
 leczenie rogowacenia starczego oraz brodawek starczych
• skuteczne zabiegi na górne i dolne powieki
• potwierdzone klinicznie napinanie skóry 
• działanie na całą strukturę skóry 

Zabieg dostępny w gabinetach. Dystrybutor: Optopol, www.optopol.com.pl

ALbuCIN - INTENSyWNy KrEM WybIELAJąCy NA NOC, 
PhArMACErIS

Krem polecany jest do pielęgnacji skóry z przebarwieniami oraz nierówną pigmentacją. 
Rozjaśnia skórę i skutecznie redukuje plamy i przebarwienia dzięki potrójnemu komplek-
sowi wybielającemu, który blokuje syntezę melaniny na kilku poziomach. 
Działanie rozjaśniające i wybielające wspomaga papaina, która przyspiesza złuszczanie ze-
wnętrznych, przebarwionych warstw naskórka, umożliwiając głębszą penetrację substancji 
wybielających. Witamina E chroni skórę przed efektami przedwczesnego starzenia się. 

Cena: 39,90 zł

INTENSyWNy KrEM rEDuKuJąCy rOZSTęPy 
Z SErII bODy ArT, Dr IrENA ErIS  

Wieloskładnikowy ekstrakt owocowy, zawierający kwasy owocowe z grupy AHA oraz skon-
centrowane wyciągi z soków owoców (borówki czarnej, cukru trzcinowego, pomarańczy, 
cytryny i cukru klonowego) znacząco spłyca rozstępy oraz wyrównuje koloryt skóry  
w miejscu ich występowania. Skoncentrowany kompleks witaminowo-proteinowy zwiększa 
spójność skóry, co w bezpośredni sposób przyczynia się do zanikania rozstępów i zapo-
biega ich ponownemu wystąpieniu.

Cena: 69 zł

Ekspert poleca:
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NOWOŚĆ LAbOrATOrIuM IWOSTIN: 
MASECZKA KOJąCO-WZMACNIAJąCA IWOSTIN CAPILLIN
SPECJALISTyCZNA PIELęGNACJA SKóry NACZyNIOWEJ

Maseczka kojąco-wzmacniająca Iwostin Capillin z kojąco-chłodzącą formułą, nie tylko 
koi i redukuje zaczerwienie skóry ale również przynosi natychmiastowe uczucie komfor-
tu. Dzięki zawartości escyny pozyskiwanej z nasion kasztanowca działa przeciwzapalnie, 
poprawia cyrkulację krwi. Zawartość witaminy C w postaci składnika Stay C zapewnia 
działanie uszczelniające naczynia krwionośne, działa antyrodnikowo. Właściwości pre-
paratu zostały potwierdzone badaniami dermatologicznymi w Niezależnym Laboratorium 
Badawczym. 

wskazania: Pielęgnacja skóry nadreaktywnej, z rozszerzonymi i pękającymi naczynkami 
oraz ze skłonnością do czerwienienia.

właściwości:
• Skutecznie redukuje zaczerwienienia i nadreaktywność skóry
• Długotrwale nawilża
• Przyjemnie chłodzi skórę – redukcja temperatury po nałożeniu preparatu
• Przynosi natychmiastowe uczucie komfortu
• Pozostawia skórę zregenerowaną

substancje aktywne: Lipex® Omega 3/6, Pronalen Aesculus HSC, NeutrazenTM, Natural Extract AP, 
Questice Liquid, Stay C, hialuronian sodu, alantoina, woda termalna z Iwonicza-Zdroju.

Producent NEPENTES PHARMA , pojemność: 50 ml, cena: ok. 37 zł

rEvITALASh® FINELINE PrIMEr
WyPEłNIAJąCy PODKłAD POD MAKIJAŻ
NATyChMIASTOWy EFEKT JEDWAbIŚCIE GłADKIEJ 
I ELASTyCZNEJ SKóry!
PODSTAWA PErFEKCyJNIE WyKONANEGO MAKIJAŻu!

Do grona innowacyjnych produktów marki RevitaLash dołączył nowy produkt.
RevitaLash® Fineline Primer – wypełniająca baza pod makijaż, dająca natychmiastowy efekt gładkiej i ela-
stycznej skóry.
Zawarty w preparacie ekstrakt z brązowych alg stymuluje syntezę kwasu hialuronowego i uaktywnia się jako 

„wymiatacz” wolnych rodników, chroni skórę przed utratą 
elastyczności oraz sprężystości. Trójgliceryd kaprynowy 
spowalnia utratę wody przez tworzenie specjalnej bariery 
na powierzchni skóry. Wykorzystuje kuliste odbicie świa-
tła i efekt rozproszonego suchego proszku, które dodają 
skórze gładkiego, zrelaksowanego wyglądu. Minimalizu-
je cienie i drobne niedoskonałości, zmarszczki stają się 
mniej widoczne i delikatniejsze. Jednocześnie skóra po-
zostaje gładka, elastyczna i miękka.
Produkt jest przebadany dermatologicznie, testowany kli-
nicznie, hypoalergiczny, nie podrażniający. Produkt nie był 
testowany na zwierzętach.

Cena detaliczna RevitaLash® Fineline Primer 15 ml – 180 zł

Produkty marki RevitaLash są w Polsce dostępne w ponad 2000 autoryzowanych gabinetów medycyny este-
tycznej, kosmetycznych i spa oraz na www.revitalash.com.pl.

Ekspert poleca:






