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Drodzy Czytelnicy! 

Ostatni numer w tym roku poświęcamy w dużej mierze 

tematom związanym z odmładzaniem. Nic dziwnego 

– to czas, kiedy chcemy przywrócić blask swojej skórze, 

żeby na przekór zmęczeniu i aurze na dworze – wyglądać 

świeżo i młodo. O metodach w dermatologii estetycznej, 

które pomogą nam osiągnąć efekt glamour pisze dla 

Państwa dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska. Doktor Ewa 

Kaniowska natomiast prezentuje najbardziej skuteczne 

jej zdaniem metody odmładzania okolicy ust.

W numerze znajdziecie Państwo także artykuł o tym, w jaki 

sposób poradzić sobie z problemem cieni i opuchnięć 

pod oczami. Podpowiadamy, jak poprawić kondycję włosów, 

aby wiosną cieszyły nas swoim zdrowiem i urodą. 

Część z Pań na pewno zainteresuje również tekst na temat 

zabiegów estetycznych w okolicach intymnych.

W imieniu wszystkich autorów – zespołu naszych ekspertów 

– i redakcji życzę Państwu Wesołych Świąt i wspaniałego 

Nowego Roku! 

    dr n. med. Kamila Szarmach

www.dermatologia-estetyczna.pl
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• Program pielęgnacyjny dla skóry 30+

• Suplementy nowej generacji

• Pielęgnacja suchej skóry zimą

• Chirurgia plastyczna: 
 Czy powiększanie piersi to bezpieczny zabieg?

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: styczeń 2013.
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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



Zdrowa skóra to skóra promienna, dobrze nawil- 
żona, o wyrównanym kolorycie. Odpowiednio 
dobrane zabiegi estetyczne sprawią, że szara, 
zmęczona skóra z oznakami starzenia odzyska 
blask i młody wygląd. Zabiegi w gabinecie 
pozwolą nam osiągnąć ten efekt błyskawicznie 
– np. przed ważnym wyjściem, ale dermatolog 
może nam też ułożyć taki program terapeu- 
tyczny, który przywróci skórze świetlisty, mło-
dzieńczy wygląd na dłużej.

DOSSIER: Nowoczesne odmładzanie cz. II 

Efekt glamour 
– świetlista skóra 

Często się zdarza, że pacjentki w gabinecie proszą o zaaplikowanie za-
biegu, który je szybko i w widoczny sposób odmłodzi. Oczywiście istnieją 
zabiegi, które pomogą osiągnąć błyskawiczny, doraźny efekt i warto z nich 
skorzystać – zwłaszcza w takich momentach, gdy szczególnie zależy nam na 
dobrym wyglądzie. Jeżeli chcemy jednak zachować na dłużej młodzieńczy 
blask naszej skóry, lepiej skorzystać z programu terapeutycznego ułożonego 
przez dermatologa pod kątem jej indywidualnych potrzeb. Zwykle program 
łączy różne zabiegi, które wzajemnie wzmacniają swoje działanie – jest to 
tzw. efekt synergii.

Peelingi medyczne
Są to zabiegi lekarskie poprawiające i leczące naskórek oraz 
skórę właściwą poprzez złuszczanie zrogowaciałej warstwy 
naskórka i stymulację procesów w skórze przy użyciu pre-
paratów chemicznych (peelingi chemiczne), światła lasero-
wego (peelingi laserowe) oraz mechanicznego złuszczania 
(mikrodermabrazja i dermabrazja). Obecnie peelingi to jedne  
z najbardziej znanych, najczęściej wykonywanych zabiegów w ga- 
binetach dermatologii estetycznej i z racji szerokiego spektrum 
działania dające spektakularne efekty. Pod hasłem dermopeelingi 
kryją się różne preparaty, których zadaniem jest kontrolowane 
złuszczenie części naskórka lub nawet części skóry właściwej. 
Lekarz dopasuje rodzaj preparatu oraz właściwe jego stężenie do 
indywidualnych potrzeb skóry pacjenta tak, aby uzyskać zamierzony 
efekt terapeutyczny oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.
peelingi fotodynamiczne – zawierają specjalnie dobrane składniki, które 
w połączeniu ze światłem lampy LED lub IPL wzmacniają odpowiedź 
komórkową na światło , dzięki czemu skóra szybciej ulega regeneracji i prze-
budowie.

Mezoterapia 
Technika nakłuwania skóry jest jedną z najczęściej 
stosowanych metod w dermatologii estetycznej. 
Nakłuwając skórę, powodujemy jej mikrouraz, 
który stymuluje ją do intensywnego procesu re-

Autor: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl
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generacyjnego. Mikronakłuwanie pozwa- 
la też na wprowadzanie substancji czyn- 
nych w głąb skóry, co wzmacnia skutecz- 
ność zabiegu. W tym celu stosuje się ko- 
ktajle mezoterapeutyczne, osocze bogato- 
płytkowe, preparaty na bazie kwasu hialu- 
ronowego, krzemionki aminokwasów, do-
bierane przez lekarza w zależności od in-
dywidualnego wskazania i leczonego ob-
szaru skóry. Mikronakłuwanie często jest 
stosowane w terapii skóry z wyraźnymi 
oznakami starzenia i fotostarzenia się 
skóry. Metoda ta, poprzez stymulację pro- 
dukcji kolagenu i uruchamiania procesów 
naprawczych, poprawia napięcie i elas- 
tyczność skóry oraz jej ukrwienie, odży- 
wia i zmniejsza widoczność drobnych 
zmarszczek. Efektem zabiegu jest także 
poprawa struktury skóry i ujednolicenie 
jej koloru. Skóra nabiera blasku i zdrowe-
go wyglądu.
 Lekarz dobiera odpowiednie składniki 
aktywne w stężeniach odpowiednich do po- 
trzeb wykonywanego zabiegu. Taki ko- 
ktajl wstrzykiwany jest następnie pod 
skórę przy użyciu specjalnego pistoletu 
lub igły ze strzykawką. 

w zależności od techniki podawania 
preparatu wyróżniamy kilka sposobów 
mezoterapii:

Mezoterapia igłowa:
To aplikowanie małych dawek preparatów 
w obszar skóry właściwej. Dzięki śródskór- 
nym iniekcjom aktywnego preparatu popra- 
wia się mikrokrążenie oraz zwiększa me-
tabolizm komórkowy. W celu głębokiego 
nawilżenia i zregenerowania skóry lekarz 
stosuje gotowy produkt niestabilizowane-
go kwasu hialuronowego bądź odpowie-
dnio przygotowany koktajl składników 
odżywczych. Dobiera preparaty w odpow-
iednich stężeniach dla danego pacjenta. 
„Koktajl” jest złożony na ogół z 3 do 5 pre- 
paratów wybranych przez lekarza w zale-
żności od indywidualnych potrzeb skóry. 

Mezoterapia bezigłowa:
Meso sense – to innowacyjne urządzenie 
do mezoterapii bezigłowej. Zabieg pole- 
ga na elektroporacji za pomocą modulo- 
wanych fal o częstotliwości radiowej. Wy- 
korzystując system zmiennej częstotliwoś- 
ci i niskiej intensywności fal, Meso Sense 
pozwala na bezbolesne wprowadzanie sub- 
stancji aktywnych w głąb skóry. Poda- 
wane w ten sposób preparaty są równo-
miernie rozprowadzane w skórze, popra- 
wiając jej mikrokrążenie i nawilżenie oraz 
stymulując metabolizm komórek tłuszczo- 
wych. Zaletą mezoterapii bezigłowej jest 
jej bezinwazyjność. 

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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tMt system – to rodzaj bezigło- 
wej metody transportu substancji 
aktywnych w głąb skóry. Zabieg 
wykorzystywany jest do poprawy 
kondycji skóry wiotkiej.
Do zabiegu wykorzystuje się urzą- 
dzenie oparte na kombinacji 2 ro-
dzajów prądu: szybkozmiennego 
i stałego, o niskich natężeniach. 
Pozwala to na znaczące zwiększe- 
nie ilości i głębokości (do 4 mm 
w skórę) penetracji substancji ak- 
tywnych aplikowanych zewnętrznie.  

Mezoterapia wałkowa – specjal-
ny rodzaj stempla, który delikatnie 
nakłuwając (jest to bezbolesne) 
skórę, ułatwia penetrację składni-
ków odżywczych. 

Dermapen – to urządzenie me-
dyczne do mikronakłuwania jest 
nowością na rynku. Pomaga znacz-
nie poprawić nie tylko szybkość 
wykonania zabiegu, ale również 
komfort pacjenta. Urządzenie po-
zwala na tzw. frakcyjne nakłuwanie 
skóry – pulsujące igły wykonują do 

90 nakłuć na sekundę. Wpływa to 
na znaczne ograniczenie czasu wy- 
konywanego zabiegu i zmniejsze-
nie odczucia bólu przez pacjen-
tów. Za pomocą urządzenia można 
również wykonać nakłucia od 0,5 
do 2,5 mm w głąb skóry, dzięki cze- 
mu następuje stymulacja głębszej 
warstwy skóry, gdzie znajduje się 
najwięcej fibroblastów. 

Fale radiowe 
(thermage, Zafirro, pelleve) 
To niechirurgiczna technika ujęd- 
rniania i odmładzania skóry z uży- 
ciem energii o częstotliwości fal 
radiowych (RF), nazywana niechi-
rurgicznym liftingiem. Zaawanso-
wana technologia Cool-Gel korzys- 
ta z żelu zamrażającego do chło-
dzenia zewnętrznej powierzchni 
skóry w czasie, gdy energia RF 
delikatnie ogrzewa i modyfikuje 
tkanki miękkie znajdujące się pod 
skórą. Prowadzi to do kurczenia 
się i napinania włókien kolage-
nowych. Skóra staje się bardziej 
napięta i wygładzona. Zabieg jest 

krótki, nie pozostawia śladów, 
może być wykonany bez znieczu-
lenia. Można go łączyć z innymi 
metodami odmładzania. Po zabie- 
gu możliwe jest miejscowe, nie-
wielkie zaczerwienienie, które ustę- 
puje po niespełna godzinie. Efek-
ty widoczne są po już jednym za- 
biegu. Pełne efekty kształtują się 
na przestrzeni kilku tygodni i utrzy- 
mują do kilku lat. 

LED
Światło LED o specjalnym progra- 
mie anty-aging, użyte podczas kil- 
kunastu seansów, powoduje wy-
gładzenie zmarszczek, lepsze na-
pięcie skóry i lepsze jej ukrwienie. 
Terapia składa się z 8-14 naświe-
tleń. Zabiegi są bezbolesne, krót-
kie, trwają 6 do 15 minut. Można 
je wykonywać o każdej porze ro-
ku. Naświetlania lampą LED dają 
szczególnie dobre efekty w terapii 
łączonej z takimi zabiegami jak: 
peelingi chemiczne, mezoterapia, 
fale radiowe, zabiegi laserowe. 
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Pełne, zmysłowe usta wpływają na naszą atrakcyjność i nadają twarzy 
młodzieńczy wygląd. Ideałem są gładkie, symetryczne wargi o zdrowym  
zabarwieniu. 

Przyczyny starzenia się 
okolicy ust
Do szybkiego wysychania ust przy- 
czyniają się bardzo cienki naskórek 
oraz brak gruczołów potowych i ło- 
jowych. Z wiekiem zaczynają tra- 
cić jędrność, zwężają się, zacie- 
rają się ich kontury, kąciki opa- 
dają. W skórze wokół nich poja- 
wiają się promieniste zmarszczki 
(tzw. zmarszczki palacza lub kod 
kreskowy).
 Starzenie okolicy ust jest wy- 
nikiem ekspresji mimicznej, utra- 
ty objętości głębokich struktur, 
wad zgryzu, uszkodzenia słonecz-
nego, palenia papierosów, pozy-
cji przybieranej w czasie snu.  
Z wiekiem następuje ściąganie  
w dół kącików ust, pogłębiają się 
tzw. linie marionetki i bruzdy fałd 
nosowo-wargowych, co nadaje twa- 
rzy smutny, zmęczony wygląd. 
Po 45. roku życia pojawiają się 
zmiany związane z wiotkością 
skóry i zaburzeniami owalu twa- 
rzy. Twarz traci młodzieńczą obję-
tość, w środkowej części policzka 
pojawiają się tzw. chomiki. Zmiany 
w strukturze kostnej powodują czę-
sto cofnięcie lub wysunięcie brody.

Zabiegi poprawiające 
wygląd ust i okolicy 
wokół nich
Najważniejsza jest staranna kon- 
sultacja. Nawet jeżeli lekarz wyko- 
nuje zabieg tylko w okolicy ust, 
musi pamiętać o całościowej har- 
monii twarzy. Zabiegiem można 
modyfikować stopień wypełnienia 
warg, kontury ich brzegów, stopień 
zaznaczenia łuków Kupidyna. Mo- 

Estetyczne metody 
odmładzania okolicy ust

Autor: dr Ewa Kaniowska, www.derma-puls.pl

żna także podnieść kąciki ust i wy- 
gładzić drobne, promieniście prze- 
biegające zmarszczki. Po zabiegu 
usta zyskują na nawilżeniu i jęd-
rności. Modelowanie kształtu ust 
powoduje poprawę ich wyglądu  
i odmłodzenie, przy jednoczesnym 
zachowaniu efektu naturalności. 
Na kształt ust i ich wygląd ma 
wpływ nie tylko to, jak jest „zro-
biona” sama czerwień wargowa, 
szalenie istotne jest odpowiednie 
modelowanie obszaru wokół ust.

toksyna botulinowa – pomoże 
usunąć bruzdy przy ustach, które 
nadają twarzy smutny wygląd. Do- 
datkowo unosi kąciki, dzięki cze-
mu odmładza uśmiech. 

Mezoterapia i peelingi – zabie-
gi te są stosowane jednocześnie 
jako tzw. terapia łączona.
Mezoterapia: polega na zastoso- 
waniu szeregu drobnych nakłuć 
wprowadzających pod naskórek 
lub skórę substancje aktywne sty-
mulujące fibroblasty do produkcji 
naturalnego kolagenu. Zabiegi z uży- 
ciem kwasu hialuronowego bar-
dzo poprawiają nawilżenie skóry.
peelingi: powodują uszkodzenie 
warstwy rogowej i ziarnistej na- 
skórka. W wyniku procesu goje- 
nia następuje pogrubienie naskór- 
ka i spłycenie zmarszczek, wyra-
źnie poprawia się kondycja skóry.

Zabiegi laserowe (Mosaic i eCO2) 
– dzięki zabiegom laserem frak-
cyjnym można zlikwidować bru-
zdy wokół ust. Zabieg niweluje 
wiotkość skóry i zmarszczki. Seria 
zabiegów daje długotrwały, wido-
czny efekt poprawy struktury skóry 

twarzy, która staje się grubsza, bar- 
dziej elastyczna i jędrna. 

Ulthera – metoda ta polega na 
koncentracji energii ultradźwięko- 
wej w wybranych miejscach i na 
określonej wcześniej głębokości, 
co skutkuje liftingiem i ujędrnie-
niem skóry. Skoncentrowana ener- 
gia ultradźwięków w postaci sek-
wencji strumieni dostarczana jest 
głęboko pod warstwy powierzchnio- 
we skóry. Powoduje to natychmia- 
stowe obkurczenie skóry poprzez 
koagulację tkanek, ale co najważ-
niejsze zapoczątkowuje proces re- 
generacji tkanki.

thermage (fale radiowe) – za-
bieg powoduje podgrzanie skóry 
właściwej i znajdujących się tam 
włókien kolagenowych za pomocą 
fal radiowych o wysokiej częstotli- 
wości. Efektem zabiegu jest stymu- 
lowanie fibroblastów (komórek skóry) 
do produkcji nowego kolagenu 
(włókien podporowych), co powo-
duje pogrubienie skóry, poprawę 
jej napięcia i sprężystości. Efekt 
po zabiegu jest porównywalny do 
efektu liftingu chirurgicznego.

wypełniacze dodające objętości 
– preparaty z kwasem hialurono- 
wym działają jak lifting ust. Ich 
wstrzyknięcie powoduje powię- 
kszenie warg i likwiduje bruzdy.  
U starszych pacjentek dodatkowo 
wypełnia się okolicę pod nosem  
i uzupełnia okolicę dołów kłowych 
– z wiekiem ta część zapada się. 
Wypełnia się ubytki zmian zwią-
zanych z utratą objętości skóry  
i mięśni wargi górnej oraz zmian 
w obrębie dziąseł i kości. Gdy po- 



większymy tylko usta, będą ukła- 
dały się w tzw. kaczy dziobek. 
Aby poprawić owal oraz wypełnić 
ubytki, zmarszczki i bruzdy, stosu- 

je się tzw. miękki lifting, który daje 
spektakularne efekty porównywal- 
ne do liftingu chirurgicznego. Naj-
popularniejszym wypełniaczem jest 

stabilizowany kwas hialuronowy, 
który wprowadza się pod skórę za 
pomocą kaniuli (specjalnej, tępo 
zakończonej igły).

pacjentka, lat 37. progenia. 
Zgłosiła się celem powiększenia ust. 

pacjentka, lat 32. podczas 
uśmiechu zaostrzający się 

zarys brody, jakby wysuwanie 
się żuchwy do przodu.

korekta dolnej części twarzy 
i obszaru wokół ust.

pacjentka lat 33. retrogenia. 
słabo zarysowany kąt żuchwy. 

korekta 
dolnej części twarzy.

Wielu  dobrych, inspirujących, 
radosnych dni w  Roku 2013 
życzą

Redakcja Ekspert Anti Aging 
i Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

wykonanie korekty dolnej części twarzy i zabieg 
w obrębie czerwieni wargowej.

foto: Dokum
entacja m

edyczna Derm
a Puls
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Dermatologia estetyczna:

Konsultacja tekstu: dr Marek Wasiluk – lekarz medycyny estetycznej
www.marekwasiluk.pl

Kłopoty z cieniami i sińcami pod oczami wbrew pozorom dotykają nie tylko 
osoby zmęczone i niewyspane. Efekt ciemnego koloru skóry często wywołany 
jest takimi czynnikami jak budowa anatomiczna i metabolizm (uwarunko-
wane genetyczne), a także proces starzenia się, czy zaburzenia krążenia.

Skóra wokół oczy jest bardzo cien- 
ka i delikatna. Znajduje się tu zna-
cznie mniej gruczołów łojowych  
i tkanki tłuszczowej niż w innych 
partiach twarzy. Nic zatem dziwne- 
go, że właśnie oczy i ich okolice 
jako pierwsze zdradzają, w jakiej 
jesteśmy kondycji. Sińce i obrzęki 
powodują, że twarz wygląda na 
zmęczoną. Cienie i opuchnięcia 
pod oczami często powstają po 
nieprzespanej nocy, ale bywają 
też skutkiem czynników, na które 
mamy mały wpływ. Mowa tutaj  
o obrzękach związanych z zaburze- 
niami krążenia, o przeroście tkan-
ki tłuszczowej w dolnej powiece, 
a także o tak zwanej dolinie łez. 
Na szczęście na każdy rodzaj tych 
przypadłości istnieje jakaś skute- 
czna metoda. 

Mroczne cienie 
Kiedy jesteś zmęczona i niewy-
spana, pod twoimi oczami zaczy-
nają pojawiać się cienie. Dzieje 
się tak, ponieważ w tym miejscu 
dochodzi do zastoju krwi i limfy. 
Aby go zniwelować, najlepszym 
lekarstwem będzie odpowiednia 
dawka snu. Możesz też zastoso-
wać krem, który poprawi mikro-
krążenie, oraz delikatny masaż. 
 Trudniej będzie ci usunąć cie-
nie pod oczami, które są stałe. 
Występują one najczęściej, gdy 
w dolnej powiece dochodzi do za- 

Estetyczny problem 
– cienie i opuchnięcia 
pod oczami

niku tkanki tłuszczowej oraz ścień- 
czenia skóry. Wtedy drobne naczy- 
nia włosowate po prostu prześwi-
tują przez cienką skórę i są wi-
doczne jako sinofioletowe cienie. 
Dodatkowo z wiekiem skóra pod 
oczami staje się mało sprężysta,  
a zaniki tkanki tłuszczowej tej 
okolicy powodują powstawanie 
nadmiaru skóry i uwydatniają wi-
zualnie jej wiotkość. To wszystko 
sprawia, że światło pod oczami 
odbija się w niekorzystny sposób, 
powodując i uwydatniając cienie.
Dr Marek Wasiluk z warszawskiej 
kliniki Triclinium twierdzi, że w tym 
przypadku trzeba zadziałać kom-
pleksowo – znakomicie sprawdzi 
się tu zabieg frakcyjnej radio- 

frekwencji mikroigłowej. RF mi-
kroigłowa polega na jednoczes-
nym nakłuwaniu i podgrzewaniu 
skóry. Mówiąc dokładniej, głowi-
ca urządzenia jest wyposażona  
w dwadzieścia pięć mikroigieł, 
które w momencie nakłuwania 
skóry są podgrzewane na całej 
długości. To sprawia, że w trakcie 
wykonywania zabiegu skracają  
się istniejące włókna kolageno-
we, a w dłuższej perspektywie 
stymulowane jest powstawanie 
nowego kolagenu, skręcenie i za-
gęszczenie jego włókien oraz bu-
dowa nowych wiązań pomiędzy 
nimi. Dzięki temu uzyskamy efekt 
jędrniejszej, grubszej i bardziej ela- 
stycznej skóry, która z pewnością 
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zakryje nieestetycznie prześwitu-
jące naczynia krwionośne. RF mi-
kroigłowa przy okazji rozwiązuje 
również problem zmarszczek i wio- 
tkości skóry pod oczami. Zabiegi 
frakcyjnej RF mikroigłowej warto 
połączyć z zabiegami mezoterapii 
igłowej i podaniem niewielkich 
ilości rzadkiego kwasu hialurono- 
wego w celu uzupełnienia ubyt-
ków tkanki tłuszczowej.
 W okolicy oczu pojawiają się 
również innego rodzaju defekty 
estetyczne, uwypuklające cienie 
i nasilające wygląd zmęczonej 
twarzy. Zmiany te nazywane są 
tzw. doliną łez i powstają w wy-
niku głębokich ubytków tkanki 
tłuszczowej rozciągających się 
bocznie od nosa, pod oczodołem. 
Objawia się to powstaniem za-
padnięć pod oczami w postaci 
długiego i wąskiego zagłębienia 
przypominającego dolinę, stąd 
nazwa. Osoba, która ma taką przy- 
padłość, wygląda na permanent-
nie przemęczoną i starszą niż 
jest w rzeczywistości. Dolina łez 
powstaje niezależnie od wieku, 
czasem również u ludzi relaty-
wnie młodych. Duże znaczenie 
w nasileniu jej występowania ma 
kształt kości twarzoczaszki, gru-
bość tkanki tłuszczowej na twa-
rzy, a także narastanie procesów 
starzenia oraz tryb życia.
 Doktor Marek Wasiluk tłuma-
czy, że w takich przypadkach naj- 
lepiej zdecydować się na zabieg 
wypełnienia ubytków. Można to  
zrobić wstrzykując kwas hialuro- 
nowy lub kwas polimlekowy. 
Wstrzyknięcie kwasu hialurono- 
wego pozwala na uzyskanie na- 
tychmiastowego efektu wypełnie- 
nia doliny łez, który utrzymuje się 
przez ok. półtora roku. Natomiast 
kwas polimlekowy nie jest typo-
wym wypełniaczem. Na efekty za- 
biegu trzeba czekać nieco dłużej, 
ale za to są one bardziej naturalne 
i długotrwałe. Kwas polimlekowy 
stymuluje syntezę endogennego 
kolagenu, dzięki czemu tkanki od- 
budowują się w naturalny sposób.

Kłopotliwe obrzęki 
Obrzęki powieki dolnej mogą po- 
jawić się w każdym wieku. Często 

są uwarunkowane genetycznie, 
ale sprzyjają im też inne schorze-
nia np. choroby nerek i wątroby, 
ogólna niewydolność krążenia, 
alergie, niedoczynność tarczycy 
lub zaburzenia hormonalne. Naj-
częściej wywołane są niewielkimi 
zastojami, które powstają nocą, 
kiedy śpimy w pozycji horyzontal-
nej. Skurcze mięśni mimicznych, 
które zwykle pomagają w prze-
pływie krwi, są wówczas znacznie 
ograniczone. W ten sposób woda 
i toksyczne produkty przemiany 
materii pozostają w tkance pod-
skórnej i powstaje obrzęk. 
 Aby zniwelować obrzęki pod 
oczami, najlepiej stosować masa- 
że i drenaż limfatyczny, które us-
prawnią krążenie. Można również 
skorzystać z zabiegów mezotera-
pii igłowej, które polegają na po- 
daniu w tkankę za pomocą igły pre-
paratów odżywiających, zmniejsza- 
jących obrzęk i poprawiających mi- 
krokrążenie. Warto także zastoso- 
wać zabiegi radiofrekwencji kon- 
taktowej, które polegają na ogrza- 
niu tkanek za pomocą specjalnej 
głowicy, co także pozwala zniwe- 

lować obrzęki i pozbyć się toksyn 
poprzez stymulację przepływu krwi.  

Nieestetyczne 
worki tłuszczowe 
Nieestetyczne, opuchnięte worki 
pod oczami mogą być wywołane 
przerostem tkanki tłuszczowej 
pod dolną powieką. Może się tak 
dziać w wyniku przewlekłego obrzę- 
ku, zaburzenia metabolizmu ko-
mórek tłuszczowych i gromadze-
nia się (zamiast efektywnego wy- 
dalania) produktów przemiany ko- 
mórkowej. Do najczęściej stoso-
wanych zabiegów, mających na 
celu zlikwidowanie worków tłusz-
czowych, należą: lipoliza iniekcyj- 
na i blepharoplastyka powiek dol- 
nych. Lipoliza iniekcyjna to zabieg 
polegający na ostrzykiwaniu po- 
duszeczek tłuszczowych substan- 
cją rozpuszczającą tkankę tłusz-
czową. Blepharoplastyka powiek 
dolnych jest natomiast niewiel-
kim zabiegiem chirurgii plastycz-
nej, polegającym na nacięciu tuż 
pod dolnymi rzęsami i usunięciu 
nagromadzonego tłuszczu.
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Porady dermatologa:

Zdrowie i wygląd naszych włosów zależą od wielu rzeczy – diety, stylu życia, 
a także genów. w ostatnich latach naukowcy poczynili ogromny postęp  
w badaniach nad czynnikami wpływającymi na wzrost i kondycję włosów.

Poprawianie 
kondycji włosów

Dieta dobra 
dla włosów 
Nasze włosy są długie i cienkie 
dlatego, żeby się nie łamały i były 
odporne na czynniki atmosferycz- 
ne, ale muszą być jednocześnie sil-
ne i sprężyste. Bardzo duży wpływ 
na zdrowie włosów ma codzien-
na dieta. Ważną rolę ogrywa na 
przykład siarka, która jest dostar-
czana organizmowi głównie w po-
staci przyswajalnych białek. Naj-
bardziej wartościowe są białka 
zawierające w swoim składzie 
dwa niezbędne człowiekowi ami- 
nokwasy siarkowe: cystynę i me-
tioninę. Cystyna jest podstawą kon- 
strukcji włosa – stanowi około 
17% jego składu, a metionina oko- 
ło 0,5 %. Obecność tych amino- 
kwasów odpowiada za prawidło-
we wzmocnienie włosów, wpływa- 
ją one też na to, czy są one cienkie 
czy grube. Umiarkowane ilości oby- 
dwu aminokwasów można znaleźć 
w pokarmach zawierających dużo 
białka: w rybach, jajkach, mięsie  
i jego przetworach. Znaczące ilości 

Autor: dr n. med. Kamila Szarmach, www.dermis.pl
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cystyny zawierają produkty zbożo- 
we i rośliny strączkowe, np. kiełki, 
otręby, soja, płatki owsiane. Oby-
dwa aminokwasy nie mogą być 
jednak magazynowane na zapas 
i dlatego ich niedobór odbija się 
szybko na kondycji włosów.
 Dla kondycji włosów ważne 
są także wzmacniające mikroele-
menty, takie jak: żelazo (likwiduje 
łamliwość), miedź (zapewnia żywy, 
naturalny kolor) i cynk (dodaje wło- 
som elastyczności). Dużą ilość ła- 
two przyswajalnego żelaza można 
znaleźć w czerwonym mięsie, ja- 
jach i podrobach. Produkty te za- 
wierają też sporo cynku i miedzi. 
Trzeba jednak uważać, gdyż jedno- 
cześnie jest w nich dużo choles- 
terolu, który zagraża miażdżycą. 
Wpływ na wygląd i wzrost włosów 
mają też witaminy z grupy B. Wi- 
taminy B1 i B6 ułatwiają wchła-
nianie aminokwasów w układzie 
pokarmowym. Wraz z witaminą A 
wspomagają odżywianie komórek 
macierzy włosa oraz są jednym  
z kilku najważniejszych czynników 
pobudzających wzrost i warunku- 
jących prawidłową budowę wło- 
sów. Witaminy w grupy B zapo-
biegają łojotokowi i związanym 
z nim zmianom zapalnym skóry, 
które osłabiają włosy. Warto wie- 
dzieć, że przetłuszczanie się wło- 
sów może być spowodowane nie- 
doborem tych witamin w orga-
nizmie. Duży wpływ na zdrowie 
włosów ma też prowitamina B5  
– kwas pantotenowy. Odgrywa ona 
podstawową rolę podczas podzia-
łów mieszków włosowych, dlate-
go jej obecność jest niezbędna  
do prawidłowego wzrostu włosów. 
Witamina B5 jest również jednym 
z naturalnych składników budul-
cowych włosów, odpowiedzialnym 
za ich siłę i sprężystość, oraz waż- 
nym elementem spoiwa wypeł- 
niającego przestrzenie międzyko- 
mórkowe włosów i utrzymującego 
ich odpowiednią wilgotność. Kwas 
pantotenowy najczęściej wystę-
puje w naturze w postaci związa-
nej z innymi substancjami jako ko- 
enzym A. Najwięcej jest go w wą- 
trobie, mleku, żółtkach jaj, droż-
dżach, otrębach ryżowych i pre-
paratach pszczelich.

Rola 
suplementów 
Ponieważ niewiele osób ma czas 
i możliwości na przestrzeganie 
zbilansowanej diety, warto sięgnąć 
po suplementację doustną. W przy- 
padku widocznego osłabienia wło- 
sów codzienna suplementacja za- 
pewniająca stały dopływ witamin, 
minerałów i mikroelementów jest 
jednym z ważnych elementów po- 
wrotu do prawidłowej kondycji 
włosów. Pomocne dla osłabionych 
i wysuszonych włosów są prepa- 
raty zawierające m.in. witaminy 
A i E. Witamina A przyspiesza 
cykl odnowy komórkowej i wpły- 
wa na poprawną budowę keraty- 
ny, z której zbudowane są włosy. 
Witamina E jest silnym antyoksy- 
dantem zwalczającym wolne ro- 
dniki, co chroni naczynia włoso- 
wate zaopatrujące włosy w składni- 
ki odżywcze przed uszkodzeniem.

Zabiegi 
w gabinecie
Jednym z najczęściej stosowanych 
w gabinecie zabiegów poprawia- 
jącym kondycję włosów jest mezo- 
terapia, która przynosi też dobre 
efekty w leczeniu łysienia. Mezo-
terapia polega na wstrzykiwaniu 
w owłosioną skórę głowy specjal- 
nie przygotowanej, odpowiednio 
dobranej do potrzeb pacjenta mie- 
szanki składników odżywczych, 
tzw. koktajli. Mieszanka wstrzyki-
wana jest w okolice mieszka wło-
sowego za pomocą strzykawki z bar- 
dzo cienką igłą lub przy użyciu 
specjalnych preparatów aplikowa- 
nych za pomocą pojedynczych 
lub seryjnych ukłuć. Daje to mo- 
żliwość precyzyjnego miejscowe-
go podania leku podskórnie, co 
znacznie zwiększa jego działanie 
terapeutyczne. Efektem zabiegu 
jest regeneracja tkanek oraz po- 
prawienie ich ukrwienia i odno- 
wa komórkowa. Zabieg wyraźnie 
poprawia kondycję słabych, wy-
magających silnego odżywienia 
włosów. Mezoterapię w leczeniu 
wypadania włosów często stosuje 
się jako metodę komplementarną 
do terapii doustnej. 

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. 

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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Dermatologia estetyczna:  

w tym numerze prezentujemy państwu opinie  światowych  specjalistów 
o tym, w jaki sposób wykorzystują w swojej praktyce lekarskiej produkty, 
które przez polskich dermatologów  zostały uznane za najlepsze w tegorocz-
nym konkursie perły Dermatologii estetycznej

Laser VARILITE 532/940 nm
Jedną z największych korzyści płynących ze stosowania VariLite jest przewidywalność wyników terapeu-
tycznych. Fakt, że mam pewność, iż uzyskam pozytywny efekt. Zatem kiedy pacjenci czekają w gabinecie 
i próbuję  ich przekonać, że należy zastosować terapię laserową lub gdy oni sami wiedzą, że potrzebują 
leczenia światłem laserowym i chcą się tylko upewnić, że to co proponuję  okaże się skuteczne – potrzebuję 
urządzenia, które zapewnia powtarzalne, wiarygodne wyniki. Sam muszę mieć zaufanie do sprzętu, którego 
używam. To, że akurat mam takie urządzenie pozwala mi zalecić stosowanie tego aparatu moim pacjentom, 
ponieważ wiem, że wyniki są przewidywalne i wierzytelne, a metoda bezpieczna. Jeśli urządzenie spełnia te 
trzy cechy, wiem, że jest wspaniałe. 
Dr Dore Gilbert,  dermatology, Newport Beach, California

Długość fali wytwarzana przez  laser VariLite 940 daje znaczącą przewagę jeżeli chodzi o efektywność w sto-
sunku do innych tego typu urządzeń. Na przykład analiza danych z przeprowadzonych przeze mnie zabiegów 
wskazuje, że u pacjentów z „pajączkami” naczyniowymi oraz teleangiektazjami możliwe jest uzyskanie 
ustąpienia zmian w ponad 95% przypadków, i dodam, że przez wiele lat nie napotkałem żadnego opornego 
przypadku. Tam gdzie występują zmiany naczyniowe odznaczające się wysokim ciśnieniem, które są trady-
cyjnie bardziej oporne na leczenie, nie zaobserwowałem jeszcze u żadnej osoby zmiany mniejszej niż 75%. 
Gdy mamy do czynienia z angiomą w formie „pajączków”, które są niezwykle trudne do leczenia, możliwe 
jest uzyskanie ustąpienia zmian u 98,4% pacjentów, już po 1 lub 2 zabiegach. 
Dr Albert Nemeth, dermatology, Clearwater, Florida

Perły – rekomendacje 
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STYLAGE
Z produktami z serii StylAge z francuskiego Laboratoires Vivacy spotkałam się po raz pierwszy w 2008 roku i od 
tamtego czasu stały się one moimi ulubionymi preparatami. Kompletna seria kwasów hialuronowych do iniekcji 
całkowicie spełniła moje oczekiwania dotyczące nawilżania, eliminowania zmarszczek, a także poprawy gęstości 
skóry twarzy. Z zabiegów z użyciem StylAge zadowoleni są także moi pacjenci, również ci najbardziej wymagający, 
którzy doceniają naturalne i długotrwałe efekty.
stylAge s mało usieciowany doskonale nadaje się do usuwania drobnych zmarszczek. Stosuję go również  
w bardzo wymagającej okolicy pod oczami.
stylAge M jest produktem uniwersalnym, pozwalającym na stosowanie we wszystkich strefach twarzy pacjentów 
(fałdy nosowo-wargowe, okolice ust, między brwiami, linie marionetki, policzki). Bardzo lubię ten preparat i chyba 
najczęściej go używam. 
stylAge L jest przeznaczony do redukcji głębokich zmarszczek i umiarkowanych ubytków, a stylAge XL stosuję 
przy znacznej utracie objętości na policzkach.
Na produkt taki jak StylAge XXL czekałam od dawna! Jest to jedyny w swoim rodzaju preparat, który rzeczywiście 
pozwala na eliminowanie bardzo dużej utraty objętości. Idealnie sprawdza się w modelowaniu owalu twarzy,  
a trwałość zabiegu utrzymuje się nawet do 15 miesięcy.
Bardzo często stosuję również Stylage Hydromax, zawierający sorbitol, który głęboko nawilża skórę, ma także 
działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Używam go między innymi do odmładzania dłoni, odświeżenia ust. 
Pacjentki uwielbiają te zabiegi.
A jeśli mówimy o ustach i naturalnym wyglądzie, to niewątpliwie świetnie sprawdza się Lips.
Zabiegi, dla maksymalnego komfor- 
tu pacjenta, wykonuję mikrokaniulą, 
która daje jednolity i naturalny efekt 
ze zminimalizowaną ilością skutków 
ubocznych.
Dr Sandrine Sebban,  specjalista 
medycyny estetycznej, Paris, France

W następnym numerze ciąg dalszy rekomendacji lekarzy dla nagrodzonych produktów  w konkursie Perły Derma-
tologii Estetycznej. Pełną listę  laureatów można znaleźć na stronie www.dermatologia-estetyczna.pl 

BOTOX
Pamiętam pierwszy zabieg, który wykonałem z użyciem Botoksu, to było w 1996 roku w mojej klinice w Cannes. 
Do dziś mam na swoim koncie około 40000 wykonanych procedur z użyciem Botoksu i 99% usatysfakcjonowanych 
pacjentów. Ten 1% wynika z faktu braku odpowiedzi organizmu na działanie toksyny lub zbyt krótkiego okresu jej 
działania – nawet jeśli zmienię toksynę botulinową. 
Najlepsze w tym produkcie jest to, że działa bezpośrednio na przyczynę powstawa-
nia zmarszczek. Aktywność mięśni buduje mimikę twarzy i pozostawia na skórze 
linie i bruzdy. Dzięki działaniu toksyny botulinowej osiągamy efekt relaksacji 
mięśni, znikają zmarszczki, zmienia się balans mięśniowy, możemy wykreować 
nową atrakcyjną ekspresję twarzy, nadając skórze nowy wymiar i tym sa-
mym, dodając jej blasku i świetlistości, poprawiamy jej jakość. Z punktu 
widzenia pacjenta efekt działania jest progresywny i bardzo naturalny. 
Procedury estetyczne to oczywiście jedna z możliwości zastosowania 
preparatu Botox. W swojej codziennej praktyce Botox stosuję również  
w leczeniu nadpotliwości. Bez wątpienia trudno byłoby mi sobie wy-
obrazić wykonywanie zabiegów estetycznych bez toksyny botulinowej. 
Dr Hervé Raspaldo, chirurg plastyk, Cannes, Francja



Ekspert ANTI-AGING16

Ginekologia estetyczna:

Autor: dr Maciej Rogala, www.goldclinic.pl

Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej polecane są kobietom, które nie do 
końca akceptują wygląd swoich stref intymnych lub cierpią na wysiłkowe 
nietrzymanie moczu. Nieinwazyjne zabiegi estetyczne pomagają pozbyć się 
dyskomfortu, dodają pewności siebie i poprawiają samoocenę kobiety. 

Medycyna estetyczna jest zazwy- 
czaj kojarzona z zabiegami upię-
kszającymi. Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, że są to również 
zabiegi lecznicze, służące nasze-
mu zdrowiu i dobremu samopo-
czuciu. Dzięki nim podnosimy kom- 
fort życia i pozbywamy się ucią-
żliwych problemów, które bywają 
lekceważone w gabinetach lekar-
skich. Współczesna medycyna zmie- 
rza w kierunku jak najmniejszej 
inwazyjności zabiegów. Coraz czę- 
ściej schorzenia, które dotychczas 

Ginekologia estetyczna

leczono tylko operacyjnie, można 
zlikwidować za pomocą zabiegów 
bezinwazyjnych. Dzięki temu postę- 
powi okres rekonwalescencji jest 
znacznie skrócony lub w ogóle nie 
występuje, znacząco zmniejsza się 
też ryzyko pojawienia się powikłań. 
Do takich nowoczesnych metod 
zaliczamy zabiegi z zakresu gine-
kologii estetycznej.

Są one polecane kobietom, które 
nie do końca akceptują wygląd 
swoich stref intymnych lub cier- 
pią na wysiłkowe nietrzymanie 
moczu. Ten problem może być 
kwestią genetyczną, ale może też 
wynikać ze zmian po porodzie lub 
zabiegu chirurgicznym lub być 
konsekwencją procesu starzenia 
się, w czasie którego dochodzi do 
zanikania tkanki podskórnej. Przy-
czyn jest wiele, skutek jeden: dys-
komfort. Do nowoczesnych pro- 
cedur leczenia z zakresu gineko-
logii estetycznej należą m.in.: lase- 
rowy zabieg obkurczania pochwy, 
laserowy zabieg leczenia wysiłko- 
wego nietrzymania moczu oraz 
wypełnianie i rewitalizacja warg 
sromowych przy użyciu kwasu hia- 
luronowego. Zabieg obkurczania 
pochwy (poprawa elastyczności po- 
chwy) polega na pobudzaniu pro- 
dukcji kolagenu w błonie śluzo- 
wej oraz w powięzi wewnątrz-
miednicznej. W efekcie dochodzi 
do zwiększenia napięcia tkanek 
poddanych zabiegowi. Poprzez ob- 
kurczenie ścianek pochwy kobie-
cie zostaje przywrócony komfort  
i radość ze współżycia oraz inten-
sywniejsze odczuwanie doznań. 
Zabieg leczący wysiłkowe nietrzy- 
manie moczu polega na fototer- 
micznym, nieablacyjnym napięciu 
i obkurczeniu pęcherza moczowe- 
go przy użyciu lasera Er:YAG Fo-
tona. Laser oddziałuje na błonę 

śluzową przedsionka pochwy, uj-
ście pęcherza moczowego oraz 
obszar wzdłuż przedniej ścianki 
pochwy. W efekcie zwiększa się 
napięcie tkanek, zmniejsza się kąt 
nachylenia i przywrócona zostaje 
prawidłowa funkcjonalność cew- 
ki moczowej. Zazwyczaj wystarcza 
1 zabieg, a pacjentka może wrócić 
do codziennego życia bezpośre- 
dnio po nim. Zabiegi te są bezin- 
wazyjne i nie wymagają znieczu- 
lenia, nie ma też ryzyka wystąpie- 
nia powikłań, częstych w przy-
padku operacji. 

Z wiekiem w skórze występuje 
coraz mniej kwasu hialuronowe-
go. Sytuacja pogarsza się w okre-
sie menopauzy, kiedy zmienia się 
gospodarka hormonalna kobiety. 
Objawia się to suchością skóry, 
oraz suchością błony śluzowej  
w okolicach intymnych. Spora utra- 
ta wagi również powoduje utratę 
objętości warg sromowych. Tra- 
cą one swoją jędrność i obję-
tość, stają się pomarszczone. 
Taka sytuacja wywołuje dyskom- 
fort, zwiększa ryzyko i częstotli- 
wość występowania infekcji, uszko- 
dzeń naskórka. W tego typu przy- 
padkach można zastosować wy- 
pełniacz lub produkt rewitalizują-
cy. Oba preparaty to odpowiednio 
przygotowany kwas hialuronowy. 
Obydwa też są zarejestrowane ja-
ko nadające się do wstrzyknięć  
w okolice intymne. Podanie pre-
paratu wypełniającego spowodu-
je odzyskanie objętości i odpowie- 
dniego napięcia skóry. Z kolei pre- 
parat rewitalizujący przywróci od- 
powiedni poziom nawilżenia oraz 
napięcia skóry w okolicach intym-
nych. Wyżej wymienione metody 
to nowości na światowym rynku 
medycyny. 
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Nowości

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl

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

INTENSIVE SERuM DC – SPOSóB NA SIńCE POD OCZAMI   

Preparat doskonale wspomaga rezultaty zabiegów medycyny estetycznej.  
Powoduje wyraźne zmniejszenie sińców i cieni pod oczami.

Pojemność 15 ml (wydajność 3 miesiące, stosować 2 razy na dzień)
Cena: 325 zł  

preparat dostępny w gabinetach medycyny estetycznej
www.fenice.pl

BIO EXPANDER 
– NATuRALNY EfEKT ODMłODZENIA

Innowacyjne rozwiązanie stworzone do odbudowy równowagi wolumetry-
cznej twarzy. Produkt zawierający najwyższej jakości usieciowiony kwas 
hialuronowy pozwala uzyskać naturalny efekt kształtowania nawet dużych 
powierzchni.

Zabiegi dostępne w gabinetach medycyny estetycznej 
www.fenice.pl

IWOSTIN RE-ACTIN 
INNOWACjA DLA SKóRY 30+
  
W odpowiedzi na potrzeby  skóry po 30. roku  życia Laboratorium Iwo-
stin stworzyło nową linię – IWOSTIN RE-ACTIN. Receptury produktów 
zawierają kompleks Re-Structure (ceramidy, NNKT, kwas hialuronowy), 
który uzupełnia braki substancji budulcowych oraz Trylagen™ – kom-
pleks peptydów i protein, który porządkuje i chroni włókna kolagenowe. 
Preparaty wykazują wysoką skuteczność działania potwierdzoną bada-
niami z udziałem dermatologa.

W skład linii Iwostin Re-Actin wchodzą:
Przeciwzmarszczkowy krem na dzień SPF15
Pojemność: 40 ml, cena: 70 zł
Przeciwzmarszczkowy krem na noc
Pojemność: 40 ml, cena: 70 zł
Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy 
Pojemność: 15 ml, cena: 60 zł

Dostępne w aptekach

Ekspert poleca:



PROTÉGÉ, CZYLI LIfTING BEZ SKALPELA

Zabiegi aparatem PROTÉGÉ bezoperacyjnie odtwarzają napięcie skóry twarzy, poprawiając jej grubość.  
To metoda nowoczesna polegająca na zastosowaniu podwójnej energii: zsynchronizowanej emisji monopo-
larnego prądu wysokiej częstotliwości – High Frequency oraz ultradźwięków o wysokiej 
częstotliwości.
Zabiegi aparatem PROTÉGÉ pozwalają remodelować kolagen, poprawiać owal twarzy, 
likwidować zmarszczki czy redukować zbyt obfite podbródki. PROTÉGÉ jest urządzeniem 
niezwykle prostym w obsłudze, a sam zabieg wykonuje się w bardzo łatwy sposób. Leczenie 
przeprowadzane aparatem PROTÉGÉ jest bezbolesne i nie wymaga rekonwalescencji. Efek-
ty przeprowadzonych zabiegów są natychmiastowe i długotrwałe. Procedura zabiegowa 
trwa 40 min., najlepsze efekty przynosi seria 4 zabiegów wykonywanych w odstępach co 
7-10 dni. 

Dystrybutor: BtL polska sp. z o.o., www.btlnet.pl
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HAIR ADVANCED REVITALASH® ODŻYWKA DO WłOSóW

Hair ADVAnCeD by revitaLash® to wyjątkowo skuteczna odżywka do włosów, która wz-
macnia i pogrubia, sprawiając, że włosy stają się pełniejsze i zdrowsze. Produkt poprawia 
wygląd rzadkich i kruchych włosów. Wystarczy nałożyć dwie porcje pianki na czyste, wilgotne 
włosy i wmasować w skórę głowy, tam gdzie mają pojawić się grubsze, pełniejsze i zdrowsze 
włosy. Nie spłukujemy i układamy włosy jak zwykle.

Cena detaliczna Hair ADVANCED by RevitaLash®  46 ml – 490 zł
Opakowanie 46 ml wystarcza na około 3 miesiące codziennego stosowania.

produkty marki revitaLash są w polsce dostępne w ponad 2000 autoryzowanych  
gabinetów medycyny estetycznej, kosmetycznych i spa oraz na www.revitalash.com.pl.

MEDART® fRX™ – WSZECHSTRONNY LASER fRAKCYjNY CO2 
DO NIEINWAZYjNYCH ZABIEGóW Z ZAKRESu DERMATOLOGII 
ESTETYCZNEj I OGóLNEj ORAZ CHIRuRGII SZCZęKOWEj

Najnowszej generacji Laser MedArt® znajduje zastosowanie w wielu zabiegach der-
matologii estetycznej i ogólnej, takich jak m.in. resurfacing skóry, fotouszkodzenia, 
brak elastyczności, usuwanie blizn, znamion, brodawek, włókniaków starczych, czy 
kłykcin płaskich.
 

Dystrybutor: OptOpOL Handlowy 
www.dermatologia.optopol.com.pl, www.optopol.com.pl
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Daleko od świata…
Kiedy właściciel firmy Henryk 
Orfinger kupił prawie 400 hekta-
rów popegeerowskiej ziemi na 
Warmii, specjaliści od inwestycji 
hotelowych odradzali mu budowę 
luksusowego obiektu w takim miej- 
scu. Okolica wprawdzie była pię-
kna, ale zaniedbana. Dookoła ma-
łe miasta i wioski, i jak tu znaleźć 
i ściągnąć na takie odludzie wy-
kwalifikowany personel? Całą in- 
frastrukturę, media trzeba było 
stworzyć niemal od początku. Wła- 
ściciele firmy Dr Irena Eris zau- 
fali swojej intuicji. Powstał luksu- 
sowy hotel dla ok. 200 gości, doo- 
koła którego z wielką staranno-
ścią zaprojektowano i zagospoda- 
rowano olbrzymi teren – jest staj-
nia, kort tenisowy, rybakówka, wę- 
dzarnia (w której na potrzeby go- 

ści wędzi się domowe wędliny), są 
siedliska – luksusowe wille w ma- 
zurskim stylu, które można wy-
nająć, korzystając jednocześnie 
ze wszystkich hotelowych usług. 

Już od prawie 30 lat właściciele firmy Dr Irena Eris udowadniają, że polskie kremy mogą 
z powodzeniem konkurować z najbardziej renomowanymi światowymi markami. Postawili 
tym samym wysoko poprzeczkę wszystkim innym polskim wytwórcom kosmetyków. 
Podobny wzór do naśladowania firma stworzyła w dziedzinie hotelarstwa. 15 lat temu 
powstało pierwsze Spa Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju, 7 lat temu pięciogwiazdkowy hotel 
na Wzgórzach Dylewskich (Mazury Zachodnie). Okazało się, że polska firma może tworzyć 
hotele, których poziom zadowala najwybredniejsze gusty rodzimych i zagranicznych gości.

Hotel Spa Dr Irena Eris 
Wzgórza Dylewskie

Warto poznać: 

Prezentujemy najlepsze instytuty dermatologii i medycyny 
estetycznej oraz ośrodki spa, wellness i odnowy biologicznej.

w pobliskich naterkach znajduje się 
pole golfowe, na którym co roku roz-
grywany jest Dr Irena eris Ladies' Golf 
Cup – najbardziej prestiżowy 
w polsce golfowy turniej dla kobiet. 

Dla tych, którzy nie mają czasu 
na przemierzanie malowniczych, 
krętych, obsadzonych starymi drze- 
wami dróg dojazdowych, jest na-
wet lądowisko dla helikoptera.

Autor: Brygida Rekowska
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Bogata oferta zabiegów na twarz, 
zarówno kosmetycznych, jak 
i z zakresu medycyny estetycznej, 
daje gwarancję, że wrócimy 
do domu odmłodzeni i zregene-
rowani. 

Zabiegi na ciało oraz masaże 
pozwalają na relaks i rehabilitację.

O sprawność fizyczną dbają trenerzy 
fitness – hotel proponuje bogaty 
program aktywności sportowych 
(grupowych i indywidualnych).

Slow food® – uczta 
dla ciała i dla duszy 
Kuchnia w Hotelu Spa Wzgórza 
Dylewskie jest wyjątkowa. Doktor 
Irena Eris przeniosła swoje holi-
styczne podejście do zagadnienia 
pielęgnacji  również na dziedzinę 
kulinarną – od początku zależało 
jej, aby jedzenie było ucztą za-
równo dla ciała, jak i dla ducha. 
Romantyczna – pierwsza w Pol-
sce restauracja rekomendowana 
przez Slow Food® – przez ostat-
nie 3 lata zajmowała I i II miejsce  
w kategorii najlepszych restauracji 
w Polsce. Prowadzona przez Barto- 
sza Budnika (kucharza-pasjonata), 

Powstał luksusowy 
hotel w otoczeniu 
natury 
Hotel Spa Dr Irena Eris Wzgórza 
Dylewskie to miejsce wyjątkowe  
z wielu względów. Prosta archite-
ktura nawiązująca do lokalnych 
wzorów kryje luksusową część 
SPA – basen z jacuzzi, saunami, 
grotą solną itd. oraz największy 
w Polsce Kosmetyczny Instytut 
Dr Irena Eris z 35 gabinetami do 
zabiegów na twarz i ciało.

czerpie z lokalnych przepisów, se- 
zonowych produktów i staropol-
skiej tradycji. Książę Sapieha na-
pisał z żalem w swoich wspomnie- 
niach na emigracji, że to co, zo-
stało z fantastycznej kuchni pol-
skiej po wojnie, to niestety tylko 
garkuchnia. Ale… nie był w Ho-
telu doktor Eris, która przy pomo-
cy swoich kucharzy przywróciła 
światową rangę wyśmienitej pol- 
skiej kuchni. Hotel większość pro- 
duktów zamawia u starannie wy-
selekcjonowanych, lokalnych dos- 
tawców. W karcie co tydzień jest 
nowe, sezonowe, autorskie menu 
szefów kuchni. 

Menu w restauracjach romantyczna 
i Oranżeria uwzględnia produkty 
lokalne i sezonowe. w zmieniających 
się codziennie autorskich zestawach 
szefów kuchni nawet najwytrawniejsi 
smakosze znajdą coś dla siebie. 
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Dermatologia estetyczna  

Prezentujemy zestawienie (niereprezentatywne) zabiegów estetycznych  
na twarz i ciało najczęściej wykonywanych w gabinetach dermatologii  
estetycznej. Dane za okres wrzesień – grudzień 2012 pochodzą z wybranych 
gabinetów z całej Polski.

Ranking najczęściej wykonywanych 
zabiegów estetycznych jesień 2012

 nAZwA GABInetu nAjCZęśCIej wykOnywAne ZABIeGI

       Twarz  Ciało

Gold Clinic
Medycyna i Ginekologia
estetyczna
warszawa
www.goldclinic.pl

Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej 
Viva-Derm, warszawa
www.viva-derm.pl

Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej
Derma puls, wrocław
www.derma-puls.com.pl

Dermis Gabinet Dermatologii 
Ogólnej, Laserowej i estetycznej 
Gdańsk
www.dermis.pl

Dermatochirurgia  
estetyczna i Laserowa  
kinga i Arkadiusz  nicer
Częstochowa, www.nicer.pl

1.  Toksyna botulinowa 
 (różne okolice, preparat – Azzalure)
2. Wypełniacze (dolina łez, 
 Stylage M, Emervel Classic)
3. Mezoterapia preparatami 
 na bazie lekko stabilizowanego  
 kwasu hialuronowego (twarz,  
 dłonie, Restylane Vital i Stylage  
 Hydro Max) 
 (ex aequo) Fotoodmładzanie  
 laserowe (lasery: Fotona i Fraxel  
 Re:pair CO2)

1. Efekt Glamour – program 
 zabiegów rozświetlających skórę 
2. Odmładzanie dolnej części   
 twarzy (usta) – terapia łączona  
 Viva Derm
3 Odmładzanie okolicy oczu 
 – autorski program zabiegów  
 Viva Derm

1. Zamykanie naczynek   
 krwionośnych
2.  Lasery frakcyjne
3.  Wypełnienia

1.  Laser frakcyjny
2.  Botox 
3. Wypełniacze 

 

1. Toksyna botulinowa 
2.  Wypełniacze 
 (kwas hialuronowy, Radiesse)
3.  Mezoterapia

1.  Ujędrnianie i redukcja tkanki  
 tłuszczowej (Exilis)
2. Ujędrnianie skóry 
 (Skin Shock BTL)
3.  Laserowa redukcja blizn 
 i rozstępów (laser Fotona)/  
  (ex aequo)Epilacja laserowa  
 (laser Fotona)

1.  Leczenie rozstępów 
 – techniki łączone
 (Dermapen + lampa LED)
2. Zabiegi odmładzające szyję  
 dekolt i ramiona (Laser e CO2  
 + terapia łączona)
3. Leczenie przebarwień 
 (IPL + terapia łączona)

1. Epilacja laserem Vectus
2. Lampa LED (rozstępy)
3. Lasery frakcyjne 

1.  Depilacja
2. Mezoterapia
3. Lipoliza

1. Endermologia
2.  Zabiegi modelujące sylwetkę
3.  Depilacja laserowa  
3. (ex aequo) Mezoterapia   
 owłosionej części głowy






