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Szanowni Państwo! 

Jesienią w gabinetach zwykle przybywa pacjentek 
proszących o usunięcie widocznych przebarwień, które 
stanowią często dla nich duży dyskomfort psychiczny.  
Nasi eksperci – dermatolodzy – rekomendują najskutecz-
niejsze ich zdaniem metody leczenia przebarwień, które 
sami stosują w swoich gabinetach.

„Jeszcze do niedawna kobiety skupiały się wyłącznie  
na odmładzaniu twarzy” – pisze w swoim tekście dr Barbara 
Walkiewicz-Cyrańska – „tymczasem nic tak nie zdradza wieku, 
jak kontrastująca z młodo wyglądającą twarzą szyja lub dekolt”. 
Dr Ewa Kaniowska pokazuje możliwości karboksyterapii, która 
jest metodą leczniczą znaną i wykorzystywaną w medycynie 
już od kilkudziesięciu lat. Obecnie odkryta na nowo, stała 
się bardzo popularną metodą wykorzystywaną w medycynie 
estetycznej. 

Mówiąc o starzeniu się, najczęściej myślimy o zmarszczkach  
na twarzy. Mało kto zastanawia się nad zmianami zachodzącymi 
w miejscach intymnych. Dr Urszula Brumer prezentuje możli-
wości ginekologii estetycznej w tym zakresie. 

Konkurs na Perły Dermatologii Estetycznej rozstrzygnięty. 
Jak co roku lekarze wybrali najlepsze, najskuteczniejsze  
i najbezpieczniejsze ich zdaniem produkty. Prezentujemy  
laureatów X edycji konkursu. Przez dziesięć lat konkurs i logo 
Pereł Dermatologii Estetycznej umieszczone na produkcie stały 
się dla klientów rękojmią jakości rekomendowanej przez  
dermatologów estetycznych. Gratulujemy zwycięzcom  
tegorocznej edycji!

Zapraszam do lektury

dr Dorota Prandecka 

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

dr Dorota Prandecka, 
członek Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych 
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• Pielęgnacja suchej skóry

• Kłopoty z włosami  

• Mężczyzna w gabinecie 

• Horoba Hashimoto  

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

Ten dwumiesięcznik jest atrakcyjnym (lepszym niż  
ulotki reklamowe) źródłem informacji dla pacjentów 
Twojego gabinetu. „Ekspert” pełni funkcję przewodnika 
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia. 
To także doskonały prezent dla stałych klientów.

Warunki prenumeraty

Zamówienia prosimy przesyłać faksem pod numer: 
22 847 69 33, albo e-mailem na adres: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl 
Można też je wysłać 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 Anti-Aging”.

Następny numer: listopad/grudzień 2014
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Opinie profesjonalistów
„Ekspert Anti-Aging” to bardzo ważna pozycja w naszym 
gabinecie. Pacjentki czytają i uczą się o zabiegach. Z rozmów 
z nimi wiem, że bardzo wysoko oceniają kompetentne infor-
macje przekazywane przez lekarzy, którzy są autorami tek-
stów. Ciągle mamy prośby o egzemplarz od pacjentek, które 
chcą zabierać „Eksperta” do domu i pokazywać koleżankom. 
Tak naprawdę każda ilość magazynu, którą wykładamy  
w poczekaln, znika w krótkim czasie”.

dr Ewa Kaniowska, Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Derma Puls, Wrocław 



Ginekologia estetyczna

Mówiąc o starzeniu się, najczęściej myślimy o zmarszczkach na twarzy. Mało 
kto zastanawia się nad zmianami zachodzącymi w miejscach intymnych. 
Tymczasem ich wygląd wraz z biegiem lat ulega zaburzeniu, np. wskutek        
zaniku tkanki tłuszczowej. Może to odebrać satysfakcję z życia intymnego,  
a w skrajnych przypadkach nawet utrudniać codzienne funkcjonowanie.  
Co na to ginekologia estetyczna?

Odmładzanie i rewitalizacja 

miejsc intymnych

Kiedy wargi sromowe 
mniejsze są za duże…
Wystające z bielizny wargi sromowe 
mniejsze są problemem wielu ko-
biet w różnym wieku. Niekiedy 
jest to naturalny, uwarunkowany 
genetycznie wygląd miejsc intym-
nych. Czasem jednak wargi sro-
mowe mniejsze powiększają się 
wraz z upływem czasu, zwłaszcza 
u kobiet w okresie menopauzy. 
Mogą one również wydawać się 
bardziej wystające przez to, że  
z kolei wargi sromowe większe  
z wiekiem ulegają zanikowi. Jedno 
jest pewne: niezależnie od przy-
czyny przerost warg sromowych 
mniejszych powoduje dyskomfort 
w codziennym życiu. Nie tylko utru- 
dnia współżycie i aktywność fi-
zyczną, lecz także sprawia, że ko-
bietę krępują np. wizyty u gine-
kologa, pływanie lub kontakty 
seksualne. 
– Najskuteczniejszą metodą mo-
delowania miejsc intymnych i przy- 
wrócenia im prawidłowej wiel-
kości jest labioplastyka – mówi 
dr Urszula Brumer, właścicielka 
warszawskiej kliniki medycyny es-
tetycznej Dr Urszula Brumer Me-
dycyna Młodości. – To coraz popu-
larniejszy zabieg wśród Polek. 
Najogólniej mówiąc, polega on 
na chirurgicznym wycięciu nad-
miaru tkanek warg sromowych. 
Jest to zabieg dość krótki, bo trwa 
niecałą godzinę. Należy do metod 
bezbolesnych, ponieważ jest wy- 
konywany w znieczuleniu miej-
scowym. O ile pacjentki na po-
czątku obawiają się labioplastyki, 

o tyle później twierdzą, że zabieg 
całkowicie odmienił ich życie  
– na lepsze.

Kiedy wargi sromowe 
większe zanikają…
Inaczej niż w przypadku warg 
sromowych mniejszych, wargi 
sromowe większe wraz z wie-
kiem kurczą się i tracą jędrność. 
Jedną z metod przywracania im 
prawidłowego wyglądu jest zabieg 
z użyciem kwasu hialuronowego. 
– Preparat podany w miejsca in-
tymne skutecznie wypełnia wargi 
sromowe. Na początek wykonuje- 
my niewielkie nakłucia za pomocą 
bardzo cienkiej kaniuli. W ten spo-
sób podajemy kwas hialuronowy 
do warg sromowych większych. 
Zabieg trwa dosłownie kilka minut 
– wyjaśnia dr Brumer.
Zabieg przywraca wargom sromo- 
wym ich dawny kształt, sprężys- 
tość i jędrność. Rezultaty są do- 
strzegalne bardzo szybko, nato-
miast pełny efekt widać do dwóch 
tygodni i utrzymuje się do dwóch 
lat. Inną, ale równie skuteczną me- 
todą jest karboksyterapia, czyli 
terapia z użyciem dwutlenku wę- 
gla (zwanego też cudownym ga- 
zem). CO2 powoduje odbudo- 
wę tkanek, a tym samym stymu-
luje ich procesy regeneracyjne. 
Wyraźnie poprawia napięcie i elas- 
tyczność skóry. Z racji tego, że 
tak wyraźna odbudowa tkankowa 
wymaga czasu i kilku zabiegów, 
na efekty stałe trzeba nieco po-
czekać. Za to już po 2-3 zabiegach 
widać poprawę, co zachęca pa-

cjentki do kontynuowania terapii. 
Jak mówi dr Brumer, karboksyter-
apia jest popularna szczególnie 
we Włoszech wśród… rozwie-
dzionych czterdziestolatek, które 
znów umawiają się na randki  
i pragną wyglądać atrakcyjniej.

Kiedy rozmiar 
jest nieodpowiedni…
Medycyna i ginekologia estetycz-
na nie zapominają też o panach. 
Niezależnie od wieku rozmiar pe- 
nisa może u nich budzić głębo- 
kie kompleksy. Nie wszyscy męż-
czyźni jednak wiedzą, że od kilku 
lat jest dostępny zabieg trwałego 
(bo aż na okres dwóch lat) po-
większenia penisa za pomocą 
produktu na bazie kwasu hialu-
ronowego.
– Pozwala on na bezpieczne po-
większanie członka. Zwiększa jego 
grubość o 2,5-3 cm w obwodzie 
oraz długość o 1-2 cm we wzwo-
dzie – mówi dr Brumer.
Mężczyźni decydują się na ten 
zabieg z rozmaitych powodów. 
Jedni robią to dla zabawy, rozryw-
ki lub za namową partnerek albo 
kolegów. Drudzy idą do lekarza 
ze względu na – w wielu przypad-
kach uzasadnione – kompleksy. 
Są też pacjenci, którzy uważają, 
że powiększenie penisa pomoże 
im szybciej i bezproblemowo zna- 
leźć życiową partnerkę. Bez wzglę- 
du na motywację warto dbając 
na co dzień o swój wygląd, nie 
zapominać także o miejscach in-
tymnych.

dr Urszula Brumer, www.drbrumer.pl
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Dermatologia estetyczna 

Jeszcze do niedawna kobiety skupiały się wyłącznie na odmładzaniu twarzy. 
Tymczasem nic tak nie zdradza wieku, jak kontrastująca z młodo wyglądającą 
twarzą szyja lub dekolt.

Pamiętaj o szyi i dekolcie

Niewielka warstwa tkanki tłusz- 
czowej oraz mała liczba gruczo- 
łów łojowych powodują, że cien-
ka, delikatna skóra na szyi i de- 
kolcie jeszcze parę lat temu nawet 
wśród lekarzy zajmujących się 
dermatologią estetyczną uchodzi- 
ła za wyjątkowo trudny obszar do 
wykonywania zabiegów odmładza- 
jących. Teraz dysponujemy zna-
komitymi, nowoczesnymi prepa- 
ratami i zabiegami, które pozwa-
lają na przeprowadzenie nieinwa-
zyjnych, skutecznych zabiegów  
w tym zakresie. Zwykle po lecie od-
krywamy, że na dekolcie pojawiają 
się nowe zmarszczki i przebarwie-

nia. Często występuje  też poikilo- 
derma – uszkodzenia skóry obja- 
wiające się nieregularnymi prze-
barwieniami i rozszerzonymi na- 
czyniami krwionośnymi. Są one 
zlokalizowane głównie na bocz-
nych partiach szyi i twarzy, a wy- 
wołuje je przewlekła ekspozycja 
na słońce. Niestety, nawet używa- 
jąc ochronnych kremów z fil- 
trem, najczęściej skupiamy się 
na ochronie twarzy i zapominamy  
o skórze poniżej. Dlatego jesienią 
w moim gabinecie zawsze przy-
bywa pacjentek proszących o to, 
aby coś zrobić z szyją i dekoltem.

Terapia łączona
Jeden zabieg nie wystarczy, nie ma 
też jednego cudownego prepara-
tu, który szybko i skutecznie po- 
prawi kondycję skóry na szyi i de-
kolcie. Zwykle układam pacjent-
kom terapię składającą się z kilku 
wzajemnie wzmacniających się 
zabiegów, dobraną do indywidual- 
nego stanu ich skóry i zawsze do 
programu odmładzania twarzy. 
Na rynku ostatnio pojawiło się 
kilka nowych zabiegów, które włą- 
czyłam do swojego portfolio z uwa- 
gi na znakomite rezultaty i – co 
szczególnie cenią pacjenci – cał-
kowitą bezinwazyjność. Zabieg 
PRX-T 33 to zupełnie nowa, nie-
zwykle skuteczna metoda biore- 
witalizacji skóry. Produkt w po-
staci żelu nakłada się na skórę, 
wmasowując kilka warstw jedna 
po drugiej. Na koniec skórę zmywa 
się wodą. Zarówno podczas same- 
go zabiegu, jak i po nim nie wy- 
stępuje zaczerwienienie ani boles- 
ne  pieczenie, skóra też się nie złusz- 
cza. Zabieg PRX-T 33 ze względu 
na małą inwazyjność można 
wykonywać o każdej porze roku 
– również w lecie. Bezpośredni 

efekt to widoczne bardzo duże 
nawilżenie i napięcie skóry. Pre-
parat działa przeciwstarzeniowo  
również w głębokich warstwach 
skóry właściwej. Szczególnie do- 
bre efekty zabieg daje w przy-
padku zwiotczałej skóry na de-
kolcie i biuście, redukuje też płyt- 
kie przebarwienia. Aby wzmocnić 
efekt zabiegu, często stosuję go 
w połączeniu z innymi zabiegami, 
takimi jak mezoterapia, laserote-
rapia czy  osocze bogatopłytkowe. 
Znakomite efekty obserwuję, łącząc 
biorewitalizację z wypełniaczem 
Ellanse.  Biostymulator Ellanse to je- 
den z najnowocześniejszych obec-
nie na rynku, całkowicie biokom-
patybilnych wypełniaczy o silnych 
właściwościach rewitalizujących. 
Dlatego chętnie go stosuję  do za- 
biegów na tak trudnych obszarach, 
jak szyja, podbródek i dekolt. Efek- 
tem zabiegu jest naturalna odbu- 
dowa objętości i towarzyszący jej 
niezwykle intensywny proces sa- 
monaprawczy skóry. Preparat ma 
znakomite właściwości stymulo- 
wania skóry do namnażania włas- 
nego kolagenu, który nie tylko 
odbudowuje tkanki objętościowo, 
lecz także spektakularnie rewita- 
lizuje skórę i poprawia strukturę 
tkanek na lata. Zabieg pozwala 
osiągnąć naturalny, natychmias- 
towy, stabilny i długotrwały efekt. 
W przypadku znacznych zmian 
i dużej wiotkości skóry dosko- 
nałym uzupełnieniem dla Ellanse 
jest zabieg wykorzystujący nici 
liftingujące Aptos.  
 Drogie panie, nie odkładajmy 
problemu szyi i dekoltu do na-
stępnego lata. Jesień to najlepszy 
czas na przeprowadzenie terapii 
odmładzającej, jeżeli nie chcemy 
spędzić najbliższych świąt i syl-
westra w… golfie. 

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl  
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Najlepszy preparat do peelingu

Cosmelan 
Cosmelan® jest wszechstronnym i łatwym w wykonaniu zabiegiem depigmentującym dostosowanym do każdego 
fototypu skóry. 
Skuteczność depigmentacji zależy od zdolności przenikania składników aktywnych przez warstwy naskórka i dotarcia 
do melanocytów, a następnie rozprzestrzeniania się w melanosomach w celu hamowania tyrozynazy. Formuła prepa- 
ratów Cosmelan i Dermamelan, niezawierająca konserwantów ani środków zapachowych, wspomaga penetrację 
naskórka, dzięki czemu zabieg ma wielokierunkowe działanie na skórę z przebarwieniami. Kuracja łączy sześć 
głównych składników aktywnych hamujących kluczowe enzymy w procesie syntezy melaniny, które wykazują 
właściwości rozjaśniające, ale także nawilżające i wygładzające skórę, o najwyższej skuteczności i najwyższej tole-
rancji dla skóry.
Cosmelan utrudnia migrację melanosomów do keratynocytów, tym samym eliminując ich sty- 
mulację przez promienie UV, dlatego tak istotne jest stosowanie kuracji właśnie w okresie 
nasłonecznienia – wiosną i latem! Przemawia też za tym fakt, iż zawarty w preparacie  
Cosmelan kompleks witaminowy działa silnie antyoksydacyjnie – neutralizuje wolne rod-
niki tlenowe i chroni błony lipidowe komórek przed utlenianiem UV. Ponadto stymuluje 
produkcję kolagenu i pobudza odnowę komórkową skóry, co zapewnia bardzo mile widzia-
ny skutek uboczny – efekt anti-aging. Kuracja preparatem Cosmelan od lat z powodzeniem 
jest stosowana na całym świecie, a jej skuteczność we wszystkich typach hiperpigmentacji 
potwierdzono w licznych badaniach naukowych. 
Bio-Profil Polska
www.bioprofil.pl 

Najlepszy preparat do mezoterapii

Aquashine BR 
Wyjątkowy preparat do głębokiej mezoterapii o wszechstronnym działaniu przeznaczony do skóry pozbawionej 
blasku, o nierównym kolorycie, z przebarwieniami. 
Aquashine BR ujednolica koloryt skóry, intensywnie ją nawilża i rozjaśnia przebarwienia już po pierwszym zabiegu.  
Zawarty w preparacie peptydowy kompleks biomimetyczny zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność 
skóry i zapobiega powstawaniu plam pigmentacyjnych, zmniejszając syntezę melaniny. Dzięki zawartości składników 
odżywczych Aquashine BR silnie rewitalizuje i regeneruje skórę, nadając jej świeży, zdrowy i promienny wygląd.  
To idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują czegoś więcej niż mezoterapia, a nie potrzebują wypełniacza.
Składniki aktywne Aquashine BR:
• nieusieciowany kwas hialuronowy, całkowicie biodegradowalny w stężeniu 1,5%;
• kompleks peptydowy:
• CG-TGP2 (Oligopeptide-34),
• CG-Seperin (Oligopeptide-72),
• CG-Purilux (Oligopeptide-51),
• CG-Flatin (Oligopeptide-23);
• kompleks odżywczy: 14 witamin, 24 aminokwasy, 8 minerałów i koenzymów, 
 5 kwasów nukleinowych.
Jedna strzykawka Aquashine BR zawiera 2 ml produktu.
AntiAging Institute
www.AntiAging.com.pl

Najlepszy preparat do modelowania twarzy

Juvéderm Voluma with Lidocaine
JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine to wypełniacz w postaci delikatnego żelu o stężeniu 20 mg kwasu hialuro- 
nowego służący do przywracania objętości twarzy. Preparat JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine dzięki swoim 

Konkurs na Perły Dermatologii Estetycznej rozstrzygnięty. Jak co roku 
lekarze wybrali najlepsze, najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze  
ich zdaniem produkty. Prezentujemy laureatów X edycji konkursu. 
Przez dziesięć lat konkurs i logo Pereł Dermatologii Estetycznej  
umieszczone na produkcie stało się dla klientów rękojmią jakości 
rekomendowanej przez dermatologów estetycznych. Gratulujemy 
zwycięzcom tegorocznej edycji!
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wyjątkowym właściwościom liftingującym pomaga w szybki i naturalny sposób odzyskać utraconą objętość 
policzków i podbródka, zapewniając delikatny efekt liftingu. JUVÉDERM® VOLUMA ™ with Lidocaine 
subtelnie odtwarza kształt policzków, podnosząc je i ujędrniając. Przywraca utraconą z wiekiem obję- 
tość twarzy, odtwarza jej młodzieńcze proporcje, wyrównuje linię żuchwy, podkreśla wydatność 
kości policzkowych. Preparat dodatkowo nawilża skórę, pozwala odzyskać jej naturalną 
elastyczność i gęstość. Daje delikatny efekt liftingu bez operacji. Już po jednym zabiegu 
można zauważyć pełniejsze, bardziej harmonijne kontury, a twarz zyskuje zdecydowanie 
odświeżony i naturalny wygląd. Preparat zawiera lidokainę – środek znieczulający, 
dzięki któremu zabieg jest bardziej komfortowy dla pacjenta. JUVÉDERM® VOLUMA™ 
with Lidocaine daje długotrwały efekt – nawet do 18 miesięcy.
Allergan
www.allergan.pl

Najlepszy preparat do rewitalizacji czerwieni wargowej

StylAge Special Lips Lido
Wargi stanowią obszar bardzo trudny do korygowania ze względu na silne unaczynienie, ukrwienie oraz wrażliwość na 
urazy termiczne i mechaniczne. Korekcja tej części twarzy wymaga produktu, który jest przystosowany do działania 
z uwzględnieniem tych ograniczeń. StylAge® Special Lips Lido to produkt opracowany i wyprodukowany z myślą  
o spełnieniu wszystkich kryteriów. Wyróżnia się on wysoką jakością kwasu hialuronowego, gwarantującą skuteczną 
korekcję. StylAge Special Lips Lido jest odpowiedni do stosowania w każdym ze wskazań związanych  
z procesem starzenia się ust, takich jak modelowanie konturu, zwiększenie objętości warg, redukcja 
zmarszczek wokół ust, korekta rynienki podnosowej (w celu uwypuklenia łuku Kupidyna)  
oraz nawilżenie tkanki warg. Produkt jest elastyczny i bardzo łatwy do formowania, co ułatwia 
jego rozmieszczenie i uzyskanie zmysłowego, harmonijnego efektu. 
StylAge Special Lips Lido zawiera także lidokainę, która zmniejsza dyskomfort towarzyszący 
iniekcji. Dodatkowa zawartość naturalnego antyoksydantu – mannitolu, opóźnia degradację 
kwasu hialuronowego po iniekcji, wydłużając tym samym okres utrzymywania się  
produktu w tkankach. 
Preparat jest dostępny w opakowaniu 1 x 1 ml.
Laboratorium Estetyki LeaVivacy
www.vivacy.pl

Najlepszy produkt do rewitalizacji okolicy oka

RRS HA Eyes
RRS® HA Eyes to koktajl do mezoterapii przeznaczony do wymagających okolic oczu.
Synergiczny skład produktu, który zawiera 5 mg/ml kwasu hialuronowego oraz 27,3 mg/ml  
kompleksu biorewitalizującego (w tym 11 antyoksydantów, 5 flawonoidów, 3 saponiny,  
5 polifenoli, 2 peptydy i 1 mikroelement), skutecznie nawilża, poprawia mikrokrążenie, 
rozjaśnia skórę, poprawia kontur oczu i działa antyoksydacyjnie. 
Koktajl jest pakowany w wygodne 1,5-ml ampułki, które stanowią odpowiednią dawkę  
na jeden zabieg. 
RRS® HA Eyes jest jedynym koktajlem na rynku zarejestrowanym do mezoterapii okolicy 
oczu (CE Class III Injectable). 
Laboratorium Estetyki LeaVivacy
www.vivacy.pl

Najlepszy produkt do niechirurgicznego liftingu

Nici Happy Lift
Nici Happy Lift to zupełnie nowy sposób na uzyskanie młodzieńczego wyglądu twarzy w krótkim czasie. Stanowią 
doskonałą alternatywę dla tradycyjnego liftingu chirurgicznego – gwarantują natychmiastowy efekt, a przede  
wszystkim nie narażają pacjenta na powikłania ani efekty uboczne.
Wykonane z biodegradowalnego polikaprolaktonu nici Happy Lift efektywność zawdzięczają mikroskopijnym  
haczykom o unikatowej długości oraz gęstości, które umożliwiają osiągnięcie efektu liftingu oraz ujędrnienia 
skóry. Nici wprowadzane pod skórę pracują jak mięśnie napinające, podtrzymując tkanki podskórne. Dzięki temu 
po implantacji zaczynają pełnić funkcję rusztowania dla zwiotczałej skóry, a efekt ujędrnienia skóry jest widoczny 
zaraz po zabiegu. Po 12-15 miesiącach od zabiegu nici ulegają naturalnemu rozpuszczeniu w organizmie, a pozyty-
wne efekty dla skóry utrzymują się nawet do 5 lat. Zabieg trwa 20-60 min.
Happy Lift to różne rodzaje nici, które dobiera się odpowiednio do wybranej techniki przeprowadzenia zabiegu, 
miejsca implantacji, a także potrzeb i oczekiwań pacjenta.
FREE FLOATING – najpopularniejsza nić z gamy Happy Lift o grubości 2/0 USP z haczykami w dwóch kierunkach, 
dzięki czemu stabilnie utrzymuje się w tkankach. Nić jest polecana do liftingu twarzy i szyi. 
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ANCORAGE – nić o grubości 2/0 USP, idealna do liftingu środkowej części twarzy; jest kotwiczona w okolicy powięzi 
i przeprowadzana w kierunku podbródka i żuchwy, tworząc specjalne rusztowanie dla tkanek. 
DOUBLE NEEDLE – nić o grubości 2/0 USP zakończona dwiema igłami, dzięki czemu wprowadzanie nici staje się 
łatwiejsze, zabieg jest krótszy, a rezultaty – bardziej symetryczne. Zalecana jest do liftingu brwi i szyi.
BOCA – krótka nić stworzona specjalnie do zabiegów powiększania ust. W odróżnieniu od reszty nici ma 
haczyki skierowane na zewnątrz. Sprawia, że usta stają się pełniejsze, i gwarantuje naturalny efekt.
MESOCOGS – nić o grubości 3/0 USP polecana szczególnie do poprawy struktur większych  
obszarów na ciele, redukcji zmarszczek twarzy, szyi i rąk, a także do zabiegów ujędrniania skóry.
VAGINAL NARROWER – nić o grubości 0/0 USP z dwiema igłami i haczykami kotwiczącymi 
ułożonymi w dwóch kierunkach. Stosowana do rewitalizacji i liftingu krocza oraz zwężenia 
wejścia do pochwy.
I-NEEDLE – nić o grubości 2/0 USP do napinania luźnej skóry na szyi. 
Umożliwia wykonanie liftingu szyi z efektem podobnym do operacji liposukcji.
CROMA-PHARMA
www.croma.pl 

Zabieg roku 2014

Karboksyterapia CDT w terapii łączonej z AUTOLOGICZNYM OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM 
Zarówno terapia dwutlenkiem węgla, jak i osoczem bogatopłytkowym jest od dawna znana i z dużym powodzeniem  
stosowana w wielu dziedzinach medycyny. Jednak połączenie tych dwóch technologii w czasie jednej sesji zabiegowej  
to zupełnie nowa metoda o wielu wskazaniach, dająca w krótkim czasie wyjątkowo dobre rezultaty. Synergia działania kar-
boksyterapii oraz autologicznego osocza bogatopłytkowego została stosunkowo niedawno odkryta, lecz bardzo szybko 
doceniona przez specjalistów ze względu na jej małoinwazyjność, dobrą tolerancję przez pacjentów i maksymalne 
efekty bez ryzyka działań niepożądanych. Potencjał tej metody jest ogromny i wciąż jeszcze niewykorzystany, dlatego 
nieustannie są prowadzone obserwacje w celu potwierdzenia jej skuteczności w stale poszerzającym się zakresie 
działania. Pierwsze publikacje potwierdzające skuteczność skojarzonego zastosowania karboksyterapii oraz PRP 
dotyczą leczenia chorób skóry głowy oraz redukcji wiotkości zlokalizowanej w delikatnych okolicach: oczu, twarzy, 
szyi, dekoltu. 
Karboksyterapia oznacza kontrolowaną aplikację medycznego dwutlenku węgla w różne okolice ludzkiego ciała  
w celu poprawy krążenia w tkankach, redukcji miejscowych depozytów tkanki tłuszczowej oraz poprawy elastyczności 
skóry. Zachodzący w wyniku iniekcji CO2 efekt wazodilatacji oraz jego wpływ na śródskórną reorganizację kolagenu  
pozwala redukować wiotkość skóry, rozstępy, blizny, cellulit oraz umożliwia konturowanie niektórych rejonów ciała  
(podbródka, ud, bioder, brzucha).  
Autologiczny preparat osocza bogatopłytkowego otrzymywany z własnej krwi pacjenta jest produktem 
w stu procentach biokompatybinym, a rewitalizaja skóry zachodzi dzięki autologicznej odnowie  
komórkowej, czyli regeneracji i biostymulacji komórek skóry – dzięki działaniu własnych czyn-
ników wzrostu i mezenchymalnych komórek macierzystych.
Według najnowszych doniesień w wyniku połączenia karboksyterapii z PRP mechanizmy obu 
technologii wzajemnie na siebie oddziałują, intensyfikując stymulację i aktywację wielu  
zachodzących procesów, dzięki czemu terapia pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym 
czasie. 
To innowacyjne połączenie obu technologii poprzez właściwości autoregeneracji  
i biostymulacji okazało się bardzo skuteczną, wszechstronną metodą stosowaną nie tylko  
we wskazaniach estetycznych, ale również w leczeniu łysienia, wypadania włosów  
oraz przyspieszeniu procesu gojenia. 
Beauty Derm Aesthetic
www.bdaesthetic.com

Najlepszy dermokosmetyk przeciwsłoneczny

ANTHELIOS XL
ULTRALEKKI FLUID DO TWARZY SPF 50+
Skład: Opatentowany system filtrów MEXOPLEX z bardzo wysoką ochroną SPF 50+ (UVB)/PPD 42 (UVA) 
Wskazania: skóra wrażliwa na działanie słońca, alergie słoneczne, intensywne nasłonecznienie
Konsystencja:
• Podczas aplikacji: łatwo rozprowadzająca się konsystencja pomaga tworzyć równomierną 
warstwę ochronną, 
• Efekt końcowy: niewidoczny.
Nie powoduje powstawania zaskórników. Działanie absorbujące dzięki unikatowemu 
połączeniu trzech składników aktywnych: glukonianu cynku, perlitu i krzemionki. 
Pojemność: 50 ml 
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl
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Najlepszy dermokosmetyk do pielęgnacji skóry wrażliwej

Sensibio Tolerance+
Krem łagodząco-kojący do skóry nadwrażliwej i alergicznej
Sensibio Tolerance+ to krem przeznaczony do pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej, nadwrażliwej, alergicznej  
i nietolerancyjnej. Ma na celu zmniejszenie uczucia ściągnięcia, kłucia i pieczenia oraz uzyskanie optymalnego 
nawilżenia. Sensibio Tolerance+ działa kompleksowo na przyczyny nadwrażliwości skóry, zwłaszcza na procesy  
o podłożu neurogennym. Zmniejsza nadpobudliwość włókien nerwowych w skórze i reguluje mechanizmy biolo-
giczne odpowiedzialne za reakcję alergiczną – opatentowany kompleks Neurocontrol®. Krem koi skórę, przynosi 
jej ulgę, jednocześnie trwale zwiększając jej odporność i tolerancję na czynniki stresogenne, dzięki 
czemu skóra nie reaguje podrażnieniem ani zaczerwienieniem. Sodium PCA wzmacnia funkcje 
ochronne skóry i zapewnia optymalne nawilżenie. Preparat łagodzi uczucie kłucia i dyskomfortu. 
Krem ma bardzo delikatną konsystencję. Doskonale się sprawdzi jako baza pod makijaż. 
Pozostawia miękkie, aksamitne wykończenie.
To, co charakteryzuje Sensibio Tolerance+, to przede wszystkim doskonała tolerancja. 
Krem jest w 100 proc. biokompatybilny ze skórą – aktywne składniki zapewniają najwyższy 
poziom tolerancji. Hipoalergiczny, nie zawiera parabenów ani konserwantów. Krem jest 
nieperfumowany oraz niekomedogenny. Bezpieczna, hermetyczna pompka typu air-less 
zapewnia sterylność produktu.
Laboratoire Dermatologique Bioderma Poland 
www.bioderma.pl 

Najlepszy dermokosmetyk do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej

EFFACLAR DUO+
KREM ZWALCZAJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI, ZATKANE PORY I PRZEBARWIENIA POTRĄDZIKOWE
Wskazania: pielęgnacja skóry trądzikowej o wzmocnionej skuteczności, zwalczająca uporczywe niedoskonałości,  
zatkane pory, przebarwienia potrądzikowe
Skład: pirokton olaminy, aby przeciwdziałać niedoskonałościom, niacynamid i woda termalna z La Roche-Posay  
o działaniu łagodzącym LHA™ (lipohydroksykwas) oraz kwas linolowy, aby odblokować pory. Innowacja  
PROCERAD™ przeciw podrażnieniom, aby zwalczać powstawanie przebarwień potrądzikowych
Rezultaty: 
po 8 dniach niedoskonałości są znacznie zredukowane*,
po 4 tygodniach pory są odblokowane, powierzchnia skóry jest wygładzona, 
nadmiar sebum i błyszczenie – zmniejszone**
Konsystencja: nietłusty, długotrwale matujący żel-krem. Szybko się wchłania, 
doskonała baza pod makijaż, hipoalergiczny
Pojemność: 40 ml
*Badanie kosmetokliniczne w grupie 38 osób.
**Badanie kosmetokliniczne w grupie 51 osób.
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

Najlepszy dermokosmetyk do pielęgnacji skóry naczynkowej

Iwostin Correctin Capillin
Preparat działa na dwóch poziomach: pielęgnacyjnym i wizualnym. Składniki aktywne pielęgnują skórę, a zawarte  
w podkładach pigmenty zapewniają trwały efekt kryjący do 8 godz. Dodatkowo zawarty w produkcie filtr SPF30 
chroni przed wolnymi rodnikami i fotostarzeniem skóry. Fluid jest dostępny w trzech kolorach: jasnym, naturalnym  
oraz ciepły beż. Ma bardzo dobre właściwości kosmetyczne i aplikacyjne (konsystencja, rozprowadzanie, wchłanianie).
Wskazania: pielęgnacja i korygowanie niedoskonałości skóry naczynkowej, nadreaktywnej, skłonnej do czerwienienia się
Właściwości:
• Wzmacnia naczynka krwionośne,
• Redukuje rumień i zaczerwienienia,
• Przynosi uczucie ulgi i komfortu,
• Wygładza i wyrównuje koloryt skóry,
• Zapewnia trwały efekt naturalnego makijażu do 8 godz.
Substancje aktywne: ekstrakt z kasztanowca, witamina C, filtr SPF30 
Dostępne odcienie: jasny, naturalny, ciepły beż
Efekt zmniejszenia widoczności zaczerwienień oraz zmian naczynkowych 
potwierdziło ok. 82% badanych*
*Badanie aplikacyjne w niezależnym ośrodku badawczym.
Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 
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Najlepszy dermokosmetyk do pielęgnacji 
i regeneracji skóry po zabiegach estetycznych

Cicalfate Krem regenerujący
Produkt przeznaczony do stosowania na podrażnioną skórę niemowląt, dzieci i dorosłych. Wspomaga regenerację 
naskórka m.in. w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry, oparzeń, odleżyn i powierzchniowych otarć oraz po za- 
biegach medycyny estetycznej. Może być stosowany na śluzówki narządów płciowych.
Formuła dermokosmetyku opiera się na opatentowanym połączeniu składników aktywnych: sukralfatu, miedzi 
i cynku, o działaniu regenerującym i antybakteryjnym.
•  ZMIKRONIZOWANY SUKRALFAT ułatwia i przyspiesza regenerację naskórka, 
 zapewnia ochronę podrażnionych obszarów skóry.
•  POŁĄCZENIE SIARCZANU MIEDZI I SIARCZANU CYNKU działa antybakteryjnie, 
 zmniejszając ryzyko proliferacji (namnażania i rozwoju) bakterii.
•  WODA TERMALNA AVÈNE koi i łagodzi podrażnienia. 
Cicalfate Krem regenerujący:
• Przyspiesza regenerację podrażnionej i uszkodzonej skóry;
• Zmniejsza ryzyko wtórnego nadkażenia;
• Skutecznie koi i łagodzi podrażnienia.
Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique Polska
www.avene.com.pl

Najlepszy dermokosmetyk do pielęgnacji ciała

ELANCYL CELLU SLIM NOC 
ELANCYL, lider* na rynku dermokosmetyków antycellulitowych w Polsce, wprowadził w roku 2014 nowy produkt  
antycellulitowy na noc.
CELLU SLIM NOC
Z wyciągiem z cekropii, kofeiną i cząsteczką GP4G
Innowacyjna formuła Cellu Slim Noc:
• działanie wyszczuplające: cząsteczka GP4G, prawdziwe źródła energii komórkowej, stymuluje nocny metabo- 
 lizm komórkowy** w celu optymalizacji działania połączenia** cekropii i kofeiny na mechanizm spalania tłuszczów,  
 skutkując zmniejszeniem widoczności cellulitu. Wyciąg z młodych pędów jabłoni zmniejsza magazynowanie  
 tłuszczów, a wyciąg z pieprzu syczuańskiego ogranicza ponowne pojawianie się pomarańczowej skórki**, 
 dając długotrwałą skuteczność;
• działanie ujędrniające: bluszcz, naturalna substancja czynna, wzmacnia elastyczność i jędrność skóry**. 
 W trakcie wykonywania masażu wspiera fizjologiczny drenaż, wspomagając uwalnianie 
 komórek od nadmiaru wody;
• piękno skóry: olej z krokosza barwierskiego i olej z nasion wiesiołka dwuletniego 
 przez noc odżywiają skórę, by była gładka po przebudzeniu.
Rezultat: wygładzenie nierówności i wyszczuplenie potwierdzone po 14 nocach***
*IMS Polska.
**Testowane w warunkach laboratoryjnych.
***Badanie kliniczne: pomiary instrumentalne wykonane przez niezależną jednostkę 
w grupie 54 kobiet po 14 dniach stosowania produktu.
Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique Polska
www.elancyl.com.pl

Najlepszy dermokosmetyk przeciwzmarszczkowy

Neovadiol Magistral i Neovadiol Magistral Elixir
Według United Nations Population Fund co czwarta kobieta przechodzi menopauzę, co trzecia kobieta będzie  
ją przechodzić za 15 lat, a co druga za 50 lat. 
NEOVADIOL MAGISTRAL od Vichy – Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry 
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ: już po 4 tygodniach skóra jest o 30% mniej sucha, a po 3 miesiącach aż o 50% (na pod-
stawie oceny dermatologicznej, badanie w grupie 220 kobiet, pomiar po 1 i 3 miesiącach). 
OPTYMALNA TOLERANCJA: Formuła NEOVADIOL MAGISTRAL została specjalnie opracowana, aby pielęgnować 
uwrażliwioną w wyniku menopauzy skórę. NEOVADIOL MAGISTRAL nie zawiera parabenów. Jest produktem  
hipoalergicznym, zawiera Wodę Termalną z Vichy o właściwościach kojących oraz regenerujących. 
NIEZWYKŁA PRZYJEMNOŚĆ: ma aksamitną i delikatną konsystencję. Nie zostawia tłustej warstwy na skórze.  
Dwie trzecie kobiet wybiera ją zamiast codziennej pielęgnacji (Niemcy, potwierdzone przez 184 kobiety). 
Rezultat: rysy wymodelowane, elastyczna skóra i natychmiastowy komfort 
Badania kliniczne wykazały, że u kobiet po menopauzie następuje spadek lipidów aż o 57%. Lipidy, zwłaszcza kwasy 
omega-3, -6 i -9, odgrywają w skórze podwójną rolę. Zapewniają jej odżywienie i dostarczają energii niezbędnej 
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do zachowania gęstości i elastyczności. Działają jak substancja sklejająca warstwy skóry. Ich spadek zaburza jej 
strukturę i zwiększa zwiotczenie. Przyczynia się również do jej przewlekłej suchości. Skóra staje się cieńsza, wrażliwsza  
i traci elastyczność. Dlatego aby ją odbudować w okresie pomenopauzalnym, należy jej zapewnić aktywne 
odżywienie oraz przywrócić gęstość. 

Propozycja Vichy: 
NEOVADIOL MAGISTRAL Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry 
Składniki aktywne: 
Połączenie Proteic Gf oraz Pro-Xylane™ i olejków witalnych, aby przywrócić proporcje twarzy i gęstość skóry  
oraz zapewnić jej odbudowę lipidową. 
Odbudowa tkanek: 
PROTEIC Gf – naturalny wyciąg roślinny bogaty w proteiny, pobudza syntezę czynników wzrostu skóry; 
PRO-XYLANE TM – naturalny cukier, uznany składnik przeciwstarzeniowy, wzmacnia tkankę podporową (test in vitro). 
Odbudowa lipidów: 
OLEJKI WITALNE: 
OLEJEK SZAFRANOWY – wyciąg z nasion szafranu (z rodziny kosaćcowatych) zawiera kwasy omega-9 i dużą ilość 
omega-6 (dwa razy więcej niż olejek arganowy) o właściwościach zmiękczających i odżywczych; 
OLEJEK Z OTRĄB RYŻOWYCH – pozyskiwany pod ciśnieniem ze świeżego ryżu japońskiego, również bogaty  
w kwasy omega-9 (między 40 a 52%), omega-6, omega-3. Pobudza również syntezę naturalnych lipidów skóry; 
MASŁO KARITÉ – pozyskane z orzecha drzewa z Afryki Równikowej, zawiera kwasy omega-9 (dwa razy więcej niż olej 
sojowy), omega-6 o właściwościach nawilżających, zmiękczających i kojących. Sprzyja również lipogenezie naskórka; 
+ kwas LHA o działaniu złuszczającym; 
+ Woda Termalna z Vichy o działaniu kojącym oraz regenerującym.

NEOVADIOL MAGISTRAL ELIXIR 
Trzy metody aplikacji NEOVADIOL MAGISTRAL ELIXIR:
• odżywcze serum: kilka kropli nakładamy na twarz 
 przed zastosowaniem kremu pielęgnacyjnego,
• wygładzający balsam – 2-3 krople eliksiru łączymy z kremem pielęgnacyjnym, 
 aby zapewnić skórze głębokie odżywienie,
• wypełniająca maska: 10 kropli eliksiru zostawiamy na skórze na 10 minut.
Vichy Laboratoires
www.vichy.pl

SuperPerła Dermatologii Estetycznej 2014

GAMA PRODUKTÓW CETAPHIL
Już od dziesięciu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom w codziennych zmaganiach z pielęgnacją wrażliwej 
skóry pacjentów. Na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych technolo-
gii powstała seria specjalistycznych dermokosmetyków, które dbają o nawet najbardziej wymagających pacjen-
tów. Kompleksowa pielęgnacja skóry składa się jedynie z dwóch etapów:
Krok 1. – delikatne i jednocześnie skuteczne oczyszczenie:
Cetaphil EM Emulsja micelarna do mycia – chroni płaszcz lipidowy dzięki zabezpieczeniu substancji myjącej  
w postaci miceli. Sprawdza się w przypadku skóry suchej, wrażliwej, z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, 
przed zabiegami dermatologicznymi oraz po nich, a także do demakijażu twarzy i okolic oczu;
Krok 2. – nawilżanie, ochrona i regeneracja:
Dobór właściwego produktu zapewni oczekiwany efekt. W zależności od stanu skóry mamy do dyspozycji:
Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała
Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry za sprawą unikatowego składu. Zawiera olej z orzechów maka-
damia, który dostarcza NNKT, oraz pantenol, który łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację, a także najwyższe 
wśród dermokosmetyków stężenie silnie wiążącej wodę gliceryny;
Cetaphil DA Ultra Krem intensywnie nawilżający
Intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze lipidy. Zawiera unikatowy kompleks ERC5, czyli pięć klu-
czowych składników, które zapewniają skórze ochronę, prawidłowe nawilżenie oraz odpowiednie uzupełnienie  
lipidów (np. PCA, masło shea i olej z orzechów makadamia). Dzięki temu świetnie się sprawdza w przypadku AZS  
i wyprysku oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo suchą skórą;
Cetaphil PS Lipoaktywny krem nawilżający
Zapewnia silnie wysuszonej lub uszkodzonej skórze zaspokojenie jej trzech najistotniejszych potrzeb:
• ochronę – tworzy na skórze film ochronny, w jego skład wchodzą olej migdałowy, wazelina i dicapryl oraz sylikony,  
 które dodatkowo zmiękczają i wygładzają naskórek,
• regenerację – witamina E i sylikony działają kojąco i pobudzają wzrost nowych komórek,
• nawilżanie – zawiera glicerynę, która długotrwale wiąże wodę.



Jest szczególnie polecany 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 ani nie pozostawia na skórze tłustej, 
nieprzepuszczalnej warstwy jak większość preparatów dodawanych do kąpieli;
Cetaphil Restoraderm Balsam do nawilżania twarzy i ciała
Zawiera składniki przywracające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich warstw 
naskórka poprzez uzupełnienie lipidów, przyspieszenie regeneracji oraz intensyw-
ne nawilżenie. 
Na szczególną uwagę zasługują takie składniki, jak:
• PCA i arginina – uzupełniają niedobory naturalnego czynnika nawilżającego,
• prekursor ceramidów i niacynamid – dzięki zastosowaniu nowoczesnej 
technologii odbudowują niezbędne ceramidy.
GALDERMA POLSKA
www.galderma.pl

Perłę Dziennikarstwa 
w tegorocznej edycji otrzymała redaktor Agata Młynarska. 

Przyznająca nagrodę kapituła konkursu przyznała nagrodę pani Agacie za „mądre promowanie dojrzałego piękna”.  
Za przekaz, że dbanie o siebie nie jest tylko „celem samym w sobie”, ale jest jednym z ważnych elementów dbania  
o jakość całego życia. To jest zgodne z filozofią medycyny anti-aging, propagowaną przez nas, lekarzy. 

Pani Agata Młynarska jest w tym zakresie wspaniałym, inspirującym przykładem dla wszystkich dojrzałych kobiet. 
Gratulujemy!

Redaktor Agata Młynarska odbiera gratulacje od dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej, 
prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
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Anti-aging

Karboksyterapia jest metodą leczniczą znaną i wykorzystywaną w medycynie 
już od kilkudziesięciu lat. Obecnie odkryta na nowo, znalazła się w centrum 
uwagi i stała się bardzo popularna. 

Karboksyterapia 
odkryta na nowo

Ze względu na potwierdzoną sku-
teczność i dobroczynne działanie 
dwutlenku węgla karboksyterapia 
– metoda ceniona i wykorzystywa-
na w medycynie od lat, znalazła 
swoje zastosowanie również w der- 
matologii estetycznej.
 Karboksyterapia polega na po-
dawaniu do tkanek podskórnych 
kontrolowanej ilości medycznego 
dwutlenku węgla. Nowoczesne 
urządzenia medyczne przezna- 
czone do karboksyterapii zapew- 
niają bezpieczeństwo i komfort 
zabiegu. Gaz jest sterylny, jego  
ilość i prędkość podania są 
ściśle kontrolowane. Udoskona- 
lona metoda podgrzewania gazu 
wpływa na redukcję bólu, a czuj- 
niki wkłucia zapobiegają powsta-
waniu siniaków.
 Podawany podczas zabiegu 
dwutlenek węgla wchodzi w reak- 
cję z cząsteczkami wody, tworząc 

cząstkę kwasu węglowego, który 
obniża pH tkanki. Następuje za- 
kwaszenie danego obszaru i zwięk- 
szone uwalnianie tlenu z hemo-
globiny. Lepsze dotlenienie tkanek 
przyczynia się do zwiększenia 
angiogenezy (procesu tworzenia 
nowych naczyń włosowatych), 
przebudowy kolagenu i regene-
racji skóry właściwej. W wyniku 
dalszych reakcji chemicznych za- 
chodzących w tkankach ich pH 
staje się zasadowe, co prowadzi 
do uzyskania efektu znieczulają-
cego i spazmolitycznego, nasila-
jąc m.in. utlenianie tłuszczu w ko- 
mórkach tłuszczowych.
 W wielu ośrodkach naukowych 
trwają badania nad nowymi mo-
żliwościami tej metody leczniczej. 
O jej skuteczności świadczą uzys-
kiwane efekty terapeutyczne po-
twierdzane w badaniu histologicz- 
nym, dopplerowskim, USG oraz 

poprzez ocenę zwiększonego po-
ziomu tlenu w tkankach.
 Metoda ta ma szeroki zakres 
zastosowań. Jest wykorzystywana 
w ortopedii, reumatologii i flebo-
logii. W dermatologii i dermato- 
logii estetycznej stosuje się ją 
w przypadku redukcji drobnych 
zmarszczek oraz zwiotczenia skóry 
twarzy i ciała, w walce z rozstę- 
pami, cellulitem, w korekcji blizn. 
Ponadto ma ona zastosowanie  
w leczeniu problemów skóry owło- 
sionej głowy, łysienia, w przypad-
ku trudno gojących się ran oraz 
owrzodzeń skórnych różnego po-
chodzenia.
 Karboksyterapia jest metodą 
bezpieczną, bardzo mało inwazyj- 
ną i wszechstronną. Często jest  
stosowana jako terapia łączona 
z wieloma innymi technikami za-
biegowymi.

dr n. med. Ewa Kaniowska, Wrocław, www.derma-puls.com.pl
foto: dokum

entacja zdjęciow
a BD Aesthetic

Redukcja cellulitu

poprzed

poprzed

poprzed

Zabieg poprawiający jędrność i owal twarzy

Leczenie rozstępów i blizn
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dr JULITA JANECZKO, 
Kraków, www.derm-art.pl   

Jesienią w gabinetach zwykle przybywa pacjentek proszących o usunięcie  
widocznych przebarwień, które stanowią dla nich duży dyskomfort psychiczny. 
Przebarwienia są częstym problemem osób w różnym wieku. Powstają  
na skórze pod wpływem nadmiernego opalania się i zmian hormonalnych  
– np. w okresie ciąży lub podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej.  
Nasi eksperci – dermatolodzy – rekomendują najskuteczniejsze ich zdaniem 
metody leczenia przebarwień, które sami stosują w swoich gabinetach.  

Leczenie przebarwień 
– rekomendacje ekspertów

dr DOROTA PRANDECKA, 
Lasermed, Warszawa, 
www.lasermed.pl 

Osoby z przebarwieniami stanowią 
dużą grupę pacjentów zgłaszają- 
cych się po poradę do naszego ga- 
binetu. Wybór metody leczenia 
zależy od wielu czynników, ale 
przede wszystkim od rodzaju prze- 
barwień, ponieważ ich różne ty- 
py rozmaicie reagują na poszcze- 

gólne metody leczenia. Przede 
wszystkim staramy się znaleźć 
przyczyny powstawania przebar-
wień – pytamy o ekspozycję na 
słońce, przyjmowane leki i zioła, 
zaburzenia hormonalne lub inne 
choroby przewlekłe.

Staramy się wytłumaczyć, że 
prawie zawsze jedną z przyczyn 
powstawania przebarwień jest 
ekspozycja na słońce, co nieko-
niecznie oznacza opalanie się. 
Dlatego przebarwienia zawsze są 
zlokalizowane w miejscach od- 
słoniętych, takich jak twarz, szyja, 
dekolt, grzbiety rąk i górna część 
pleców. Ponadto dokładnie oma- 
wiamy zasady skutecznej foto- 
protekcji: właściwy preparat z fil- 
trem, stosowany odpowiednio gru- 
bo i często. Osoby ze skłonnością 
do przebarwień muszą pamiętać, 
że ich usuwanie nie gwarantuje, 
że problem nie powróci. Dlate-
go każdy pacjent powinien sto- 
sować skuteczną fotoprotekcję 

przez całe życie. Czasem przebar-
wienia są efektem choroby skóry, 
np. przebarwienia po trądziku.

Rodzaj zabiegów stosowany w na- 
szym gabinecie jest dobierany  
w zależności od rodzaju przebar-
wień:
melazma (ostuda) – zwykle są to 
rozległe przebarwienia u kobiet 
zlokalizowane na twarzy; stosu-
jemy Dermamelan;
plamy posłoneczne – zwykle 
drobne, kilkumilimetrowe plamki 
na grzbietach rąk, dekolcie lub 
plecach; stosujemy zabieg lase-
rem rubinowym Q-switch lub IPL, 
czasem w połączeniu z laserem 
frakcyjnym ERB- YAG;
piegi: najlepszy efekt daje laser 
rubinowy Q-switch lub IPL, cza-
sem w połączeniu z laserem frak-
cyjnym ERB-YAG;
przebarwienia potrądzikowe: sto- 
sujemy laser frakcyjny ERB-YAG, 
laser rubinowy Q-switch, IPL lub 
peelingi lekarskie.

Lato to okres związany z intensyw- 
ną ekspozycją na światło sło-
neczne. Skutkiem tego mogą być 
liczne przebarwienia, które po- 
wstają na skutek zaburzenia pra- 
cy melanocytów. Brązowe plamki 
nie tylko dodają lat, ale i spra-
wiają, że skóra wygląda na suchą 
i zmęczoną.

Jesień to idealna pora, by zadbać 
o skórę i pozbyć się uciążliwych 
ognisk hiperpigmentacji. Najczęś- 
ciej wykonywanymi w naszym 
gabinecie zabiegami są peelingi 
chemiczne i zabiegi laserowe. 

Szczególnie polecamy peeling de- 
pigmentacyjny Nomelan Cafeico. 
Jest to peeling przeznaczony 
w szczególności do skóry z prze- 
barwieniami, piegami oraz melas- 
mą. Kwas kawowy zawarty w tym 
peelingu ma bardzo silne właści- 
wości antyoksydacyjne oraz ha- 
muje wydzielanie tyrozynazy – en- 
zymu uczestniczącego w proce-
sie melanogenezy. Kolejnym za-
biegiem opartym na działaniu 
kwasów jest Dermamelan. Do- 
skonale odpowiada na potrzeby 
skóry z przebarwieniami – chroni, 
usuwa plamy oraz odmładza. 
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dr KINGA NICER, 
Częstochowa, 
www.nicer.pl

Przebarwienia to trudny, nawracający co roku 
po lecie problem. Zawsze dobieramy lecze- 
nie bardzo indywidualnie w zależności od typu 
przebarwień, ich rozległości i możliwości finan- 
sowych pacjenta. Najczęściej stosuję zabieg IPL 
oraz  peelingi, np. Cosmelan i kwas TCA. 
Z uwagi na cenę często stosuję tylko krem 
Cosmelan (protokół rekomendowany przez firmę 
zaleca maskę i krem), ale przez dłuższy czas: 
rok, dwa czy nawet dłużej. Jeśli pacjent jest 
zdyscyplinowany i stosuje krem zgodnie z za-
leceniami lekarza, to efekty są bardzo dobre. 
W ostatnim czasie pojawił się na rynku nowy 
preparat do mezoterapii – Aquashine przezna-
czony do skóry z przebarwieniami, który za- 
pobiega powstawaniu plam pigmentacyjnych 
poprzez zmniejszanie syntezy melaniny. Efekty 
tego zabiegu są bardzo obiecujące – preparat 
został nawet w tym roku wyróżniony przez lekarzy 
Perłą Dermatologii Estetycznej. Niestety z prze-
barwieniami najczęściej jest tak, jak z dentystą  
– nie da się raz na zawsze wyleczyć zębów, dla-
tego musimy być pod stałą kontrolą specjalisty,  
no i stosować się do jego zaleceń. 

Zawiera komplet substancji depigmentujących. 
Zabieg rozpoczyna się w gabinecie, następnie  
pacjentka przez ściśle określony czas kontynuu-
je kurację w domu.

Do zabiegów laserowych używamy laserów 
Fraxel oraz IPL – ich działanie polega na pod- 
grzaniu drobin barwnika skóry, na skutek czego 
ulegają one zniszczeniu. Po zabiegu zmiany 
ciemnieją i w ciągu kilku dni się złuszczają.

Podczas terapii należy bezwzględnie pamiętać 
o ochronie przeciwsłonecznej – stosowaniu 
filtrów z wysokim faktorem nawet co dwie go- 
dziny. Pozwala to na uzyskanie optymalnych 
rezultatów i chroni przed powstaniem nowych 
zmian.
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Twoim problemem są nieestetyczne przebarwienia? Dodatkowo potrzebujesz 
terapii anti-aging, a twoja skóra jest mieszana, tłusta, z tendencją do trądziku?
Wypróbuj Cosmelan – niezwykle skuteczną, bezpieczną i chętnie polecaną 
przez lekarzy kurację.

Recepta 
na idealną skórę

Skąd ten problem? 
Przyczyn powstawania plam jest 
wiele. Sprzyjają temu m.in. ekspozy- 
cja na słońce bez nałożenia filtrów, 
zaburzenia hormonalne (często zwią- 
zane z przebytą ciążą), stosowanie 
doustnej antykoncepcji, przyjmo- 
wanie niektórych leków oraz uży- 
wanie kosmetyków z substancjami 
o działaniu fotouczulającym.

Cosmelan dla każdego
Rozwiązaniem jest Cosmelan, który 
może być stosowany o każdej po-
rze roku, niezależnie od fototypu 
skóry. Cosmelan zawiera w swo-
im składzie substancje hamujące 
nadmierną produkcję barwnika 
odpowiedzialnego za powstawa-
nie przebarwień skóry. Synteza 
melaniny zachodzi głównie pod 
wpływem promieniowania UV, za-
tem każda ekspozycja na słońce 
wiąże się z ryzykiem nierównomier-
nego zabarwienia skóry u osób pre- 
dysponowanych. W okresie wio- 
senno-letnim nie jesteśmy w sta- 
nie zupełnie uchronić się przed 
taką ekspozycją. Dlatego tak waż- 
ne jest stosowanie w tym czasie 
Cosmelan kremu, aby zapobiegać 
zmianom pigmentacyjnym. Cos-

melan stanowi nie tylko niezwy-
kle skuteczną broń w walce z prze- 
barwieniami, ale przede wszyst-
kim znakomitą prewencję. Pamię- 
tajmy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. 

Jak wygląda zabieg? 
Na oczyszczoną skórę pacjenta 
nakładana jest maska Cosmelan 1, 
którą po określonym przez leka- 
rza czasie usuwa się samemu. 
Druga część terapii odbywa się 
już w domu i polega na aplikacji 
kremu Cosmelan 2 na skórę twa-
rzy według zaleceń lekarza.

Efekt na miarę
Żeby efekty były zadowalające, 
należy wykonać zabieg w gabine-
cie u sprawdzonego specjalisty  
i dokładnie stosować się do jego 
zaleceń. W pierwszych dniach 
terapii może być odczuwany lek-
ki dyskomfort związany z zaczer- 
wienieniem, pieczeniem czy złusz- 
czaniem się skóry. W trakcie kura-
cji należy pamiętać o nawilżaniu 
skóry i codziennej ochronie prze-
ciwsłonecznej. Już jeden zabieg 
pozwala pozbyć się przebarwień. 
Po zakończeniu terapii Cosmelan 
w gabinecie zaleca się całoroczne 

stosowanie kremu Cosmelan 2: 
raz, dwa razy w tygodniu. To pod-
trzyma efekty terapii w gabinecie 
oraz da doskonały efekt anti-aging.
Kuracja Cosmelan poprawia ogól- 
ną kondycję skóry, normalizuje 
wydzielanie łoju (idealna do cery 
tłustej, mieszanej, z tendencją  
do trądziku), wyraźnie odmładza 
skórę, redukując drobne zmarsz- 
czki. Twoja skóra jest rozświetlona, 
o jednolitym kolorycie, bez prze- 
barwień i wyraźnie odmłodzona. 

Wyłącznym dystrybutorem 
Cosmelan w Polsce jest firma 
Bio-Profil Polska sp. z o.o.
www.bioprofil.pl

Zapytaj o zabieg Cosmelan 
w najbliższym gabinecie na 
www.znanysalon.com

przed kuracją Cosmelan i po niej

DR N. MED. EWA CHLEBUS, www.novaderm.pl
dermatolog, członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek zarządu sekcji 
Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Cosmelan to najnowocześniejszy i najskuteczniejszy zabieg rozjaśniający przebarwienia. Intensywność 
zabarwienia plam ulega redukcji, aż w 95%! Przebarwienia znikają, a ślady po nich są minimalne. Poza 
intensywnym działaniem na plamy Cosmelan wpływa korzystnie na kondycję skóry – staje się 
ona gładka, lśniąca i bardziej napięta. W przypadku bardzo silnych przebarwień dla podtrzymania efektu 
zalecam powtarzanie zabiegu co roku.

DR N. MED. ALEKSANDRA RYMSZA, www.drszczyt.pl
specjalista dermatolog, członek Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatolo- 
gicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej oraz World Society  
Interdisciplinary Anti-Aging Medicine

Cosmelan jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia przebarwień na skórze o różnym podłożu. 
Zwykle wystarcza jeden zabieg, aby pozbyć się problemu. Cosmelan aktywuje również naturalne 
procesy odnowy skóry, dzięki czemu służy jej wygładzeniu i spłyceniu zmarszczek. Może być wyko- 
nywany o każdej porze roku, jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry. 
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Nowości
Redaguje Brygida Rekowska, brygida@alterego.pl

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

Ekspert poleca

IWOSTIN PERFECTIN
Nowa linia IWOSTIN PERFECTIN to profesjonalne peelingi oparte na formule zabiegu dermatologicznego  
z zastosowaniem kwasów. Zarówno składniki pielęgnujące, jak i rodzaje kwasów w każdym preparacie  
są dostosowane odpowiednio do potrzeb trzech typów cery: trądzikowej, z przebarwieniami i dojrzałej. 
Peelingi zapewniają dwupoziomowe działanie: 1. złuszczające i 2. pielęgnujące, co gwarantuje 
maksymalny efekt odnowionej skóry już po pierwszej aplikacji, podobny do tego, jaki można 
uzyskać po profesjonalnym zabiegu dermatologicznym, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
pielęgnacji domowej. W linii znajdują się trzy produkty:
• Iwostin Perfectin Purritin profesjonalny peeling na noc do skóry tłustej i trądzikowej,
• Iwostin Perfectin Lucidin profesjonalny peeling na noc do skóry z przebarwieniami,
• Iwostin Perfectin Re-Liftin profesjonalny peeling na noc do skóry dojrzałej.
Dostępne w aptekach  

HOTEL ROYAL BALTIC**** LUXURY BOUTIQUE 
Czas na magiczne, pachnące domem i życzliwością święta Bożego Narodzenia, 
Nowy Rok oraz sylwester 2014/2015. Będzie radośnie, uroczyście i świątecznie!

Marzysz o prawdziwych świętach? Imponująca oferta pakietów hotelu Royal 
Baltic Luxury Boutique z pewnością zaspokoi oczekiwania wszystkich 
Gości wybierających się do Ustki. Nastrojowa, kameralna, pełna rodzinnego 
ciepła atmosfera luksusowego i wyjątkowego spa nad morzem sprawi,  
że święta Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, a także sylwester 2014/2015  
–  „PODRÓŻ DO RIO DE JANEIRO” – będą niezapomnianym przeżyciem  
przywołującym wspomnienia z dzieciństwa. Wybrali Państwo miejscowość 
i hotel? Wybór na pewno nie będzie trudny…
Niezwykła atmosfera, fantastyczne atrakcje, staropolskie dania, mili  
i życzliwi ludzie to prawdziwe święta…    
Informacje: recepcja tel. +48 59 81 477 35 wew. 100 lub +48 59 81 552 85  
faks + 48 59 81 477 35 wew. 300 lub +48 59 81 552 83 
e-mail: recepcja@royal-baltic.pl  

Nowe maski Yonelle
Nowatorskie maski wykonane z biotechnologicznej poliglukozy – biomateriału stosowanego w medycynie o silnych 
właściwościach kojących i nawilżających, nasączonego składnikami aktywnymi i tworzącego trójwymiarową siateczkę 
nanowłókienek. Taki skład i nanostruktura nadają maskom specyficzne właściwości: są one w pełni kompatybilne  
ze skórą, idealnie przylegają do jej powierzchni, tworząc tzw. drugą skórę, nawadniają infuzyjnie naskórek i silnie wiążą 
w nim wodę. Dostępne są TRZY rodzaje masek:
• UJĘDRNIAJĄCA MASKA HYDROINFUZYJNA NA TWARZ 
 – z kompleksem Epidermal Growth Factor (czynnik wzrostu) i kwas hialuronowy. Działa stymulująco na meta- 
 bolizm komórek skóry. Silnie ujędrnia i błyskawicznie odmładza wygląd dojrzałej skóry. Staje się ona za- 
 chwycająco gładka, nabiera życia i blasku;
• PRZECIWZMARSZCZKOWA MASKA HYDROINFUZYJNA NA TWARZ 
 – z kolagenem i aktywnymi peptydami. Błyskawicznie zwiększa zawartość wody w naskórku. Redukuje zmarszczki, 
  działa silnie wygładzająco i kojąco. Poprawia koloryt, jakość i wygląd skóry. Doskonała w zabiegach typu bankietowego; 
• SUPERLIFTINGUJĄCA MASKA HYDROINFUZYJNA NA SZYJĘ 
 – zawiera stymulujący tetrapeptyd-15, elastynę i kwas hialuronowy. Działa na skórę liftingująco, wzmacniająco  
 i wygładzająco. Przywraca uczucie świeżości i doskonałego napięcia.
PRODUCENT: YONELLE Beauty Concept Zwolińska Chełkowska sp. j., ul. gen. J. Zajączka 9A lok. 24, 01-518 Warszawa
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Rozmowa z dr med. Ewą Drozd-Styk, endokrynologiem, lekarzem me-
dycyny prewencyjnej i  przeciwstarzeniowej (anti-aging), o wpływie 
zaburzeń hormonalnych na wygląd skóry i włosów.

Anti-aging

Hormony a wygląd 
skóry i włosów

dr n. med. Ewa Drozd-Styk, Warszawa, www.elesthetic.pl

Jest pani endokrynologiem, zaj-
muje się więc pani chorobami tar- 
czycy, nadnerczy i przysadki. Dla- 
czego tak dużą wagę przykłada 
pani do wyglądu skóry i włosów?
Oglądanie pacjenta należy od wie-
ków do jednego z najważniejszych 
elementów badania lekarskiego. 
Często już wygląd samej skóry  
i porastających ją włosów na pierw- 
szy rzut oka może nasuwać rozpoz-
nanie danej choroby. Ma to szcze- 
gólne znaczenie w zaburzeniach 
endokrynnych, w których nadmiar 
lub niedobór danego hormonu po-
woduje charakterystyczne zmiany 
skórne. Tak więc wygląd skóry i wło- 
sów może być swoistym marke- 
rem zaburzeń hormonalnych. Zna-
jomość tych objawów przyspiesza 
ustalenie rozpoznania i podjęcie 
skutecznego leczenia.

Z jakimi w takim razie zaburze- 
niami endokrynnymi, które moż-
na rozpoznać m.in. po wyglądzie 
skóry i włosów, zgłaszają się 
najczęściej do pani pacjenci?
Spośród wszystkich chorób endo- 
krynnych najczęściej występują za- 
burzenia czynności tarczycy. Hor-
mony tarczycowe odpowiadają za 
regulację przemiany materii. Ich 
nadmiar – nadczynność tarczycy 
– poza chudnięciem i szybkim bi- 
ciem serca prowadzi do nadmier-
nej potliwości i zwiększonego ucie- 
plenia skóry. Skóra w dotyku staje 
się delikatna, wręcz aksamitna. 
Z kolei niedobór hormonów tar-
czycy – niedoczynność tego gru- 
czołu – prowadzi do zwolnienia 
przemiany materii, tycia, ospałoś- 
ci i zwolnienia akcji serca. Skóra 

staje się blada, czasami ma żółtawy 
odcień, jest zimna, sucha, szorstka 
i obrzęknięta. Zmiany te dobrze wi-
dać w obrębie łokci (ryc. 1). 

Niedobór hormonów tarczycy wpły- 
wa m.in. na kondycję włosów. Ros- 
ną one wolniej, są słabsze, suche, 
matowe, łamliwe i zaczynają wypa- 
dać. Proces ten postępuje powoli 
i często jest pierwszym sygnałem 
rozwijającej się niedoczynności tar- 
czycy. Rzadziej występująca nad 
czynność tarczycy, czyli nadmiar 
hormonów tarczycy, również ne- 
gatywnie wpływa na wygląd i stan 
włosów.

-

Stają się one cienkie, jedwabiste, 
nadmiernie błyszczące (ryc. 2) i ma- 
ją tendencję do wypadania. Wy-
padanie włosów w tej sytuacji jest 
związane z podwyższoną ciepłotą 
ciała, która jest głównym objawem 
nadprodukcji hormonów tarczycy. 
Następstwem zwiększonej tempe- 
ratury jest uszkodzenie struktury 
mieszków włosowych, więc włosy 
mogą wypadać nie tylko z owłosio- 
nej części głowy, lecz także z ca-
łego ciała.

U mojej znajomej, od lat leczą- 
cej tarczycę, ostatnio nasiliło się 
wypadanie włosów, a w dodat- 
ku pojawiły się białe, placko- 
wate odbarwienia skóry – po- 
dobno bielactwo. Czy te niepo- 
kojące objawy mogą mieć coś 
wspólnego z tarczycą?
Wydaje się, że tak. Jeżeli u podłoża 
zaburzeń czynności tarczycy leży 
proces immunologiczny prowadzą- 
cy do powstawania przeciwciał 
przeciwtarczycowych, to może się 
pojawić łysienie plackowate spo- 
wodowane wytwarzaniem przez 
układ immunologiczny przeciwciał 
skierowanych przeciwko miesz-
kom włosa. Tworzą się wtedy łyse 
pola na owłosionej części głowy 
(ryc. 3).
 

Ryc. 1.  Suche i szorstkie łokcie 
w przypadku niedoczynności 
tarczycy

foto: dr n. m
ed. Ew

a Drozd-Styk

Ryc. 2. Cienkie, jedwabiste i nadmier- 
nie błyszczące włosy w przypadku 
nadczynności tarczycy

Ryc. 3.
Wypadanie 
włosów 
w przypadku 
łysienia 
plackowatego



Inne, znacznie rzadsze, ale poważ- 
niejsze przyczyny nadmiernego 
wydzielania androgenów to guzy 
nowotworowe jajników i nadner-
czy. W tych przypadkach objawy 
choroby postępują bardzo szybko. 
Oznaki skórne nadmiaru andro-
genów to: nadmierne owłosienie 
w miejscach nietypowych dla ko-
biet (hirsutyzm), przetłuszczanie 
się włosów i skóry – zmiany trą-
dzikowe. Występujące rzadko  
u kobiet łysienie typu męskiego 
świadczy o wysokim stężeniu an- 
drogenów i zawsze wymaga szcze- 
gółowej diagnostyki endokryno-
logicznej. Zespół PCO jest z reguły 
związany z nadmiernym wydzie-
laniem insuliny przez trzustkę. 
Hormon ten jest odpowiedzial-
ny za przyswajanie cukru, więc 
wydzielany w nadmiarze wpływa 
na przyrost masy ciała. Cechami 
nadmiaru insuliny są ciemne prze- 
barwienia skóry (rogowacenie 
ciemne – acanthosis nigricans) 
występujące w okolicach dołów 
pachowych (ryc. 6), pachwin, 
zgięć łokciowych i szyi.

Pamiętajmy, że celne zwrócenie 
uwagi na pojawiające się zmiany 
wyglądu skóry i włosów, charak-
terystyczne dla odpowiednich za-
burzeń endokrynnych, pozwala na 
szybkie rozpoznanie choroby.
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Zjawisku temu może również to-
warzyszyć wypadanie brwi. Tak 
więc wygląd i sposób wypadania 
włosów może być nie tylko pierw-
szym objawem schorzeń tarczy-
cy, ale może też wskazywać na 
rozwój innych chorób o podłożu 
immunologicznym, np. bielactwa 
(ryc. 4), niedoczynności nadner-
czy, przedwczesnego wygasania 
czynności jajników, cukrzycy ty-
pu 1. lub układowego schorzenia 
tkanki łącznej.

Włosy stanowią naturalną ozdo- 
bę każdej kobiety. Ich wygląd 
i kondycja pogarszają się w przy- 
padku występowania wymienio- 
nych przez panią schorzeń, ale 
przecież na co dzień nawet u osób 
zdrowych dostrzegamy, jak z pię- 
knych, lśniących i mocnych wło- 
sów w młodości w miarę upływu 
czasu na głowie zostaje czasami 
tylko nędzne siano.
Tak, to niestety prawda. Wiemy 
doskonale, że istotnym czynni-
kiem hormonalnym mającym du-
ży wpływ na wygląd i kondycję 
włosów są żeńskie hormony – es-
trogeny. Wpływają one na odpo-
wiednie uwodnienie i ukrwienie 
skóry i przez to na prawidłowy 
rozwój włosów. Wysoki poziom 
estrogenów czyni je gęstymi, co 
najlepiej obserwujemy w ciąży. 
Niestety po porodzie ich stężenie 
istotnie się obniża, a w trakcie 
laktacji z powodu dużego wydzie-
lania prolaktyny jest wręcz niskie, 
co często w tym okresie przekłada 
się na wyraźne osłabienie czy 
wręcz wypadanie włosów.

Menopauza to kolejny okres w ży- 
ciu każdej kobiety, w którym 
większość pań skarży się na 
pogorszenie się stanu włosów. 
Naturalny spadek stężenia estro-
genów przyczynia się do ich nasi-
lonego wypadania. Jest to okres, 
w którym zmienia się również 
równowaga między hormonami 
żeńskimi (estrogenami) a męskimi 
(androgenami). Obniżający się po- 
ziom estrogenów nie stanowi już 
przeciwwagi dla dających o sobie 
znać w tym okresie androgenów. 
Hormony te są odpowiedzialne  
za męski typ owłosienia – poja-
wienie się zakoli na skroniach 
(ryc. 5) oraz przerzedzenie włosów 
na czubku głowy. Zastosowanie  
w tym okresie hormonalnej terapii 
zastępczej powinno złagodzić ten 
proces.

Wspomniała pani o wpływie hor-
monów męskich na wypadanie 
włosów, ale wiemy również,  
że ich nadmiar u kobiet prowa- 
dzi do zbyt obfitego owłosienia,  
co nazywamy hisutyzmem. Czym 
to jest spowodowane?
Przyczyną tego częstego, bo doty-
czącego około 10 proc. populacji 
kobiet, zjawiska jest najczęściej 
zespół policystycznych jajników 
(PCO), objawiający się również 
zaburzeniami miesiączkowania 
i tendencją do tycia. Zespół ten 
jest związany z nadmierną pro-
dukcją androgenów przez jajniki. 

Ryc. 4.  Odbarwienia skóry 
w przypadku bielactwa

Ryc. 5.  Skroniowe wypadanie 
włosów świadczy o nadmiarze 
androgenów

Ryc. 6. Ciemne przebarwienia skóry 
w okolicy dołu pachowego i wokół 
szyi (tzw. rogowacenie ciemne) 
świadczy o nadmiarze insuliny



Ekspert ANTI-AGING22              






