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Szanowni Państwo! 

Początek roku sprzyja robieniu wielu podsumowań, ocen i rankingów. 
„Co roku na rynku pojawia się bardzo dużo estetycznych nowości. 
Jedne nas zachwycają swoją innowacyjnością i wchodzą na stałe  
do kanonu wykonywanych zabiegów, inne po pewnym czasie kończą 
swoją karierę” – napisała w swoim tekście dr Barbara Walkiewicz-
-Cyrańska, przedstawiając przegląd nowości, które jej zdaniem 
były największymi przebojami minionego roku. 
 To jest też czas, kiedy (jak co roku) przyrzekamy sobie solennie,  
że kończymy z tym wiecznym zabieganiem, stresem i brakiem czasu. 
W artykule „Zabiegi dla zabieganych” przedstawiliśmy Państwu 
propozycje zabiegów, które nie zajmują wiele czasu, a dają efekt 
odmłodzenia i regeneracji. Warto pomyśleć o tym, żeby zrobić coś  
dla siebie. Dobre samopoczucie po spojrzeniu w lustro jest bezcenne.
Poza tym jak zwykle wiele tekstów o zdrowiu i urodzie oraz informacji  
o nowościach rynkowych. Zachęcam do lektury naszego magazynu!
 Życzę Państwu, aby w nowym roku życie straciło swój niebez- 
pieczny pęd i zyskało więcej uroków dnia codziennego. To, jak żyjemy, 
wpływa przecież na nasze zdrowie i urodę. O tym też będziemy się 
starali pisać w kolejnych numerach „Eksperta Anti-Aging”.  
    
                   Kinga Nicer

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

dr Kinga Nicer
wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 
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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: luty 2015
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Opinie profesjonalistów
„Ekspert Anti-Aging” to bardzo ważna pozycja w naszym 
gabinecie. Pacjentki czytają i dowiadują się więcej o zabiegach. 
Z rozmów z nimi wiem, że bardzo wysoko oceniają kom- 
petentne informacje przekazywane przez lekarzy, którzy są 
autorami tekstów. Pacjentki często proszą nas o egzem-
plarz na własność, by dokończyć lekturę w domu lub polecić 
pismo koleżance. Każda ilość magazynu, który wykładamy  
w poczekalni, znika w krótkim czasie”.

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



Dermatologia estetyczna

Co roku na rynku pojawia się bardzo dużo estetycznych nowości. Jedne nas 
zachwycają swoją innowacyjnością i wchodzą na stałe do kanonu wykony-
wanych zabiegów, inne po pewnym czasie kończą swoją karierę.

Estetyczne przeboje roku 2014 

Każdego roku do portfolio zabie- 
gów wykonywanych przez zespół 
Viva-Derm wprowadzamy kilka 
nowości, które poszerzają skalę 
naszych możliwości. Zabiegi naj- 
pierw wypróbowujemy na sobie 
i  oceniamy efekty. Zanim propo- 
nujemy je pacjentom, dzięki 
wiedzy i  wieloletniemu doświad-
czeniu obiektywnie oceniamy 
skuteczność i  bezpieczeństwo 
nowych zabiegów.

Lipofillin – sam przeszczep 
tkanki tłuszczowej to zabieg zna- 
ny w  chirurgii plastycznej już 
od kilkudziesięciu lat. Nowością 
jest procedura pozwalająca der- 
matologom pobrać (najczęściej 
z  okolicy brzucha lub podbród- 
ka) za pomocą bardzo cienkiej 
kaniuli autologiczną tkankę tłusz- 
czową i  w  sposób mało inwa- 
zyjny użycie jej do wypełniania 
bruzd, zmarszczek i blizn oraz po- 
prawy owalu twarzy. Lipofilling 
jest metodą wypełniania i mode-
lowania, liftingu, nawilżenia i  re- 
witalizacji skóry twarzy oraz ca- 
łego ciała za pomocą autolo-
gicznej tkanki tłuszczowej. Za- 
bieg może być stosowany do od-
młodzenia twarzy, szyi, dekoltu, 
powierzchni rąk, modelowania 
policzków oraz powiększania ust. 
Wyjątkowo dobre rezultaty osiąga 
się przy niwelowaniu wiotkości 
skóry. Pobrany tłuszcz jest natu-
ralnym materiałem zawierającym 
komórki macierzyste, co jest 
znakomitą naturalną alternatywą 
dla stosowanych do tej pory 
wypełniaczy.

Karboksyterapia – za-
bieg również znany od lat, ale 
teraz wprowadzony w  nowej, 
udoskonalonej technologii, która 
znacznie rozszerzyła możliwości 

jego zastosowania i  niezwykle 
poprawiła skuteczność oraz 
komfort pacjenta. Polega na 
śródskórnym lub podskórnym 
precyzyjnym wstrzykiwaniu, przy 
użyciu specjalnego urządzenia, 
kontrolowanych dawek dwutlen-
ku węgla (CO2). Karboksyterapię 
CDT Evolution stosuję m.in. do 
odmładzania skóry, leczenia cel-
lulitu, rozstępów i nadmiernego 
wypadania włosów. U  osoby 
z  bliskiej rodziny zastosowałam 
ją nawet z  powodzeniem do le-
czenia tzw. stopy cukrzycowej 
z  zaburzeniami krążenia obwo-
dowego. Ta metoda ma moim 
zdaniem bardzo duży potencjał, 
którego nowe aspekty ciągle bę-
dziemy poznawać.

Nici liftingujące – nie-
zwykle wysoko oceniam nowe 
możliwości estetyczne, jakie da- 
je nam wykorzystanie nici liftin-
gujących. Produkty te stale się 
rozwijają, udoskonalają się też 
techniki zabiegowe. Wprowadzo-
ny w tym roku na polski rynek in-
nowacyjny produkt Wire pozwala 
rozluźnić napinające się z  wie-
kiem mięśnie platyzmy i uzyskać 
długotrwały efekt odmłodzonej, 
łabędziej szyi. Do tej pory szyja 
była bardzo trudnym obszarem 
pod tym względem. 
Najnowszej generacji nici PDO 
First Barb dają znakomity efekt 
poprawy jędrności i  napięcia 
skóry oraz owalu twarzy. Dosko-
nale się sprawdzają przy podno-
szeniu podbródka, brwi, zmianie 
konturu linii policzków (spekta-
kularne są efekty podciągnięcia 
środkowej części policzka) i  żu-
chwy. Natychmiastowy efekt lif-
tingu utrzymuje się nawet do 24 
miesięcy, a po tym czasie nici 
są całkowicie wchłaniane przez 

organizm. First Lift Barb są pole-
cane pacjentom już po 35. roku 
życia z  pierwszymi widocznymi 
oznakami starzenia. Zabieg jest 
szybki, bezbolesny i bardzo mało 
inwazyjny.

Osocze bogatopłytko-
we – sam zabieg znam i  od 
dłuższego czasu stosuję z  po-
wodzeniem do regeneracji skóry. 
Tegorocznym odkryciem są dla 
mnie bardzo dobre efekty tej 
metody stosowanej do polepsze-
nia kondycji włosów, które stają 
się zdrowsze, ładniejsze i  w  wi-
doczny sposób się zagęszczają. 
Podobnie jak przy karboksyte-
rapii wydaje mi się, że nowe 
możliwości regeneracyjne tego 
zabiegu będziemy jeszcze ciągle 
odkrywać.

Biorewitalizator skóry 
PRx – znany i  stosowany od 
lat kwas TCA został opraco-
wany w specjalnej formule, która 
zapewnia wzmocniony efekt re- 
generacyjny bez złuszczania 
skóry jak po tradycyjnym pee-
lingu. Bezpośrednio po zabiegu 
skóra nie jest podrażniona ani 
zaczerwieniona, natomiast wi-
dać efekt nawilżenia, poprawy 
jej napięcia i  kondycji. Jest to 
znakomity preparat do biore-
witalizacji skóry, który warto 
stosować w  terapii łączonej 
(np.  z  mezoterapią, osoczem bo-
gatopłytkowym i  lampą LED), 
gdyż doskonale wzmacnia na za-
sadzie synergii efekty innych za-
biegów. To zabieg poprawiający 
kondycję wiotkiej skóry oraz 
redukujący płytkie przebarwienia 
na twarzy, szyi i dekolcie. Bardzo 
dobre efekty daje też stosowany 
do leczenia blizn na twarzy i  na 
pozostałych częściach ciała.

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl  

Ekspert ANTI-AGING 5



Ekspert ANTI-AGING6

Pani doktor, dlaczego zmarszczki 
senne są problemem dla pacjentek 
i dla lekarzy zajmujących się derma- 
tologią estetyczną?
Zmarszczki senne są bardzo trudne 
do leczenia. Zagniecenia senne, które 
z czasem zamieniają się w trwałe 
zmarszczki, nie mają nic wspólnego  

ze skurczem mięśni ani ekspresją twa- 
rzy, które wpływają na zmarszczki 
mimiczne, lecz są spowodowane wie- 
lokrotnym spłaszczaniem i zgniata- 
niem twarzy przez poduszkę podczas 
snu. Nasze wieloletnie nawyki – spanie 
z twarzą w poduszce – przyczyniają się 
do powstawania zmarszczek sennych.
Zawsze wiem, na którym boku śpi pac- 
jentka, która przychodzi do mnie na 
wizytę. To po prostu widać po zmarszcz- 
kach. Są to załamania biegnące ukośnie 
od łuku brwiowego do góry oraz pio-
nowe i skośne zmarszczki na policz- 
ku. Najczęściej są one asymetryczne 
z powodu nawyku spania na jednym 
boku – co sprawia,  że trudno wykonać 
zabieg wypełnienia zmarszczek tak, 
aby uzyskać harmonijny wygląd całej 
twarzy. Z wiekiem zagniecenia coraz 
bardziej pogłębiają się, rano wstajemy 
coraz bardziej „wygnieceni”, a zmarszcz- 

ki nie znikają w ciągu dnia, gdyż  
skóra traci elastyczność i jędrność.  

Jaka jest Pani opinia na temat 
działania poduszki anti-aging? 
Spanie przez wiele lat na specjalnej  
poduszce anti-aging ma duże znacze-
nie dla zachowania młodego wyglądu 
twarzy. Sama używam takiej poduszki 
i jestem przekonana, że to przynosi 
efekty. Komfort spania jest bardzo duży, 
a twarz rano rzeczywiście wygląda 
na wypoczętą. Dodatkowo poduszka 
wpływa na prawidłowe ustawienie 
kręgosłupa. Spanie na poduszce anti- 
-aging rekomenduję też pacjentom 
po zabiegach estetycznych wykony- 
wanych na twarzy i szyi. We śnie 
przekręcamy się w sposób niekon- 
trolowany, a poduszka minimalizu- 
je ucisk na twarz, co zdecydowanie 
wpływa na efekt zabiegu.  

Rozmowa z ekspertem 
dr Barbarą Walkiewicz-Cyrańską, 
dermatologiem z Centrum 
Viva-Derm w Warszawie.  

Poduszka anTi-aging 
– dla zdrowia i urody

Zmarszczki mimiczne 

ZaPobiEga 
ZmarSZcZKom SENNym
specjalnie wyprofilowana poduszka 
enVy® przeciwdziała efektom sta- 
rzenia – pomaga w zapobieganiu 
i redukcji zmarszczek sennych, 
które z wiekiem pogłębiają się, 
utrwalają i sprawiają, że rano mimo 
wielogodzinnego snu twarz nie 
wygląda na wypoczętą. Poduszka 
enVy® ma wyjątkowy, opatentowa-
ny kształt i została wykonana z gąb- 
ki z pamięcią kształtu. skrzydłowy 
kształt poduszki enVy® minimalizuje 
kontakt delikatnych tkanek twarzy  
z poduszką. Powoduje to zredu- 
kowanie zmarszczek i sennych za- 
gnieceń skóry twarzy. Poduszka enVy® 
jest też polecana po wszystkich za- 
biegach estetycznych wykonywa-
nych w obrębie twarzy.

ŁagoDZi bóLE 
KręgoSŁuPa i SZyi 
opatentowany wzór poduszki enVy® 
rekomendowany przez lekarzy orto-
pedów i fizykoterapeutów zapew- 
nia optymalne podparcie szyi i bar- 
ków, łagodząc bóle szyi, karku, 
głowy oraz bóle wynikające ze złe- 
go ułożenia w czasie snu. dwa po- 
ziomy wsparcia dla szyi do wyboru 
oraz uniesione brzegi poduszki (er- 
gonomicznie wyprofilowane boki) 
pozwalają na optymalne ułożenie 
głowy i kręgosłupa z lekkim na- 
ciągnięciem szyi. kiedy śpimy na 
ergonomicznej, wyprofilowanej po- 
duszce enVy®, nasz kręgosłup szyj- 
ny otrzymuje komfortowe wspar-
cie i ułożenie z zachowaniem fi- 
zjologicznego wygięcia, czyli pra- 
widłowej lordozy. 

ZDrowy SEN 
Poduszka enVy® pomaga przyjąć naj- 
lepszą pozycję do spania na plecach 
lub na boku, co zapewnia zdrowy, głę- 
boki sen, który ma z kolei wpływ na 
nasz wygląd i samopoczucie. opaten- 
towana, ergonomiczna poduszka enVy® 
jest wykonana z najnowocześniejszej 
hipoalergicznej pianki luxFeelTM za- 
pamiętującej kształt, jest odporna 
na roztocza kurzu domowego, nie za- 
wiera lateksu ani barwników. Po- 
duszka  enVy® zapewnia optymalny 
rozkład ciężaru głowy, lepszą cyrku-
lację  powietrza wokół twarzy i  utrzy-
muje tę samą komfortową miękkość 
i sprężystość w nomalnym zakresie do- 
mowych temperatur. luksusowo gład- 
ka powłoczka, wykonana z czystej 
tkaniny bambusowej, jest oddychają-
ca i miękka dla delikatnej skóry twarzy. 

Ilość i jakość naszego snu  jest ważna zarówno dla zdrowia, 
jak i dla urody. Warto zwrócić uwagę, jak duże znaczenie 
ma wybór poduszki.

Zmarszczki senne

nowa poduszka prozdrowotna anti-aging enVy®, zaprojektowana i produkowana w kanadzie, jest zarejestrowanym 
wyrobem medycznym klasy i w unii Europejskiej od października 2014 roku. 
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Dermatologia estetyczna

Chcemy zdążyć ze wszystkim – pracą, zakupami, wysprzątać dom i jeszcze pobyć 
z rodziną. Tylko dla siebie często brakuje nam czasu. Obojętnie, czy planujemy 
duże, czy małe wyjście, czy też chcemy po prostu zacząć nowy rok w dobrej 
formie, warto pomyśleć o tym, żeby zrobić coś dla siebie. Dobre samopoczucie 
po spojrzeniu w lustro jest bezcenne. Nasi eksperci polecają dla wszystkich 
zabieganych zabiegi i preparaty dające szybki i widoczny efekt regeneracyjny.

Zabiegi 
dla zabieganych 

dr BArBArA 
wAlkiewiCZ-CyrAńskA 
www.vivaderm.pl, warszawa 

Często się zdarza, że pacjentki 
proszą mnie o wykonanie zabie-
gu, który je szybko i w widoczny 
sposób odmłodzi, np. przed waż-
nym wyjściem lub spotkaniem. Są 
sposoby, które pomogą osiągnąć 
taki doraźny efekt, i korzystam 
z nich, gdy komuś szczególnie 
zależy na błyskawicznej popra-
wie wyglądu. Zawsze jednak przy- 
pominam pacjentkom, żeby pa-
miętały, iż skóra zaczyna się stop-
niowo starzeć już po 30. roku ży- 
cia i im szybciej zaczną o nią w spo- 
sób systematyczny dbać, tym dłu- 
żej będą zadowolone z efektów, 
jakie zobaczą w lustrze. Czasem 
zdarza się, że trafiają do mnie 
50-letnie kobiety, pytając, czy to 
aby nie za wcześnie na korzysta-
nie z pierwszych zabiegów este- 
tycznych! Tymczasem znacznie ła- 
twiej jest nam, lekarzom, zapo-

biegać procesom starzenia się 
skóry i je spowalniać, niż leczyć 
już istniejące, głębokie zmiany.

Sposobem na szybkie zlikwido-
wanie pionowych zmarszczek mię- 
dzy brwiami i poziomych linii na 
czole, które nadają naszej twarzy 
smutny, zmęczony wygląd, jest tzw. 
botoxlift. Delikatne i umiejętne 
ostrzyknięcie toksyną botulinową 
sprawia, że twarz szybko nabiera 
odmłodzonego, zrelaksowanego 
wyglądu, zachowując jednocześ-
nie naturalną mimikę. Efekty są 
widoczne już po 2-3 dniach i utrzy- 
mują się przez 6-8 miesięcy. Pięk- 
na skóra jest zdrowa, promienna, 
dobrze nawilżona i ma wyrówna- 
ny koloryt. Taką cerę mają znane 
gwiazdy i modelki, które dosko-
nale wiedzą, że inwestowanie w za- 
dbaną skórę twarzy jest równie 
ważne jak piękna suknia. Dosko-
nale zregeneruje skórę i doda jej 
blasku zastosowanie krótkiej se- 
rii zabiegów w ramach stosowa- 
nej przeze mnie terapii łączonej: 
PRX + mezoterapia + LED.

prX to preparat do biorewitaliza- 
cji skóry, który stosowany w tera- 
pii łączonej znakomicie wzmacnia 
efekty innych zabiegów. Skóra nie 
złuszcza się ani nie jest podraż-
niona (jak po tradycyjnym peelin- 
gu). Bezpośrednim efektem jest 
bardzo dobre nawilżenie i napię-
cie skóry. Preparat  doskonale  po- 
prawia też kondycję wiotkiej skóry 
oraz redukuje płytkie przebarwie-

nia na twarzy, szyi i dekolcie. 

Z upływem lat w skórze jest coraz  
mniej kwasu hialuronowego (na- 
turalnego nawilżacza) i dlatego 
warto ją wspomóc zabiegiem na- 
wilżającym. Mezoterapia w wi-
doczny sposób poprawia oraz  
utrzymuje na dłużej prawidłowe 
nawilżenie skóry. Jest to też za- 
bieg stosowany w terapii skóry 
z wyraźnymi oznakami starzenia  
i fotostarzenia się. Wówczas oprócz 
kwasu hialuronowego stosuję spe- 
cjalne, wieloskładnikowe koktajle, 
które stymulują procesy naprawcze 
skóry, poprawiają jej ukrwienie 
i odżywienie oraz napięcie i elas- 
tyczność. Skład oraz rodzaj koktaj- 
lu dobieram w zależności od in-
dywidualnych problemów skóry, 
która po zabiegu szybko nabiera 
blasku i zdrowego wyglądu. 

Do wzmocnienia efektu mezote- 
rapii stosuję krótkie (6-15 min) 
naświetlania lampą LED, które 
wpływają na wygładzenie zmarsz-
czek oraz lepsze napięcie i ukrwie- 
nie skóry.  

Ponieważ włosy to ważny atrybut 
kobiecej urody, często zalecam też 
pacjentkom  mezoterapię owłosio- 
nej skóry głowy, która wyraźnie 
poprawia kondycję matowych, 
suchych i osłabionych włosów. 
Bardzo dobre efekty w tym przy- 
padku daje m.in. ostrzykiwanie 
skóry głowy osoczem bogatopłyt- 
kowym.
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Swoim zabieganym pacjentkom 
poleciłabym terapię łączoną: prX 
+ karboksyterapia + leD. Już 
po jednej wizycie można uzyskać 
efekt doskonałej poprawy napię- 
cia i regeneracji zwiotczałej skóry 
zarówno na twarzy, jak i na szyi 
oraz dekolcie. Zabieg PRX to no-
wa, bardzo skuteczna metoda  bio- 
rewitalizacji skóry. Produkt w po-
staci żelu nakłada się na skórę, 
wmasowując kilka warstw jedna 
po drugiej. Na koniec zmywa się 
wodą. Bezpośrednim efektem jest 
widoczne silne nawilżenie i napię- 
cie skóry. Preparat działa przeciw- 
starzeniowo również w głębokich 

warstwach skóry właściwej. 

karboksyterapia polega na po-
dawaniu w podskórne tkanki kon-
trolowanej ilości medycznego 
dwutlenku węgla, który wchodzi 
w reakcję z cząsteczkami wody, 
tworząc cząstkę kwasu węglo-
wego obniżającego pH tkanki. 
Następuje zakwaszenie danego 
obszaru i zwiększone uwalnianie 
tlenu z hemoglobiny. Lepsze do-
tlenienie tkanek przyczynia się  
do zwiększenia angiogenezy (pro- 
cesu tworzenia się nowych na-
czyń włosowatych), przebudowy 
kolagenu i regeneracji skóry właś- 
ciwej. Efektem działania lampy 
leD jest aktywacja komórek 
skóry, pobudzenie jej regeneracji 
i przebudowy tkanek. Zwiększa 
się synteza kolagenu w skórze, 
poprawia jej ukrwienie, następuje 
wzrost przepuszczalności naczyń 
krwionośnych i tworzenie nowych 
naczyń. Zostają także pobudzone 
naturalne procesy immunologi-
czne (odpornościowe) skóry.

Stosowanie tych trzech zabiegów 
w terapii łączonej znacznie wzmac- 
nia ich działanie. Zabieg nie zaj-
muje w sumie więcej niż godzinę, 
a efekty są spektakularne. 

dr ewA kAniowskA
www.derma-puls.com.pl 

Innym zabiegiem łączonym da-
jącym świetne i szybkie rezul-
taty odmłodzenia skóry twarzy 
jest delikatny peeling laserowy 
za pomocą lasera Mosaic po-
łączony ze wstrzyknięciem oso- 
cza bogatopłytkowego i z na- 
świetlaniem lampą leD. oso-
cze bagatopłytkowe pozyskiwa- 
ne z krwi pacjenta i stosowane 
(wstrzykiwane) w celu biostymu- 
lacji komórek skóry daje dosko-
nałe efekty regeneracyjne.

Jeżeli chodzi o szybką rewitaliza- 
cję dłoni (które czasem w kon- 
traście do zadbanej twarzy zdra-
dzają nasz wiek metrykalny), po-
lecam skin Booster restylane. 
Za pomocą cienkiej kaniuli (tępo 
zakończonej igły) wstrzykuje się 
pod skórę w miejsca, gdzie jest 
widoczny ubytek tkanki podskórnej, 
preparat zawierający kwas hialuro- 
nowy. Po zabiegu wykonuje się ma- 
saż powierzchni dłoni w celu 
równomiernego rozprowadzenia  
preparatu pod skórą. Efekt popra- 
wy napięcia zwiotczałej skóry i od- 
budowy młodzieńczej objętości dło-
ni jest natychmiastowy. Po zabiegu 
można od razu wrócić do swoich 
codziennych obowiązków lub pójść 
na przyjęcie. 

dr kingA niCer
www.nicer.pl, Częstochowa 

Mam zwyczaj między świętami  
i Nowym Rokiem zapraszać stałe 
klientki na chwilę przyjemności.  
Proponuję wówczas zabiegi da-
jące szybkie efekty regeneracji  
i zrelaksowania, takie jak łagod-
na mikrodermabrazja połączona  
z dającą znakomite efekty maską 
Calming. 

Blasku skórze dodaje zabieg me- 

zoterapii bezigłowej wprzy użyciu 
urządzenia TMT System. To bar- 
dzo skuteczna, dająca szybki efekt 
metoda bezinwazyjnego wpro-
wadzania substancji aktywnych 
w głąb skóry. Nową odmianą TMT 
system jest elektromezoterapia. 
Polega ona na łączeniu specjal-
nego programu Mesogel Base  
z ampułkami do mezoterapii. Po-
dobnie jak w mezoterapii tworzy 
się koktajle, które stanowią mie-
szaninę trzech składników aktyw-
nych. Umożliwia to powstawanie 
wyjątkowych kuracji, odpowied-
nio dopasowanych do potrzeb 
pacjenta.

Świetnie łagodzi obrzęki i rewitali- 
zuje skórę kriomasaż – jest to tera-
pia łączona wykorzystująca efekt 
chłodzenia, a także dobroczynne 
działanie masażu z elementami 
drenażu oraz działanie skutecz-
nych preparatów aktywnych.

Zimno wspomaga odbudowę bio- 
logiczną skóry – zwiększa cyrku- 
lację krwi i limfy, stymulując pro- 

cesy odnowy. Komórki skóry są 
lepiej dotlenione, a także otrzy- 
mują więcej składników odżyw-
czych, dzięki czemu lepiej się re- 
generują. Zabieg pomaga także 
usunąć zastoje krwi i limfy, re-
dukując opuchnięcia twarzy i po- 
wiek, a także pobudza układ od-
pornościowy. Zimno rozluźnia mięś- 
nie twarzy, redukuje oznaki zmę- 
czenia, zmniejsza widoczność 
zmarszczek mimicznych, dzięki 
czemu twarz wydaje się młodsza 
i bardziej wypoczęta.

Stosuję też i polecam do pielęg- 
nacji domowej bardzo dobre 
organiczne kosmetyki z fitome- 
latoniną. Udowodniono, że fito- 
melatonina aktywuje i modeluje 
wiele funkcji w naszym organiz-
mie, takich jak mikrokrążenie  
i układ limfatyczny, działa odtru-
wająco i rewitalizuje komórki. 
Fitomelatonina spełnia też fun-
kcję antystresową i  odprężającą, 
dlatego kosmetyki z  tym skład-
nikiem noszą też nazwę psycho-
kosmetyków.
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Anti-aging 

Każda kobieta ma własny rytuał piękna. Jak wynika z badania przeprowadzo-
nego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (grupa GEMIUS), ponad 
dwie trzecie internautek nie wyobraża go sobie bez kremów ani balsamów. 
Choć mimo że, jak wiadomo, prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza, nieco mniej  
kobiet zwraca uwagę na dietę i stosuje suplementy.

Rytuały piękna Polek 
– wyniki badań internautek

Domowy salon 
piękności
Prawie 70 proc. internautek w wie- 
ku 20-65 lat deklaruje używanie 
kremów do twarzy, a także mle-
czek, balsamów lub olejków do 
ciała. Co więcej, 61 proc. kobiet 
stosuje osobne preparaty do po-
szczególnych części ciała. Ponad 
połowa ankietowanych sięga po 
peelingi do twarzy i ciała, a 38 proc. 
kobiet stosuje kąpiele z dodat- 
kiem specjalnych płynów. Suple- 
menty diety korzystnie wpływa-
jące na kondycję skóry zażywa 29 
proc. kobiet, a wśród nich prze-
ważają mieszkanki dużych miast.
 

Kobiety, które stosują kremy do 
twarzy, najczęściej sięgają po ko- 
smetyki nawilżające. Ich używa- 
nie deklaruje 84 proc. badanych, 
wśród których przeważają panie 
w wieku 25-34 lata. Z kremów  
przeciwzmarszczkowych korzysta  
62 proc. kobiet w wieku 35-49 lat  
i 85 proc. w wieku 50-65 lat. Mimo 
że procesy starzenia zachodzą  
w naszym organizmie już od około 
25. roku życia, po kremy przeciw 
zmarszczkom sięga zaledwie jed-

na czwarta pań w wieku 25-34 lata. 
Około jednej trzeciej internautek 
(35 proc.) stosuje kosmetyki pod 
oczy.

Wśród kosmetyków do pielęgnacji 
ciała najpopularniejsze są pre-
paraty nawilżające, z których ko-
rzysta 78 proc. kobiet, najczęściej 
w wieku 25-34 lata. Równie chętnie 
kobiety sięgają po kosmetyki do 
rąk (77 proc.), a prawie 60 proc. 
– po specyfiki do stóp. Z pre-
paratów ujędrniających korzysta 
38 proc. pań, a najwięcej w wieku 
50-65 lat. Kosmetyków na cel-
lulit używa 21 proc. badanych, 

najczęściej są to kobiety w wieku 
20-24 lata.

Prawie dwie trzecie (63 proc.) ko-
biet używających kosmetyków do 
pielęgnacji podczas ich wyboru 
zwraca uwagę na skład. Panie 
najczęściej sięgają po preparaty 
z witaminą E (ponad połowa 
badanych). Bardzo istotna jest 
także zawartość kolagenu, które-
go poszukuje w kremach lub 
balsamach co druga kobieta. 

Panie zwracają także uwagę na 
zawartość olejków roślinnych, 
witaminy A, kwasu hialuronowe-
go i olejku arganowego.  

Pielęgnacja skóry 
„od środka”
Zachowania internautek dotyczą- 
ce dbania o urodę poprzez sto- 
sowanie diety są mocno po-
dzielone. Około połowy kobiet 
zwraca uwagę na to, czy produk-
ty spożywcze mają korzystny 
wpływ na wygląd, a równie licz- 
na grupa nie zastanawia się nad 
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tym. Najrzadziej troszczą się o to 
najmłodsze respondentki. Spo-
śród sposobów komponowania 
zdrowej diety ponad 70 proc. 
kobiet wskazało na spożywanie 
owoców i warzyw oraz picie dużej 
ilości wody. Panie starają się także 
jeść produkty pełnoziarniste, uni-
kać tłustych i smażonych potraw 
oraz słodyczy.

Choć suplementy diety zażywa 
mniej niż co trzecia kobieta, 
prawdopodobnie wynika to z opi-
nii o ich mniejszej skuteczności 
względem zewnętrznych metod 
pielęgnacji urody. Kobiety stosu- 
jące suplementy diety poprawia-
jące kondycję skóry najczęściej 

sięgają po preparaty z witaminą E 
oraz multiwitaminowe. Wskazała 
na nie ponad połowa badanych. 
Niemal równie często stosowane 
są także specyfiki ze skrzypu pol-
nego oraz zawierające witaminę C. 
Z kolei nutrikosmetyki z kolage-
nem są stosowane mniej więcej 
przez jedną czwartą kobiet zaży-
wających suplementy diety.

Suplementacja 
kolagenu
Około 70 proc. białka skóry stano- 
wią białka kolagenowe. Już od 25. 
roku życia stopniowo tracimy 
zdolność do produkcji tej prote-
iny, której ubywa nam rocznie śred- 
nio od 1 do 3 proc. Warto zatem 

zadbać o regularne dostarczanie 
skórze odpowiedniej ilości tego biał- 
ka. Kolagen stosowany w kosme- 
tykach wpływa na nawilżenie skóry, 
jednak należy pamiętać, że w tym 
przypadku poprawa dotyczy tylko 
naskórka, ponieważ cząsteczka ko- 
lagenu jest zbyt duża, by dotrzeć do 
skóry właściwej. Jeśli chcemy wpły- 
nąć na funkcję podporową skóry, 
czyli przeciwdziałać jej zwiot-
czeniu i powstawaniu zmarsz-
czek, konieczna jest suple-
mentacja kolagenu „od środka”. 

Więcej informacji: 
www.vodacollagen.pl 
www.facebook.com/
VodaCollagen

*Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Voda Naturalna, producenta Vody Collagen. Badanie zostało zrealizowane  
na przełomie września i października 2013 r. w drodze emisji ankiet na stronach internetowych wśród reprezentatywnej 
grupy 500 internautek w wieku 20-65 lat.
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Anti-aging

Przyznajmy szczerze – nikt z nas nie lubi się starzeć. Ale z drugiej strony 
jest to nieuniknione, zwłaszcza po 50. roku życia, kiedy to procesy starzenia 
się skóry znacznie przyspieszają. Pojawiają się przebarwienia na dłoniach, 
obrzęki pod oczami, policzki opadają, a cera ogólnie traci dawny blask.  
Jak się z tym pogodzić?

Jak być piękną 
po pięćdziesiątce?

Mamy co najmniej trzy wyjścia. 
Pierwsze: przyjąć do wiadomości, 
że tak już jest. Nie farbować wło- 
sów, nie używać drogich kremów, 
nie chodzić na zabiegi odmładza- 
jące, wychodząc z założenia, że 
i tak nic naszej skórze już w pew- 
nym wieku nie pomoże. Drugie, 
skrajnie odmienne: udawać, że 
wciąż mamy 20 lat, i przesadzać  
z operacjami plastycznymi lub  
wypełniaczami, powoli zamienia- 
jąc twarz w maskę bez mimiki. 
Wreszcie trzecie, najrozsądniej- 

sze wyjście: odmładzać się natu-
ralnie. Uznać swój wiek za atut, 
ale dbać o siebie, nie pozwalając 
się brzydko zestarzeć. Jeśli wy-
bieracie trzecią opcję, ten tekst 
może być dla was przydatny. 
Sprawdźcie, z jakimi problemami 
zmaga się skóra po pięćdziesiątce 
oraz jak sobie z nimi radzić. 

Problem 1. 
– bruzdy na szyi
Poziome zmarszczki na szyi, ina-
czej „naszyjnik Wenus”, to skutek 

nieprawidłowej postawy ciała 
lub częstego czytania w łóżku  
z opuszczoną głową. Zmarszczki 
te zauważamy zazwyczaj wtedy, 
kiedy już odcinają się na szyi, 
a kremy nie pomagają. W jaki 
sposób przywrócić szyi młodość? 
Jak dotąd najefektywniejszym 
zabiegiem jest nieablacyjny laser 
frakcyjny, który działa ciepłem, 
„zmiatając” zniszczone komórki 
z powierzchni skóry. W miejscach 
naświetlania zostają odparowane 
włókna kolagenowe, a w ich miej-
sce tworzą się nowe komórki. 

– W rezultacie skóra odbudowuje 
się, staje się gładsza, zregene-
rowana i jędrniejsza. Efekty terapii 
laserem mogą być wyraźniejsze 
i trwalsze, jeśli jest ona wspo-
magana mezoterapią z użyciem 
osocza bogatopłytkowego. Osocze 
jest podawane pod skórę w nie-
wielkich odstępach za pomocą 
iniekcji. Często nazywa się je eli- 
ksirem młodości, ponieważ silnie 
stymuluje komórki do wytwarza- 
nia nowej elastyny i kolagenu. 
Połączenie tych dwóch zabiegów 
naturalnie przywraca skórze świe- 
żość. Drugim wyjściem (zwłaszcza 
gdy proces jest zaawansowany) 
jest zabieg z użyciem nici z po-
lidioksanonu lub nici chirurgicz-
nych. Efektem jest wyraźne pod- 
ciągnięcie i napięcie skóry, a z cza- 
sem również poprawa jej kondycji.  

dr Urszula Brumer, www.drbrumer.pl
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Problem 2. 
– przebarwienia
Po 50. roku życia skóra zaczyna 
być słabiej ukrwiona, a co za tym 
idzie – słabiej dotleniona. Spra-
wia to, że pojawiają się na niej 
różnego rodzaju przebarwienia 
lub zmiany rozrostowe, np. bro-
dawki. Nie sprzyja temu nadmier- 
na ekspozycja na promieniowa-
nie słoneczne, dlatego warto sto-
sować kosmetyki dotleniające i pre- 
paraty witaminowe oraz przyj-
mować witaminy A, E i C. Doraź-
nie można sięgnąć po kosmetyki 
natłuszczające, np. olejek arga-
nowy, który dba o płaszcz lipido-
wy skóry.

W tym wieku niemal każdy za-
bieg medycyny estetycznej bę-
dzie miał dobry wpływ na skórę, 
poczynając od terapii laserowej 
poprawiającej jej napięcie, po- 
przez peelingi medyczne, które 
działają stymulująco i leczniczo, 
aż po zabieg z użyciem osocza 
bogatopłytkowego lub własnych 
komórek macierzystych. Te os-
tatnie mają silne właściwości 
regenerujące i odtwórcze, a je-
dnocześnie długi czas działania. 
W przypadku zabiegu z wykorzys- 
taniem własnych komórek ma-
cierzystych pacjenta proces od- 
młodzenia pojawia się powoli, 
ale systematycznie. Efektem koń-
cowym jest odmłodzenie zarów-
no skóry, jak i tkanki podskórnej. 

Problem 3. 
– rozszerzone naczynka
Dostosowując metodę odmładza- 
nia do pacjentki w wieku 50+, 
należy zwrócić uwagę nie tylko 
na problem skórny, jaki chcemy 
zniwelować, ale również na ogól-
ne przyzwyczajenia i preferencje 
danej osoby. Jeśli kobieta nigdy 
wcześniej nie korzystała z zabie-
gów medycyny estetycznej, na po- 
czątek można wybrać delikatne 
zabiegi z użyciem lasera, szcze-
gólnie polecanego nie tylko na 
bruzdy na szyi, ale również w przy- 
padku rozszerzających się naczy-
nek krwionośnych.

W tym wypadku najlepsza jest 
kuracja laserem polegająca na 
tym, że głowica laserowa emituje 

energię światła, która pochłania 
tzw. kolorowe struktury skóry,  
tj. hemoglobinę zawartą w czerwo- 
nych krwinkach. W wyniku za-
miany energii światła w energię 
cieplną dochodzi do koagulacji, 
czyli termicznego zamknięcia na- 
czyń. Jednocześnie tkanka ota-
czająca naskórek i naczynia po-
zostaje nienaruszona. Wszystko 
to sprawia, że skóra odzyskuje 
jednolity koloryt, a przy tym laser 
jest całkowicie bezpieczny dla 
ludzkiego organizmu.

Problem 4. 
– opadające 
policzki, tzw. chomiki
– Jeszcze do niedawna uważano, 
że to ilość zmarszczek decyduje  
o tym, czy wyglądamy młodo. Tym- 
czasem o młodzieńczym wyglą- 
dzie w równym stopniu świadczą 
inne symptomy, na które naj-
częściej zwyczajnie nie zwracamy 
uwagi, np. opadające policzki, 
zwane chomikami. Są to pojawia- 
jące się wraz z wiekiem opadające 
boczne części policzków.

Chomiki pojawiają się jeszcze 
przed 50. rokiem życia. Powstają 
na skutek powolnego, stopnio-
wego zaniku tkanki podskórnej 

oraz zwyczajnie poprzez… dzia-
łanie sił grawitacji. Po pięciu de-
kadach życia skóra twarzy zaczy-
na opadać i „wystawać” poza 
prawidłowy kształt twarzy. Tym 
samym burzą się ładne dotąd 
proporcje twarzy, zniekształcając 
jej owal. Obecnie jedną z najpo-
pularniejszych metod likwidacji 
opadających policzków są nici lif- 
tingujące, które zaaplikowane pod 
skórę pacjenta działają niczym 
rusztowanie. Skutecznie podtrzy- 
mują młodzieńczy owal twarzy 
mniej więcej przez dwa lata, nato-
miast już po kilku miesiącach 
same rozpuszczają się w skórze. 
Jeszcze inną, najbardziej odmła-
dzającą metodą przywracającą 
policzkom elastyczność są no-
woczesne i bardzo zaawansowa-
ne technologicznie zabiegi z włas- 
nych komórek macierzystych pa- 
cjenta. To dzięki nim w najbar- 
dziej naturalny sposób wypełnimy 
ubytki podskórne, które są jedną  
z przyczyn opadania skóry twarzy. 

Problem 5. 
– cienie i obrzęki 
pod oczami
Skóra wokół oka ma 0,5 mm gru-
bości, a zatem w zasadzie nie ma 
gruczołów łojowych ani tkanki 
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Anti-aging 

tłuszczowej. Sieć drobnych zmarsz- 
czek pojawia się tutaj bardzo 
wcześnie, a przez kolejne lata 
nieświadomie pracujemy na jej 
pogłębienie. Zapominanie o wie- 
czornym demakijażu, niewysypia- 
nie się, częste śmianie się, spę-
dzanie czasu przy komputerze, 
niewłaściwa pozycja podczas snu, 
podpieranie twarzy rękami itp. 
wszystko ma wpływ na pogłębia-
nie się zmarszczek pod oczami. 

Równie frustrujące są cienie 
pojawiające się w tej okolicy 
twarzy. Tu przyczyną jest zastój 
krwi i limfy, do którego docho-
dzi na skutek nieprawidłowego 
metabolizmu lub zaniku tkanki 
tłuszczowej w okolicy dolnej po- 
wieki. Doraźną pomocą na cienie 
są kosmetyki z witaminą K, zielo- 
ną herbatą, rumiankiem oraz kre-

my poprawiające mikrokrążenie. 
Można również sporządzić domo- 
wą maseczkę o działaniu rozjaś- 
niającym skomponowaną z ogór- 
ków i cytryn.

Jakby tego było mało, dodatkowo 
w okolicach oczu dochodzi do 
stwardnienia naczyń oraz nagro-
madzenia się osadu tłuszczowe-
go pod powieką, a przez to roz- 
ciągnięcia się skóry. Tak powstają 
nieestetyczne worki pod oczami, 
które potrafią znacząco zmienić 
rysy twarzy. Zrewitalizować tę 
okolicę może karboksyterapia. 
– Jest to metoda, która wykorzys- 
tuje dwutlenek węgla podawany 
– w zależności od potrzeb – śród- 
skórnie lub podskórnie. CO2 poda- 
wany podskórnie równomiernie 
rozchodzi się pod skórą, poprawia- 
jąc krążenie krwi i rozszerzając 

naczynka krwionośne. Jednocześ- 
nie poprawia krążenie limfy oraz me- 
tabolizm tkankowy. Działa bezpo-
średnio na tkankę tłuszczową, sku- 
tecznie ją rozbijając, a stosowany 
śródskórnie dodatkowo stymuluje 
włókna elastyczne do namnażania 
się i wydzielania kolagenu oraz 
elastyny. Poprawia dzięki temu 
elastyczność, napięcie i koloryt 
skóry. Działa więc idealnie na 
zmarszczki i worki pod oczami. 
To ważne szczególnie dla kobiet 
wyjątkowo wrażliwych na zmie-
niające się odbicie w lustrze, a ta-
kich pacjentek mam coraz więcej. 
Zawsze im powtarzam, że wiek 
40, 50 czy 60 lat nie jest granicą 
czasu, kiedy piękno odchodzi. 
Wręcz przeciwnie, życie się wtedy 
dopiero zaczyna, a urodę możemy 
zachować na znacznie dłużej, niż 
nam się wydaje. 
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Estetyczny zabieg

Przebarwienia stanowią głównie problem natury estetycznej. Mogą także 
stwarzać duże ryzyko niskiej samooceny i rodzić problemy natury psychi-
cznej, zwłaszcza gdy są tylko jednym z objawów przewlekłej ekspozycji  
na promieniowanie UV (fotostarzenia).

Recepta na 
przebarwienia 

Budowa, funkcjonowanie i wygląd 
skóry są wypadkową wielu czyn-
ników endo- i egzogennych, zmie- 
niających się w poszczególnych 
okresach życia. Do czynników 
zewnętrznych nasilających obja-
wy starzenia się skóry (w tym 
zmiany melanocytowe) zalicza-
my przede wszystkim promienio- 
wanie ultrafioletowe. Wśród czyn- 
ników endogennych istotną rolę 
odgrywają stan hormonalny orga-
nizmu wraz z regulacją nerwową  
i immunologiczną oraz indywidu-
alne predyspozycje genetyczne.

Produktami melanogenezy są eu- 
melaniny i/lub feomelaniny po- 
wstające w wyniku wieloetapowe- 
go procesu utleniania i polime- 
ryzacji tyrozyny. W przemianach 
tych biorą udział następujące 
enzymy: tyrozynaza (TYR, główny 
enzym), izoforma I hydroksylazy 
tyrozynowej (THI) oraz białka zwią- 
zane z tyrozynazą (TRP1 i TRP2).

Preparat Cosmelan zawiera wiele 
substancji inhibujących najważ-
niejszy enzym szlaku syntezy 
melaniny – tyrozynazę, która 
katalizuje konwersję L-tyrozyny 
do L-3,4-dwuhydroksyfenyloalaniny 
(L-DOPA), a następnie utlenienie 
do L-dopachinonu. W ten sposób 
zabieg Cosmelan wykazuje dwie 
aktywności metaboliczne: hamo- 
wanie 3-monooksydazy tyrozyno- 
wej oraz oksydazy katecholowej. 
Kolejne przekształcenia dopachi- 
nonu są uzależnione od obec-
ności związków tiolowych, np. 
cysteiny lub glutationu, prowa-

dząc do powstania eumelaniny 
lub feomelaniny. Cosmelan ma 
możliwość regulowania również 
ostatniego etapu przemian po-
przez wpływ na jego główne 
katalizatory – białka związane 
z tyrozynazą TRP-1 (tyrosinase-
related protein 1) i TRP-2 (tyrosi-
nase-related protein 2). Enzymy 
te są białkami strukturalnie po-
dobnymi do tyrozynazy, wspólnie  
z nią wykazują 40-proc. homolo- 
gię aminokwasową oraz podo- 
bnie jak tyrozynaza są umiejsco-
wione w błonie melanosomów. 
Cosmelan zapobiega aktywacji 
i stabilizacji tyrozynazy poprzez 
blokowanie tworzenia z nią kom-
pleksów białkowych.

Wśród plam melanocytowych 
związanych z zaburzeniami hor-
monalnymi ustroju, które podda-
je się terapii Cosmelanem, należy 
wymienić: piegi, plamy soczewi-
cowate, plamy koloru kawy z mle-
kiem oraz przebarwienia poza-
palne. Cosmelan z powodzeniem 
radzi sobie z trudnym problemem 
natury estetycznej i leczniczej, 
jaki stanowią utrwalone zmiany 
hiperpigmentacyjne pojawiające 
się w trakcie ciąży na skórze 
twarzy, zwane ostudą ciężarnych 
(chloasma gravidarum). Także 
zmiany bielacze i plamy odbar-
wione są jednym ze wskazań do 
zastosowania tej kuracji.

Zabieg preparatem Cosmelan 
dzięki swojej unikatowej recep-
turze jakościowej i ilościowej 
wykazuje działanie regulujące 

proces melanogenezy na każ-
dym etapie syntezy barwnika, 
przeciwdziałając jego nadpro-
dukcji. Jednocześnie intensyw-
nie rozjaśnia istniejące już zmia- 
ny pigmentacyjne w czasie 
krótszym niż jakiekolwiek inne 
kuracje. terapia Cosmelanem 
jest przeznaczona nie tylko do 
walki z melasmą, ale też z inny-
mi objawami fotostarzenia się 
skóry (wiotkością, ziemistością, 
suchością i pobruzdowaniem), 
z łojotokiem i umiarkowanym 
trądzikiem pospolitym i innymi 
niedoskonałościami. 

Listę gabinetów, które wykonu-
ją zabieg preparatem Cosmelan, 
można znaleźć na stronie 
www.znanysalon.com.

Marlena Kubiak, kierownik ds. szkoleń i informacji medycznej Bio-Profil Polska
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Zdrowie skóry 

Trądzik to nie choroba, ale uciążliwa przypadłość. Jedni mają do niej skłonność, 
inni nie. Niesprawiedliwe, prawda? Na szczęście i na to są sposoby. 

ABC 
leczenia cery trądzikowej

Co pomaga trądzikowi, a co mu 
szkodzi? Jakiej żywności unikać? 
Jak się pozbyć blizn potrądziko-
wych? I dlaczego walka z prysz-
czami wymaga sporej dawki cier-
pliwości? – odpowiada ekspert 
dr Urszula Brumer, lekarz medy-
cyny estetycznej i właścicielka 
kliniki Dr Urszula Brumer Medy-
cyna Młodości. Poznaj od A do Z 
zasady pielęgnacji i leczenia cery 
trądzikowej.

A jak antytrądzikowe 
pokarmy
Trudno oczekiwać, że po odstawie-
niu ostrych przypraw trądzik zniknie, 
ale wiedza, co pomaga, a co nie, 
na pewno się przyda. Potraktujmy 
zmianę nawyków żywieniowych  
jako krok ku pięknej cerze, który 
wspomoże kurację medyczną. Uni- 
kajmy: czekolady, fast foodów, soli, 
orzechów, napojów gazowanych i na- 
biału. Jedzmy: jabłka, kasze, awo- 
kado oraz produkty z witaminą A 
(szpinak, sałata, szczypior) i wita- 
miną B (marchewka, fasola, agrest). 

B jak blizny potrądzikowe
Jak się pozbyć blizn? Oto częste py-
tanie pacjentów, którzy zaniedbali 
leczenie trądziku. Jedną z odpo-
wiedzi jest mezoterapia. To niechi-
rurgiczny zabieg regenerujący, 
który polega na podawaniu ma-
łych ilości substancji leczniczej 
punkt po punkcie (za pomocą iniek- 
cji) na zmienionym chorobowo 
obszarze skóry. Nakłucia są mało 
bolesne, ponieważ igła dociera  
tylko do tkanki tłuszczowej.

C jak witamina 
Badania pokazują, że witamina C 
jest dobra w przyspieszaniu goje-
nia się blizn, stymulowaniu pro- 
dukcji kolagenu oraz… w lecze-
niu trądziku. Dużo tej witaminy 
zawierają zielone warzywa, czarne 

porzeczki, truskawki i jabłka an-
tonówki. Warto zatem sięgać po nie 
częściej, zwłaszcza w sezonie. 

D jak demakijaż
Codzienne oczyszczanie twarzy kos- 
metykiem przywracającym skórze 
właściwe pH to podstawa. Twarz 
wycierajmy ręcznikiem jednorazo-
wym, by nie przenosić bakterii. Raz 
w tygodniu warto zrobić peeling 
enzymatyczny. Jego działanie opie-
ra się na właściwościach dwóch 
enzymów roślinnych: bromelainy 
i papainy, które usuwają obumarły 
naskórek i rozjaśniają cerę.

E jak estetyczna 
medycyna
Co medycyna estetyczna oferuje 
na trądzik? Bardzo skuteczne (pod 
warunkiem dyscypliny leczonego) 
są peelingi medyczne dobierane 
indywidualnie do skóry pacjenta. 
Czasem leczenie jest długotrwałe, 
ale warto. Nie zaleca się za to mik-
rodermabrazji w leczeniu aktyw-
nych zmian trądzikowych.

F jak farmakoterapia
Kiedy widzimy wykwity skórne na 
twarzy lub plecach, chcemy się ich 
jak najszybciej pozbyć. To zrozu- 
miała reakcja. Dlatego najczęściej 
sięgamy po leczenie farmakolo- 
giczne. Pamiętajmy jednak, że le- 
czenie antybiotykami jest obciąża- 
jące dla całego organizmu, a za- 
tem powinno być zarezerwowane 
tylko dla ciężkich postaci trądziku. 
Wcale nie jest trudno o uszko-
dzenie wątroby – a tę mamy jedną.

G jak grudki
Trądzik przybiera różne formy. Je- 
dną z nich są grudki, które po- 
wstają w miejscach zaskórników, 
gdy ścianka mieszka ulega uszko- 
dzeniu. Wtedy to białe ciałka krwi 
powodują stan zapalny porów. 

Choć to trudne, nie należy ulegać 
pokusie i wyciskać grudek ani 
powstających później z nich kros- 
tek. Lepiej od razu umówić się 
na wizytę u lekarza i dobrać od-
powiednią, profesjonalną kurację.  

H jak hormony
Częstą, ale niejedyną przyczyną 
powstawania trądziku jest zwięk-
szona produkcja hormonów płcio- 
wych w czasie dojrzewania. Nie- 
stety, w ostatnich czasach równie 
często trądzik występuje u doro-
słych. Mylne jest tłumaczenie,  
że i tu winą są hormony. Trądzik 
u dorosłych pojawia się raczej na 
skutek przewlekłego stresu czy 
nieodpowiedniej diety. Dlatego le- 
czenie go za pomocą tabletek an-
tykoncepcyjnych da poprawę, ale 
jedynie chwilową. Po ich odstawie-
niu problem powróci. 

I jak iniekcja
Inaczej wprowadzenie leku bez-
pośrednio do tkanki za pomocą 
igły. Tą metodą jest wykonywana 
mezoterapia, która intensywnie od- 
żywia i rozjaśnia, a często również 
leczy. Blizny po całej kuracji sta- 
ją się mało widoczne. Na osta-
teczne rezultaty trzeba jednak po- 
czekać, gdyż zabiegi wykonuje 
się w cyklach (1 na tydzień przez  
2 miesiące, a potem 1 na miesiąc). 

J jak jakość
Mniej znaczy więcej. Zaopatrując się 
w kosmetyki do cery trądzikowej, 
zwracajmy uwagę na jakość, nie 
na ilość. Warto ograniczyć kosme- 
tyki (zwłaszcza kolorowe) do mini- 
mum. Im mniej makijażu, tym mniej 
zablokowanych ujść gruczołów ło-
jotokowych. Stawiajmy raczej na 
profesjonalną kurację medyczną 
dostosowaną do naszych potrzeb 
(peelingi, lasery, osocze, komórki 
macierzyste).

dr Urszula Brumer, www.drbrumer.pl
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K jak komórki 
macierzyste
Zabiegi z użyciem własnych ko-
mórek macierzystych pacjenta le- 
czą blizny dojrzałe (najtrudniejsze 
do leczenia). Komórki macierzyste 
przebudowują bliznę w kierunku 
zdrowej tkanki. Dzielą się nieskoń- 
czoną ilość razy, a nowe komór- 
ki tkanki są znacznie zdrowsze od 
obecnych komórek skóry. Przez sty- 
mulację uszkodzonych komórek 
i własne podziały unaczyniają bliz- 
nę, powodując jej oczyszczanie. 

L jak laser frakcyjny 
nieablacyjny
Blizny potrądzikowe to często bliz- 
ny zanikowe, które znajdują się 
poniżej normalnej grubości skóry. 
Nie jest możliwe aż tak głębokie 
złuszczenie całej powierzchni skóry 
(która po zabiegu odbuduje się do 
normalnej grubości), ponieważ bliz- 
na nadal będzie poniżej jej pozio-
mu. Dlatego dobre efekty uzyskuje 
się terapią skojarzoną z użyciem 
wielu metod, w tym lasera frakcyj-
nego nieablacyjnego. 

Ł jak łojotok
Jak z nim walczyć? Niestety, usu-
wanie z twarzy nadmiaru tłuszczu 
za pomocą płynów ze spirytusem 
lub mydła może skutkować efek-
tem odwrotnym. Niechcący dajemy 
zielone światło gruczołom, by pro- 
dukowały więcej tłuszczu. Poma- 
gają za to kremy zawierające wi-
taminę B₃ lub kwasy owocowe. 

M jak medyczne peelingi
Nowoczesne peelingi są preparata-
mi złożonymi i tak skomponowa-
nymi, że oprócz złuszczania dzia- 
łają sebostastycznie (hamują wy- 
dzielanie gruczołów łojotokowych), 
przeciwzapalnie, bakteriostatycznie 
i bakteriobójczo. Mimo pojawiają-
cych się coraz to nowych metod 
leczenia peelingi medyczne od lat są 
numerem jeden w skutecznym lecze- 
niu trądziku, zwłaszcza popularny 
peeling kwasem pirogronowym.

N jak nawilżający krem
Po codziennym demakijażu nie za- 
pominajmy o lekkim, ziołowym kre- 
mie nawilżającym. Powinien mieć 
właściwości pielęgnacyjne i leczni- 
cze (ściągające, przeciwzapalne  
i przeciwłojotokowe). Nie zaleca się 
natomiast stosowania silnych kre-
mów odtłuszczających, ponieważ 
wysuszają skórę. 

O jak osocze 
bogatopłytkowe
Osocze bogatopłytkowe zawiera 
substancje przeciwzapalne i czyn-
niki wzrostu, które stymulują ko-
mórki skóry do samoodnowy. W me- 
dycynie estetycznej w krajach eu- 
ropejskich stosowane jest od 2003 r. 
Dzięki niemu leczone są m.in. bliz- 
ny po trądziku. Zabieg ten nazy-
wany jest też autologiczną odnową 
komórkową (ACR – Auto-logous 
Cellular Regeneration).

P jak peeling kwasem 
pirogronowym 
Znany jest z wielowymiarowego 
działania. Ten peeling (w zależności 
od stężenia kwasu) poradzi sobie  
z trądzikiem, łojotokiem, bliznami 
potrądzikowymi i zmarszczkami. 
Działając antybakteryjnie, pobu- 
dza fibroblasty do produkcji kola-
genu i elastyny. A ponadto regu-
luje wydzielanie sebum. 

R jak rezultaty
Pierwszym efektem stosowania 
peelingów medycznych jest wyle- 
czenie trądziku bez antybiotyków, 
a zatem bez obciążania wątroby 
i ryzyka powstania antybiotyko-
oporności. Drugim – poprawa wy- 
glądu skóry bez jej przesusze-
nia. Kuracja trwa około pięciu 
miesięcy, a peelingi wykonuje się 
co dwa-trzy tygodnie. Redukujemy 
zmiany skórne i ograniczamy ry-
zyko powstawania blizn. Doraźnie 
można leczyć stany zapalne oso-
czem bogatopłytkowym.

S jak systematyczność
Prawda jest brutalna – żadna meto-
da nie pomoże, jeśli nie będziemy 
jej stosować systematycznie. Czy 
to chodzi o stałą zmianę nawy-
ków żywieniowych, codzienne 
oczyszczanie cery, czy wreszcie 
kuracje medycyny estetycznej. 
Niestety często zapominamy o tej, 
zdawałoby się, prostej zasadzie. 

T jak terapie autologiczne
Wpisują się w najnowszy i bardzo 
skuteczny trend leczenia metoda- 
mi wykorzystującymi własne zdol- 
ności regeneracyjne ludzkiego or- 
ganizmu. Są to terapie np. z wy- 
korzystaniem osocza bogatopłyt- 
kowego lub komórek macierzys-
tych. Przydają się szczególnie w le- 
czeniu tzw. trudnych blizn (rozleg- 
łych, potrądzikowych, pooparze-
niowych). Już po pierwszym za-

biegu z komórkami blizna jest 
spłaszczona, zanika dyskomfort 
związany ze zmianą temperatur, 
znikają przykurcze utrudniające 
ruchomość oraz ich bolesność. 
Obrzęk utrzymuje się do tygod-
nia, za to po trzech miesiącach 
następuje kolosalna poprawa. 
 
U jak uroda
Piękny wygląd skóry jest niewąt- 
pliwie naszym celem. Bywa jed-
nak, że po dwóch-trzech peelin-
gach medycznych stan skóry się 
pogarsza. Dzieje się tak, ponieważ 
szybciej ujawniają się zmiany pod-
skórne, które bez peelingu i tak by 
się ujawniły, ale później. Nie należy 
się tym przejmować ani absolutnie 
przerywać kuracji. Wkrótce stan 
skóry się polepszy.

W jak w ciąży
W przypadku kobiet ciężarnych, 
które zmagają się z trądzikiem, 
przed podjęciem jakichkolwiek 
metod leczniczych koniecznie trze-
ba się skonsultować z lekarzem. 
Warto z nim omówić także natu-
ralne metody odświeżania cery. 
Mowa np. o delikatnych okładach 
z rumianku, aloesu lub zielonej 
herbaty. 

Z jak zdrowa skóra
Jest całkowicie możliwa do osiąg- 
nięcia. Dajmy sobie jednak przy- 
najmniej kilka miesięcy na jej 
zregenerowanie i wyleczenie. Sto- 
sując właściwą metodę przez 
dłuższy czas, na pewno pozbędzie- 
my się nawet bardzo uporczywe- 
go trądziku. Powodzenia i wy-
trwałości!



Ekspert ANTI-AGING20

„To nie jest książka o kolejnej diecie cud. Chcę podzielić się z wami doświadczeniem, które zdobyłam przez 
ostatnie miesiące. Dzięki niemu zrozumiałam, że jedzenie to źródło naszego dobrego lub fatalnego samopo-
czucia w zależności od tego, jak je traktujemy” – pisze Agata Młynarska.

Książka ukazała się 19 listopada nakładem wydawnictwa Burda Książki. 

Cena: 39,90 zł
Sprzedaż: Empik, Matras, Merlin, Azymut, Olesiejuk, 
Platon, Świat Książki, Gandalf.pl, LL.com.pl, dobre księgarnie
Sprzedaż online: http://sklep.burdaksiazki.pl/

Aby otrzymać książkę 

„pyszna zmiana, czyli moje życie bez glutenu”, 
wystarczy wysłać e-mail na adres alterego@alterego.pl z nazwiskiem autorki: 
Agata Młynarska, i podać swoje dane do wysyłki: imię, nazwisko, adres i numer 
telefonu. Pierwszym pięciu osobom, które przyślą do nas e-mailem, wyślemy 
egzemplarz książki. 

„Pyszna zmiana, czyli moje życie bez glutenu” to fachowy przewodnik po zawiłym 
świecie odżywiania. Nad książką pracowały aż cztery wyjątkowe kobiety: znana 
dziennikarka Agata Młynarska, prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska – wybit-
ny lekarz gastrolog, mgr Agnieszka Pęksa – dietetyk, oraz szefowa kuchni Ewa 
Olejniczak.

PREZEnTy 
dla Czytelników „Eksperta Anti-Aging”

Spotkanie uświetnił 
koncert Justny 
Steczkowskiej

gabriele Drigo, 
prezes iTP Sa, 
i Justyna 
Steczkowska

ŚwiętO itP SA
Firma ITP SA zorganizowała w swojej nowej siedzibie przy ulicy Domaniewskiej 37 cocktail party dla partnerów  
biznesowych z okazji rocznicy siedmiolecia swojej działalności. Honory gospodyni wieczoru pełniła Katarzyna Na- 
dolna, dyrektor ITP SA. „Minęło siedem lat naszej obecności na rynku. Myślę, że było to siedem lat pełnych sukcesów. 
Jesteśmy tu dzięki wam, dziękujemy za zaufanie, współpracę, przyjaźń. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy to ra-
zem kontynuować. Świętujemy dziś młodość i piękno, dlatego tutaj jesteśmy” – dziękowała podczas spotkania swoim 
współpracownikom, pracownikom i klientom Katarzyna Nadolna. Wśród znanych gości znaleźli się: szefowa Polsat 
Café Jolanta Borowiec, stylista Jarosław Szado oraz aktorka Ewa Kasprzyk. Muzyczną gwiazdą wieczoru była nato-
miast Justyna Steczkowska, która zaśpiewała swoje największe przeboje. 
Głównym tematem rozmów towarzyskich były – jak łatwo się domyślić – piękno, uroda oraz nowinki dotyczące kosme-
tologii i medycyny estetycznej.

Wydarzenia



Nowości

Redaguje Brygida Rekowska, brygida@alterego.pl
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prezentujemy nowe preparaty, zabiegi i urządzenia wykorzystywane 
w gabinetach dermatologii estetycznej oraz dermokosmetyki.

Ekspert poleca

PROGRESSiVE YONELLE
MiNiZABiEGi w PiELęGNACJi DOMOwEJ
Nowe Kosmetyki YONELLE są przeznaczone do cery dojrzałej, wymagającej dogłębnej rewitalizacji i odnowy bio-
logicznej. Dzięki komplementarności produktów o precyzyjnie określonych funkcjach skóra poddana kuracji jest 
kompleksowo odmłodzona. Kuracja zapewnia spektakularny, narastający w czasie efekt „nowej skóry”: wzmacnia, 
ujędrnia, perfekcyjnie wygładza, nawilża i uelastycznia. 
  
W skład serii wchodzą:
yonelle progresywna 28-dniowa kuracja odmładzająca serum + krem 
Kuracja do każdego typu cery dojrzałej z użyciem bardzo aktywnego serum i kremu 
rewitalizującego. 
Cena: 349 zł 
Pojemność: 30 ml (serum) + 55 ml (krem)

yonelle progresywna nanomaska. Innowacyjny kosmetyk na bazie nanodysków 
wypełnionych witaminą C oraz kwasów o 4% stężeniu. Polecana do szybkiej rewitalizacji 
każdego typu cery dojrzałej, zmęczonej, do stosowania 2-3 razy w tygodniu. Już po jednora-
zowym użyciu skóra staje się miękka i gładka w dotyku, odświeżona, nawilżona, bardziej 
elastyczna i rozjaśniona. Efekt wspomaga ekstrakt z ALGI ŚNIEŻNEJ (snow algae), który  
aktywuje gen przedłużający młodość komórek skóry.
Cena: 199 zł 
Pojemność: 55 ml 

yonelle progresywny krem liftingujący na szyję i dekolt 
Krem o niskim pH i 4% stężeniu kwasów, polecany na noc do intensywnej pielęgnacji przeciwzmarszcz- 
kowej skóry szyi i dekoltu. Zapewnia skuteczną odnowę biologiczną naskórka, ujędrnia, liftinguje,  
spektakularnie wygładza i rewitalizuje. 
Cena: 189 zł 
Pojemność: 40 ml
 

EMOLiuM NA ZiMę 
Zima to trudny czas dla skóry. Dlatego zanim wyruszymy na rodzinny spacer, powinniśmy pomyśleć o odpowiedniej 
ochronie. Pomóc w tym mogą dwa preparaty Emolium: Krem ochronny na wiatr i mróz oraz Krem barierowy.
Iwostin Emolium to linia nowoczesnych preparatów, które uzupełniają naturalnie obecne w skórze lipidy 
międzykomórkowe oraz substancje wiążące w niej wodę. Intensywnie natłuszczają, przywracając skórze naturalne 
funkcje ochronne. Działają zarówno na powierzchni, jak i w głębokich warstwach naskórka. 

krem barierowy emolium jest polecany dla dzieci od 3 r.ż. oraz dorosłych do codziennej pielęgnacji i ochrony 
wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień skóry rąk i innych okolic ciała. 

krem ochronny na wiatr i mróz emolium skutecznie i długotrwale chroni skórę twarzy 
przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmiany temperatur, wiatr i mróz. 
Jest odpowiedni dla dzieci już od szóstego miesiąca życia. 

Badania potwierdzają długotrwałe, intensywne natłuszczenie skóry, co wpływa na wzmoc-
nienie jej naturalnej bariery lipidowej. Wysoki poziom natłuszczenia utrzymuje się powyżej 
5 godzin od aplikacji kremu.

Substancje aktywne: trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe, masło shea, olej macadamia, 
trójglicerydy oleju z kukurydzy, hialuronian sodu, urea.

Cena: ok. 29 zł (75 ml)
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NOwY ZABiEG CROMY PEELiNG PQ-AGE   
PQ-Age to nowy, innowacyjny peeling liftingujący do rewitalizacji skóry. Innowacyjność peelingu PQ-Age polega  
na tym, że zapewnia on głęboką stymulację bez naruszenia powierzchni skóry właściwej, czyli bez łuszczenia na-
skórka. Gładsza i młodsza skóra widoczna jest natychmiast po zabiegu. Głównymi wskazaniami są przebarwienia  
i blizny potrądzikowe, a także wypełnienie zmarszczek, ale można go stosować na całym ciele – spłyca nawet rozstępy! 
Głównymi składnikami peelingu są cenione w dermatologii substancje, które po raz pierwszy zostały połączone  
w jednym zabiegu: 
• kwas trójchlorooctowy widocznie rozjaśnia i wygładza skórę, zmniejsza wielkość porów, usuwa przebarwienia  
i drobne blizny, a także leczy niektóre odmiany trądziku pospolitego, 
• kwas kojowy znany jest ze swoich właściwości antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwutleniających. 
Uznawany za jedną z najskuteczniejszych substancji przy leczeniu plam pigmentacyjnych i ostudy, ponieważ jego 
działanie polega na hamowaniu aktywności tyrozynazy – enzymu uczestniczącego w procesie syntezy melaniny  
– białka warunkującego koloryt skóry, 
• nadtlenek mocznika ma właściwości silnie rozjaśniające dzięki utlenianiu związków organicznych (barwników  
i pigmentów) – stosowany jest nawet w stomatologii,
• koenzym Q10 bywa nazywany eliksirem młodości. Koenzym Q10 odpowiada 
za wytwarzanie i magazynowanie energii w organizmie i ma ogromne znaczenie dla  
organizmu. Z wiekiem spada jego produkcja, dlatego należy go dostarczać zewnętrznie.
W czasie jednego zabiegu peeling jest wmasowywany 4 razy, warstwowo. W zależności 
od stanu skóry  i oczekiwanego efektu taki zabieg jest powtarzany co 10 dni około 4-5 razy. 

Dystrybutor: Croma-pharma sp. z o.o., www.croma.pl

NOwOŚć! NOVA GROuP – MEDiOStAR NExt PRO 
– LASER DO BEZBOLESNEJ EPiLACJi CiAłA i twARZY  
Mediostar NEXT PRO to nowy, innowacyjny laser do bezbolesnego usuwania owłosienia niezależnie od pory roku  
i fototypu skóry. Dzięki zaawansowanej technologii, m.in. sześciu zróżnicowanym głowicom zabiegowym, terapeuta 
przedstawia pacjentowi indywidualny program zabiegowy, który jest w 100% efektywny. 
Dwa unikalne czytniki: melaniny i stopnia nawilżenia skóry, umożliwiają idealne dopaso-
wanie programu do danego fototypu i rodzaju włosa. Co ważne – skróceniu uległ standar-
dowy czas usuwania owłosienia – z Mediostar Next Pro jest to możliwe nie po 6, ale po 4 
zabiegach epilacji. Zabiegi są bezbolesne dzięki doskonałemu systemowi chłodzenia, 
który bazuje na ogniwie Peltiera. 

Producent: Asclepion; wyłączny dystrybutor w polsce – firma nova group

PhARMACERiS x 
x-RAY LiPOSuBtiLiuM łAGODZąCO-REGENERuJąCY 
KREM DO twARZY i CiAłA

Specjalistyczny preparat polecany jest do pielęgnacji skóry po radioterapii.   
Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris testowano klinicznie pod kontrolą 
lekarzy onkologów i dermatologów u pacjentów po radioterapii.

Kwas foliowy zawarty w recepturze preparatu wykazuje wyraźny, korzystny wpływ na regenerację komórek skóry 
naświetlanych promieniami X. Krem łagodzi podrażnienia i przynosi skórze ukojenie. Wyjątkowa kompozycja 
składników aktywnych zapewnia doskonałe właściwości aplikacyjne kremu oraz długotrwałe działanie nawilżające  
i natłuszczające. 

Kwas foliowy został przebadany i po raz pierwszy zastosowany w kosmetologii przez na- 
ukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris. Badania in vitro i in vivo w CNB 
potwierdziły korzystne działanie kremu na komórki skóry. Wyniki przeprowadzonych 
badań zostały zaprezentowane na konferencjach naukowych m.in. na kongresie EADV  
we Florencji w 2004 roku oraz opublikowane w literaturze naukowej.  

Dostępny w aptekach
Średnia cena detaliczna: 36,50 zł 
Pojemność opakowania: 75 ml






