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Kończą się zimne, szare dni i przed nami miła perspektywa kilku ciepłych, 
słonecznych miesięcy. Na wiosnę warto odświeżyć nie tylko garderobę, 
ale i swój wygląd. Estetyczne zabiegi odświeżające i kondycjonujące 
skórę sprawią, że nasza twarz będzie wyglądała zdrowo i promiennie. 
To też najwyższa pora zacząć systematyczny program leczenia 
rozstępów oraz cellulitu, a także najlepszy czas na odchudzanie – żeby 
zdążyć się pochwalić efektami na urlopie. Wiosna to też dobry moment 
na zamykanie naczynek i wszelkie zabiegi laserowe – zarówno na twarzy, 
jak i na ciele. Nasi eksperci – lekarze – przygotowali dla Państwa 
przegląd zabiegów polecanych na wiosnę.
Medycyna estetyczna coraz częściej jest zastępowana pojęciem 
medycyny anti-aging, która patrzy na problem starzenia się całościowo. 
W gabinetach anti-aging dermatolog współpracuje z endokrynologiem, 
ortopedą, ginekologiem i inymi lekarzami. Więcej o idei medycyny  
anti-aging można poczytać w naszym tekście. 
W cyklu anti-aging warto przeczytać tekst o przyczynach, objawach 
i leczeniu choroby Hashimoto. 
Na koniec wywiad z Agatą Młynarską, a w nim dziennikarka szczerze 
mówi o swoich porażkach, które potrafiła przekuć w siłę. Pani Agata 
jest dla wielu kobiet inspirującym przykładem na to, że dojrzałość 
może być dobrym, aktywnym czasem w życiu kobiety.

Zapraszam do lektury 
           Ewa Kaniowska 

www.dermatologia-estetyczna.pl
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Złóż zamówienie na wysyłkę magazynu 
„Ekspert Anti-Aging” do swojego 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: 8 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: kwiecień 2015
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Opinie profesjonalistów
„Ekspert Anti-Aging” to bardzo ważna pozycja w naszym 
gabinecie. Pacjentki czytają i dowiadują się więcej o zabie-
gach. Z rozmów z nimi wiem, że bardzo wysoko oceniają 
kompetentne 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

Przez lata media słusznie wyśmiewały nienaturalnie wydęte usta (tzw. efekt 
karpia lub glonojada) pojawiające się nagle u niektórych gwiazd. 

Naturalnie piękne usta 

Jędrne, nawilżone usta to ważny 
atrybut kobiecości. Ta okolica sta-
rzeje się stosunkowo wcześnie. 
Wpływ na ten proces mają czynniki 
mechaniczne – jest to przecież nie-
zmiernie ruchliwa część twarzy. 95 
proc. moich pacjentek nie pali pa-
pierosów, a mimo to u wielu z nich 
występują wokół ust nasilające się 
z wiekiem tzw. zmarszczki kodu 
kreskowego – nazywane kiedyś 
zmarszczkami palacza. Jak widać, 
niesłusznie, gdyż są one zależne 
głównie od układu szczęki i żuchwy. 
Na stan okolicy ust wpływają też 
czynniki zewnętrzne: promieniowa-
nie UV i palenie papierosów, oraz 
wewnętrzne – głównie gospodarka 
hormonalna. Wraz ze spadkiem es-
trogenów z wiekiem dochodzi do 
ścieńczenia śluzówki – także nawil-
żenia czerwieni wargowej, dlatego 
dla każdej kobiety po 50. roku życia 
wskazany jest zabieg nawilżający 
usta. 

Naturalny efekt odmłodzenia 
Kobiety często mają wrażenie, że 
powinny coś zrobić z ustami, ale nie 
zawsze umieją zdefiniować problem. 
Mówią mi na przykład, iż z powodu 
zbyt wąskich ust są odbierane przez 
otoczenie jako wiecznie niezadowo-
one. Usta powinny być zharmonizo-
wane z twarzą, bo to one w pierw-
szej kolejności skupiają wzrok. 
O wyglądzie ust decydują takie ele-
menty, jak: obecność lub brak zmarsz-
czek wokół ust, linie marionetki (na-
dające twarzy wyraz smutku linie 
biegnące od kącików ust w dół), 
zaznaczenie samego konturu (któ-
ry z wiekiem się rozmywa), objętość 
tzw. wargi białej, czyli przestrzeni 
nad i pod ustami, oraz objętość i na-
wilżenie czerwieni wargowej. 
Zgłaszają się również do mnie pa-
cjentki z prośbą o skorygowanie 
wszelkiego rodzaju asymetrii. Są 
też osoby, które mają bardzo wąską 
górną wargę i w miarę upływu czasu 
ta dysproporcja postępuje, aż usta 
niemal przestają być widoczne. Bar- 
dzo rzadko zdarzają się prośby o ra-
dykalne powiększenie ust. 

„Jeśli widzimy osobę o karykatural-
nie powiększonych ustach, zawsze 
oznacza to błąd lekarza. pacjentka 
może sobie zażyczyć usta w rozmia-
rze XXL, ale to lekarz decyduje, czy 
wykonanie takiego zabiegu da efekt 
zsynchronizowany z resztą twarzy.
Dlatego po wysłuchaniu pacjentki 
zawsze sama jako lekarz określam 
główny problem: czy jest nim utrata 
objętości śluzówki, czy zmarszczki 
„kodu kreskowego” lub brak napię-
cia i nawilżenia czerwieni wargo-
wej. Potem decyduję, czy przywra-
cam objętość, kontur ust, nawilżam, 
czy też łączę te elementy, żeby uzy-
skać dobry efekt.
Dobieram odpowiednią technikę 
oraz produkty. Zazwyczaj wystarcza 
jeden zabieg, czasami potrzebne 
są dwie sesje. Nie zawsze koniecz-
ne jest wprowadzenie preparatu 
w samą czerwień wargową. Jeśli 
jest to np. pierwszy zabieg u osoby 
po pięćdziesiątce, najpierw skupiam 
się na wardze białej, zmarszczkach 
wokół ust i liniach marionetki. Po 
miesiącu, w czasie wizyty kontrol-
nej, oceniam, jak wygląda czerwień 
wargowa, i decyduję, czy dodać ob-
jętości, czy zwiększyć nawilżenie. 
U połowy swoich pacjentek stosuję 
właśnie taką dwuetapową metodę. 
Bardzo dobrym preparatem do 
korygowania kształtu i poprawy 
objętości ust jest StylAge Special 
Lips. Mam pewność, że za każdym 
razem pozwoli mi osiągnąć zamie-
rzony efekt. Dobry preparat musi 
być miękki, bardzo plastyczny, nie-
wyczuwalny pod palcami. Taki jest 
właśnie Styl-Age Special Lips. Duże 
znaczenie ma czas utrzymywania 
się uzyskanego efektu, który jest 
widoczny minimum przez rok. Pre-
parat ma też dodatek środka znie-
czulającego – lidokainy. To ważne, 
ponieważ zabiegi w tej okolicy czę-
sto są nieprzyjemne dla pacjentek. 
Zalety Styl-Age Special Lips doceni-
li lekarze z całej Polski, przyznając 
mu Perłę Dermatologii Estetycznej 
2014 dla najlepszego preparatu do 
rewitalizacji czerwieni wargowej. 
Jeżeli celem zabiegu jest przede 

wszystkim nawilżenie (które ma-
leje sukcesywnie już po 30. roku 
życia) i przywrócenie naturalnego, 
młodzieńczego napięcia i jędrności 
ust, to stosuję Emervel Touch – wy-
sokiej jakości kwas hialuronowy, 
który pozwala mi uzyskać efekt dłu-
gotrwałego zwiększenia nawilżenia 
bez dodawania objętości. Takiego 
produktu używam w przypadku pa-
cjentek, które z założenia nie chcą 
lub nie potrzebują zmiany kształtu 
ani objętości ust – wtedy uzyskuje 
się tylko leciutkie powiększenie 
wynikające z poprawy napięcia. 
Emervel Touch pozwala też subtel-
nie niwelować drobne zmarszczki 
wokół ust, co powstrzymuje proces 
starzenia się. Preparat daje mi moż-
liwość osiągnięcia odmłodzenia ust 
i ich okolicy w taki sposób, że widać 
naturalny, świeży efekt, a nie że coś 
„było robione”. 

Codzienna pielęgnacja 
Dla kondycji ust bardzo ważna jest 
regularna aplikacja specjalnego, 
odżywczego balsamu, zwłaszcza 
po demakijażu, jeśli na co dzień 
używa się trwałych pomadek, 
które mają tę wadę, że silnie wy-
suszają. Sama od dłuższego cza-
su używam produktu firmy Sisley 
– Nutritive Lip Balm – i go pole-
cam pacjentkom. Działa on jak 
domowy zabieg pielęgnacyjny, 
przy czym daje wszechstronne 
i natychmiast odczuwalne efekty. 
Balsam stosuję codziennie na noc 
i wtedy działa on jak skuteczna for-
muła regenerująca: odbudowuje 
uszkodzoną tkankę ust, odżywia 
oraz przywraca odpowiedni po-
ziom lipidów. W ciągu dnia stosu-
ję balsam, zawsze kiedy spędzam 
aktywnie czas na powietrzu (narty, 
nordic walking itd.). Zawartość 
naturalnych wosków pozostawia 
na ustach film ochronny zapew-
niający długotrwałą ochronę przed 
promieniowaniem UV, a witamina 
E przeciwdziała wolnym rodnikom. 
Jednocześnie balsam doskonale 
nawilża usta, poprawia ich mięk-
kość, gładkość i barwę.

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl  
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Nasi eksperci radzą, jakie zabiegi możemy sobie zafundować 
po zimie, aby poczuć się młodo i wyglądać promiennie.

Zabiegi polecane 
na wiosnę 

dr kingA niCer
www.nicer.pl, Częstochowa 

Zacznę od tego, że moim zdaniem 
skończyła się już typowa sezono-
wość zabiegów w gabinecie. Pa-
cjentki, które dbają o siebie, robią 
to na ogół systematycznie przez 
cały rok. Wczesną wiosną warto 
jednak zwrócić szczególną uwagę 
na koloryt i świetlistość skóry, któ-
ra po zimie jest nieco przyszarza-
ła. Tu polecam IPL i peelingi me-
dyczne, które poprawiają strukturę 
skóry.
Oczywiście mezoterapia, ostatnio 
szczególnie dużym powodzeniem 
cieszy się połączenie osoza boga-
topłytkowego z karboksyterapią. 
Słusznie, bo efekt regeneracyjny 

tej terapii łączonej jest rzeczywi-
ście spektakularny. Jeżeli chodzi 
o ciało, to warto już teraz zacząć 
cykl zabiegów endermologii, które 
sprawią, że latem założenie kostiu-
mu kąpielowego nie będzie dla 
nas powodem do stresu. Często 
polecam połączenie endermologii 
z karboksyterapią – pacjentki są 
z tego bardzo zadowolone, bo np. 
w przypadku cellulitu efekty widać 
już po jednym zabiegu łączonym. 
W przypadku kłopotów z naczyn-
kami warto odpowiednio wcześnie 
pomyśleć o zabiegach skleroterapii, 
nie przed samym urlopem, ale wła-
śnie teraz, wczesną wiosną.

dr krystynA 
pAwełCZyk-pALA
www.juwena.pl  
Bielsko-Biała, gliwice, 
katowice  

Wiosną skóra jest z jednej strony 
przesuszona, przemarznięta i zmę-
czona po zimie, a z drugiej – chęt-
niej ją odsłaniamy, więcej czasu 
spędzamy poza domem i chcemy 
wyglądać piękniej oraz czuć się 
lepiej. Dlatego niezmiennie myśle-
nie o wiośnie należy rozpocząć od 
rewitalizującej skórę mezoterapii 
oraz mocnego peelingu – te dwa 
zabiegi wykonane w terapii łączo-
nej odżywią, nawilżą i rozświetlą 
skórę. Jest to również ostatni 
dzwonek do laseroterapii naczyń 
oraz depilacji laserowej. Idąc 
w stronę terapii silnie kondycjo-
nujących skórę, wiosną 2015 roku 
pacjenci mogą zarówno wybrać 
terapię nićmi liftingującymi, jak 
i lipotransfer z udziałem komórek 
macierzystych. 
Nici liftingujące są doskonałym 
narzędziem, unoszącym tkanki 

w sposób spektakularny, a jedno-
cześnie pozwalającym zachować 
komfort pacjenta. Dodatkowo za-
pewniając stymulację produkcji 
kolagenu, nici nie tylko liftingują 
skórę, ale również zapewniają jej 
zagęszczenie i  odbudowę. Jest 
to technika, która cały czas się 
rozwija i oferuje nowe możliwo-
ści. Lipotransfer to nic innego jak 
przeszczep własnego tłuszczu 
pacjenta z jego depozytów (czyli 
z miejsc, gdzie jest ich nadmiar) 
w miejsce ubytków i bruzd, takich 
jak zapadnięte okolice twarzy, szyi 
lub grzbietów dłoni. Bardzo istot-
ne jest to, że w tłuszczu są zawar-
te komórki macierzyste, które jak 
wiadomo, wpływają na samoistną 
regenerację tkanek, gwarantując 
pacjentowi nie tylko efekt wypeł-
nienia, ale również odbudowę ja-
kości i gęstości skóry. 
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Na wiosnę warto dotlenić skórę, 
więc proponuję pacjentkom za- 
cząć od peelingów odświeżają- 
cych połączonych z maską z re- 
tinolem. Bardzo dobry efekt rege- 
nerujący daje stosowane przeze 
mnie połączenie osocza bogato- 
płytkowego z delikatnym peelin- 
giem laserowym (laser frakcyjny 
Mosaic). Warto też skorzystać z kar- 
boksyterapii. Osobom, które mają 
skórę pozbawioną blasku i pro-
blem z przebarwieniami, aplikuję 
mezoterapię z użyciem preparatu 
Aquashine, który bardzo silnie re- 
witalizuje skórę: nawilża ją i roz- 
jaśnia, jednocześnie skutecznie 
zmniejszając skłonność do wys- 
tępowania plam pigmentowych. 
Wiosną dobrze jest wykonać me- 
zoterapię skóry głowy, która zna-
komicie rewitalizuje cebulki wło-

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

sowe. Stosowany przeze mnie 
Dermaheal HL dzięki zawartości 
czynników wzrostu i białek bio-
mimetycznych skutecznie stymu-
luje i wzmacnia cebulki włosów, 
a także zwiększa ich gęstość oraz 
grubość. Jest skuteczny w przy-
padku nadmiernego wypadania, 
a nawet łysienia zarówno u ko-
biet, jak i u mężczyzn. Oczywiście 
wiosna to też dobry czas na la-
serowe zamykanie naczynek na 
twarzy i nogach. No i trzeba za- 
cząć zabiegi likwidujące cellu-
lit, kondycjonujące skórę ciała  
i modelujące sylwetkę. Po wstęp-
nej diagnozie proponujemy pro- 
gram zabiegów połączony często 
z dietą i suplementacją – w tym 
przypadku potrzeba czasu i sys-
tematyczności, żeby osiągnąć za-
mierzony efekt.  

Wiosną zaczynamy odsłaniać cia-
ło i rozpoczynamy przygotowania 
do lata oraz wakacji. W tym cza-
sie szczególnie dużo wykonujemy 
depilacji laserowej. Jest to konty-
nuacja cyklu zabiegów rozpoczę-
tych jesienią lub zaczynanie serii 
właśnie teraz, na wiosnę. Wiosną 
przychodzą na zabiegi również 
pacjentki, które wykonały już cykl 
zabiegów, ale teraz chcą przed la-
tem usunąć pozostałe pojedyncze 
włosy. Przypomnę, że depilacja 
laserowa to zwykle cykl 4-6 zabie-
gów wykonywanych w odstępach 
ok. 3 miesięcy. Po każdym zabie-
gu wszystkie włosy rosną, na-
stępnie mniej więcej po miesiącu 
wszystkie lub prawie wszystkie 
wypadają i mamy okres gładkiej 
skóry, który trwa około miesiąca. 
Potem rosną nowe włosy, tylko 
jest ich o 20-30 proc. mniej w po-
równaniu ze stanem wyjściowym, 
i możnaprzyjść na kolejny zabieg. 
Oznaczato, że nawet wykonując 
jeden czy dwa zabiegi, jesteśmy 
w stanie się przygotować na 
opalanie, musimy jednak ostatni 
zabieg wykonać około 4 tygodni 
przed ekspozycją na słońce, aby 

mieć gładką skórę. Zasadniczo 
skóra poddawana zabiegowi nie 
może być opalona, natomiast po 
nim zwykle po tygodniu możemy 
już się opalać. Kontynuować za-
biegi można po ustąpieniu opa-
lenizny. 

Bardzo popularnym i polecanym 
zabiegiem na wiosnę jest usuwa-
nie naczyń z twarzy metodą IPL. 
Zwracam uwagę na dużą sku-
teczność tych zabiegów, gdyż już 
po pierwszym jesteśmy w stanie 
usunąć 50-70 proc. naczyń. Nie-
dogodnością jest stosunkowo 
duży odczyn pozabiegowy skóry 
w postaci obrzęku i  siniaków.  
Odczyn ten utrzymuje się zwykle 
do tygodnia i wymaga wyłączenia 
z codziennych zajęć.

Inne popularne zabiegi to likwida-
cja zmarszczek toksyną botulino-
wą i kwasem hialuronowym oraz 
głębokie nawilżanie i poprawa 
jakości skóry z wykorzystaniem 
zabiegów mezoterapii. Zabiegi te 
często są wykonywane w terapii 
łączonej i dają naprawdę spekta-
kularne efekty.

dr DorotA prAnDeCkA
www.lasermed.pl, warszawa
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Zabiegi, które szczególnie polecam na wiosnę to:

infini rF – polega na połączeniu mikronakłu- 
wania skóry z jej równoczesnym podgrzaniem 
falą radiową na odpowiednich poziomach. 
Dzięki przestrzennemu użyciu igieł, które 
oddziałują na głębokości od 0,5 do 3,5 mm,  
Infini pozwala na osiągnięcie efektu liftingu-
jącego, zagęszcza skórę i ją podnosi. Zabieg 
ten sprawdzi się u wszystkich pacjentek, które 
chcą się pozbyć wiotkości skóry, np. brzucha, 
przedramion, ud i kolan. Aby osiągnąć lepsze 
rezultaty, możemy łączyć Infini z zabiegiem Ul-
thera, który wykorzystując ultradźwięki, przy-
nosi efekty liftingu bez skalpela;

karboksyterapia – w trakcie tego zabiegu do  
tkanek zostaje podany CO2 w celach terapeu-
tycznych. Ulegają one przekrwieniu, zwiększa 
się metabolizm i następuje poprawa kondycji  
skóry. Karboksyterapię świetnie uzupełnia me- 
zoterapia, która pobudzonej tkance dostarcza 
substancji stymulujących ją do dalszej odnowy;

easy tCA pain Control – w celu odświeżenia 
i wygładzenia skóry na wiosnę warto poświęcić 
chwilę na peeling. Nowa formuła Easy-Peel po-
zwala na bezbolesne przeprowadzenie zabiegu 
oraz szybką rekonwalescencję. Pacjentki, które 
zdecydują się na ten zabieg, pozbędą się drobnych 
nierówności skóry, szarego kolorytu i zaskórników;  

retix C – który stanowi intensywną terapię 
stymulującą odnowę skóry. W skład preparatów 
używanych podczas zabiegu wchodzą retinol, 
witamina C oraz antyoksydanty. Retinol w posta-
ci stabilnego kompleksu zapewnia wygładzenie  
i ujędrnienie skóry, a pozostałe składniki chronią 
ją przed niepożądanymi efektami utleniania.

dr JuLitA JAneCZko
www.derm-art.pl, kraków 
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Zmarszczki wokół oczu, obwisłe policzki i owal twarzy 
daleki od doskonałości. Poradzi sobie z nimi odpowiedni 
wypełniacz na bazie kwasu hialuronowego, który gwaran-
tuje efekt naturalnego odmłodzenia.

Jak cofnąć czas

    iepożądane linie wokół oczu, 
  pogłębiające się bruzdy przy- 
nosowe i wiotczejące policzki to  
u wielu osób pierwsze świadect-
wa upływającego czasu i oznaka 
starzenia. Najpierw dotyka ono 
skóry wokół oczu. U osób o wyjąt- 
kowo delikatnej i cienkiej skórze 
zmarszczki mogą się tam pojawić 
jeszcze przed trzydziestką. Wszyst- 
ko przez to, że skóra traci wilgot-
ność, elastyczność oraz objętość 
i zaczyna opadać, uwypuklając le- 
żące pod nią struktury twarzy.
 Winowajcą jest ubytek kwasu 
hialuronowego, polisacharydu, któ-
ry wiąże wodę w skórze właściwej. 
Po 35. roku życia jego ilość gwałtow-
nie maleje i dysponujemy już poło-

wą zasobów, które utrzymywały skó-
rę w napięciu dekadę wcześniej. Po 
sześćdziesiątce ten zasób zmniejsza 
się do jednej czwartej.

Odmłodzić spojrzenie
Pojawienie się pierwszych linii 
w okolicach powiek skłania ko- 
biety do wizyty w aptece lub dro- 
gerii i zakupu najdroższego nawet 
specyfiku obiecującego natych- 
miastowe wygładzenie zmarszczek. 
 Kwas hialuronowy można zna- 
leźć w wielu produktach nawilża- 
jących, jednak tylko produkty 
wypełniające zawierające kwas 
hialuronowy są w stanie uzupeł- 
nić zasoby tego kwasu w głębokich 
warstwach skóry.

 Ratunkiem może być medycy-
na estetyczna, która dziś oferuje 
zabiegi mniej inwazyjne niż jesz-
cze kilka lat wcześniej. Efekt, który 
dawniej uzyskiwano dzięki opera-
cji plastycznej, dziś można uzys- 
kać za pomocą stosunkowo szyb-
kich i niewymagającyh długiej  
rekonwalescencji zabiegów.  
 Z niepożądanymi liniami, zmarsz- 
czkami i fałdami wokół oczu świet- 
nie radzi sobie kwas hialuronowy. 
Zabiegi z wykorzystaniem prepa-
-ratów Juvéderm® są minimalnie 
inwazyjnymi zabiegami estetycz-
nymi, charakteryzują się krótkim 
okresem regeneracji i jedynie  
na krótko przerywają codzienne  
czynności. Aplikowane pod skórę 
za pomocą igły lub kaniuli dają  
niemal natychmiastowy efekt, który 
utrzymuje się nawet przez półtora 
roku. 
 Wielu specjalistów poleca 
produkty Juvéderm®, które do 
problemu skóry wokół oczu pod-
chodzą kompleksowo. Juvéderm® 
VOLBELLA® i Juvéderm® VOLIFT® 
nie tylko wygładzają niepożądane 
linie, zmarszczki i fałdy, lecz także 
przywracają skórze utraconą obję- 
tość. Najnowszą gamę produktów 
Juvéderm® wyprodukowano z za-
stosowaniem innowacyjnej tech-
nologii. Technologia VYCROSS™ 
polega na wykorzystaniu unikal-
nej, opatentowanej kombinacji 
kwasu hialuronowego o wysokiej 
i niskiej masie cząsteczkowej, co 
zwiększa stopień usieciowania 
jego łańcuchów. Lepsze usiecio-
wanie pozwala na zastosowanie 
kwasu hialuronowego o mniej-
szym stężeniu przy jednoczesnym 
zachowaniu jego doskonałych 
zdolności wypełniających i ogra-
niczeniu obrzęku. Dodatkowo za- 
wartość lidokainy (0,3 proc.), ła-
godnego miejscowego środka 
znieczulającego, zapewnia pa-
cjentom większy komfort podczas 
zabiegu i powoduje, że ból w czasie 
iniekcji jest słabszy niż w przypadku 
stosowania produktów bez środka 
znieczulającego.
 Linia Juvéderm® to produkty 
w postaci żelu o delikatnej kon-
systencji, które wykwalifikowany 
lekarz wstrzykuje za pomocą ul-
tracienkiej igły. Co więcej – każ- 
dy produkt Juvéderm® jest in-
dywidualnie dostosowywany do 
określonego problemu skóry po- 
przez wygładzenie linii lub zmarsz- 
czek albo subtelne zwiększenie 

N
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jej objętości. Dzięki indywidual-
nemu podejściu efekty utrzymują 
się nawet 18 miesięcy. 

Wyrównać owal, 
poprawić kontury
Kwas hialuronowy doskonale ra- 
dzi sobie także z ubytkami tkanki  
i modelowaniem dalekich od mło- 
dzieńczej doskonałości twarzy czy 
ciała. W miarę upływu czasu natu-
ralne procesy starzenia powodują 
zmiany w wyglądzie policzków, 
podbródka i linii żuchwy. Główne 
oznaki upływu czasu to utrata ob-
jętości i jędrności oraz pojawie-
nie się zmarszczek statycznych, 
takich jak głębsze fałdy nosowo-
-wargowe. Dzięki odpowiedniemu 
preparatowi (Juvéderm® VOLUMA® 

with Lidocaine) można poprawić 
kontur, uwypuklić zapadnięte po-
liczki, a także podciągnąć nadmiar 
skóry z okolic brody, niwelując tzw. 
chomiki. Za jego pomocą moż- 
na uzyskać ładniejszą linię pod-
bródka lub zaokrągloną linię zbyt 
wydatnej żuchwy.
 Wielu lekarzy poleca Juvéderm® 

VOLIFT® with Lidocaine, który 
odświeża wygląd twarzy poprzez 
delikatne wygładzenie głębokich 
zmarszczek oraz przywrócenie na- 
turalnie wyglądającego konturu 
twarzy w jej dolnej części. Bada- 
nia wykazały, że nie tylko umo-
żliwia on uzyskanie naturalnego 

wyglądu, lecz także charaktery-
zuje się minimalnym obrzękiem 
i zasinieniem. A efekty zabiegu 
utrzymują się dłużej niż w przy-
padku innych preparatów.

Pokochaj swoje usta
Każdy kształt ust jest atrakcyjny, 
ale niektóre z nich wymagają de- 
likatnego, naturalnie wyglądają-
cego zwiększenia objętości. Z ko- 
lei usta asymetryczne mogą po- 
trzebować nieznacznej modyfika- 
cji, aby dostosować ich proporcje. 
Produkty Juvéderm® mogą subtel- 
nie wzbogacać to, czym obdarzyła 

nas natura, bez względu na nasz 
wiek. Juvéderm® może na przykład 
zwiększać wypełnienie cienkich 
warg, zachowując jednocześ- 
nie ich naturalny wygląd i kształt. 
 Zastosowanie Juvéderm VOL-
BELLA® with Lidocaine zmniejsza 
oznaki starzenia się, przywraca 
wypełnienie ust, rozluźnia opada-
jące kąciki ust, wygładza pionowe 
zmarszczki wokół ust, poprawia 
kształt ust, zapewnia ich pełniej-
szy wygląd, dostosowuje proporcje 
górnej i dolnej wargi oraz zwiększa 
wyrazistość granicy ust.
 Wypełniacze z kolekcji VY-
CROSS® stosowane w obrębie twa- 
rzy sprawdzają się także w przy-
padku szyi, dekoltu czy dłoni.  
Osoby o zniszczonych wierzchach 
dłoni mogą nimi uzupełnić ubytki 
tkanki tłuszczowej, dzięki czemu 
skóra staje się bardziej gładka  
i napięta, a wystające kości i naczy-
nia krwionośne zostają schowane. 
To ważne zwłaszcza dla osób, które 
„pracują wyglądem” – prezenterek, 
aktorek, a także menedżerek dużych 
firm.
 Zanim jednak zdecydujemy się 
na zabieg, warto się skonsultować  
z wykwalifikowanym lekarzem,  
który pomoże wybrać z gamy Ju-
véderm® produkt odpowiedni do 
indywidualnych potrzeb pacjenta.

Juvéderm® to gama mających znak CE wyro-
bów medycznych o różnych specyfikacjach 
i parametrach technicznych.
Zawsze zaleca się odbycie konsultacji z wykwa- 
lifikowanym lekarzem, który pomoże wybrać  
z gamy Juvéderm® produkt odpowiedni do in-
dywidualnych potrzeb pacjenta.
PL/0034/2015. Data przygotowania: luty 2015

polecam zabiegi z wykorzystaniem gamy Juvéderm® VyCrosstM:

dr n. med. Joanna 
Magdziarz-orlitz
DerMA-CLiniC 
Dr orLitZ
ul. Orkana 82C
42-200 Częstochowa
tel. +48 343 710 848
www.derma-clinic.pl

dr n. med. ewa szpringer
LAser-MeDiC® 

DerMAtoLogiA 
i kosMetoLogiA
ul. Witolda Chodźki 3
20-093 Lublin
tel. 81 740 91 12 (13)
www.lasermedic.com.pl

Zmiany w wyglądzie 
brwi – zabiegi z wyko- 
rzystaniem produktów 
Juvéderm® delikatnie 
unoszą brew, dzięki 
czemu oko wydaje się 
bardziej otwarte.

Zmarszczki pionowe 
gładzizny czoła 
– preparaty przeznaczone 
do wstrzykiwania do skóry 
twarzy wygładzają głębokie 
zmarszczki będące 
skutkiem częstego 
marszczenia brwi.

Zapadnięte skronie 
– preparaty Juvéderm® 
umożliwiają 
uzupełnienie 
utraconej objętości.

opadanie skóry 
pod oczami – zabiegi 
z użyciem preparatów 
Juvéderm® zapewniają 
efekt delikatnego 
uniesienia skóry.

Zapadnięte/podkrążone 
oczy – zabiegi z użyciem 
preparatów Juvéderm® 
pomagają wypełnić 
zapadnięte obszary 
pod oczami.

kurze łapki 
 – preparaty wypełnia- 
jące do twarzy poma- 
gają je wygładzić 
i nadać skórze bardziej 
młodzieńczy wygląd.

dr Andrzej kępa
MeDBeAuty
AesthetiC CLiniC 
Dr kępA
Rynek 5
58-100 Świdnica
tel: 74 852 15 97
www.drkepa.com
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Anti-aging 

Na świecie coraz częściej zamiast określenia „medy- 
cyna estetyczna” używa się sformułowania „anti-aging”. 
O wyjaśnienie, czym jest medycyna anti-aging, po- 
prosiliśmy lekarzy ze Stowarzyszenia Lekarzy Derma-
tologów Estetycznych, które powołało Polską Radę 
Medycyny Anti-Aging.

Czym jest medycyna 
przeciwstarzeniowa? 

dr BArBArA 
wALkiewiCZ-CyrAńskA 
prezes stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
estetycznych 

W gabinetach anti-aging współ-
pracę z pacjentem zaczyna się 
od zlecenia badań ogólnych 
i  oceny  tzw. wieku biologiczne-
go, który nie zawsze jest tożsamy 
z wiekiem metrykalnym. Następ-
nie, jeżeli jesttaka potrzeba, kie-
ruje się go do specjalisty, który 
wspomaga leczenie w wymaga-
nym zakresie (np. osteoporoza, 
hormonalna terapia zastępcza) 
lub też – jeżeli nie ma istotnych 
niedomagań zdrowotnych – zaj-
mujemy się kondycjonowaniem 
skóry, która pierwsza reaguje 
na upływ czasu. Polskie okre-
ślenie powinno więc poprawnie 
brzmieć „medycyna przeciwsta-
rzeniowa”. W jej skład wchodzą 
wielorakie działania z różnych 
dziedzin medycyny, takich jak 
endokrynologia, ginekologia, or-
topedia itd., dzięki którym moż-
na sprawić, że proces starzenia 
ogólnoustrojowego będzie prze-
biegał łagodniej. Ważna jest pro-
filaktyka. Możemy np. starać się 
wyeliminować cukrzycę typu II, 
jeśli będziemy uczyć dzieci pra-
widłowego odżywiania. Możemy 
zapobiegać groźnym chorobom 
skóry, jeśli będziemy wpajać na-
stolatkom, że opalanie się w peł-
nym słońcu albo solarium jest 
bardzo szkodliwe. Możemy cho-

dzić na badania, szczepić się, 
dbać o dietę i ruch, uzupełniać 
występujące z wiekiem niedobo-
ry, np. witaminy D3, itd., itd. To 
wszystko jest anti-aging. 

dr ewA kAniowskA 
wiceprezes stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
estetycznych 
Żeby dobrze wyglądać, trzeba 
być przede wszystkim zdrowym. 
Skóra jest organem, który naj-
częściej sygnalizuje nam, der-
matologom, że coś się dzieje 
wewnątrz organizmu. Kondycję 
i wiek widać nie tylko na twa-
rzy, lecz także w całej sylwetce 
– w  chorobach, które zaczynają 
się pojawiać w wieku dojrzałym, 
a którym możemy w dużym stop-
niu zapobiegać. Dlatego ważne 
są współpraca dermatologów 
estetycznych z  lekarzami róż-
nych specjalności i  holistyczne 
patrzenie na pacjenta, to jest 
medycyna anti-aging. Medycyna 
estetyczna, która  funkcjonuje w 
obecnym kształcie,  skomercjali-
zowała się i sprowadziła zabiegi 
do poziomu usługi wykonywanej 
na zamówienie pacjenta. A to są 
przecież procedury medyczne, 
których wykonywanie wyma-
ga odpowiedniego wykształce-
nia, wiedzy i doświadczenia, bo 
mogą wywoływać powikłania. 
Niedopuszczalne jest, żeby za-
biegi były wykonywane na spo-
tkaniach towarzyskich (o czym 
czasem piszą media) czy w wy-

najętych pokojach hotelowych. 
Tak samo nie mają prawa być 
wykonywane przez osoby nie-
mające medycznego wykształ-
cenia. Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych po-
wołało Polską Radę Medycyny 
Anti-Aging m.in. po to, aby we 
współpracy z lekarzami różnych 
specjalności budować w tym za-
kresie świadomość pacjentów. 

dr kingA niCer 
wiceprezes stowarzyszenia 
Dermatologów estetycznych 
Propagowany przez media i re-
klamy obraz medycyny estetycz-
nej często jest nieprawdziwy 
i  sprowadzający ją do zabiegów 
lunchowych dających szybkie, 
„cudowne” efekty. Pacjenci cza-
sem pod wpływem reklam są 
rozczarowani, że nie ma takich 
efektów, jakich oczekiwali. Je-
żeli tak jest, to znaczy, że trafili 
w  niewłaściwe miejsce. Zdarza 
się, że przychodzi do mnie pa-
cjentka na zabieg endermolo-
gii i jest zdziwiona, że po raz 
pierwszy ktoś ją pyta o nawyki 
żywieniowe. Tymczasem bez 
podejścia całościowego, bez 
przeprowadzenia wywiadu lekar-
skiego nie jesteśmy w stanie, np. 
za pomocą samych zabiegów, 
skutecznie zlikwidować otyło-
ści. I nie chodzi o to, by nacią-
gać pacjentów na dodatkowe 
koszty, ale o to, by sprawić, żeby 
efekt był trwały. To jest działanie  
w ramach medycyny anti-aging.
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Anti-aging 

W ciągu ostatnich kilku lat lekarze notują coraz więcej przypadków za-
chorowań na Hashimoto. Pacjenci, nie wiedząc nic o tej chorobie, uważają 
objawy za mało znaczące, tymczasem potrafi ona bardzo skomplikować  
życie i zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Choroba Hashimoto

Choroba rozwija się praktycznie bez- 
objawowo, by potem dać o sobie 
znać ze wzmożoną siłą. Najczęściej 
dotyka kobiet, choć nie tylko one są 
zagrożone, bo chorują na nią także 
mężczyźni, a nawet dzieci. Złe sa-
mopoczucie to tylko jeden z lekkich 
objawów. Kiedy dochodzi do zmian 
wyglądu poprzez nadwagę czy 
wystąpienie wola, wtedy leczenie 
może się okazać skomplikowane. 
Jeżeli dojdzie już do pojawienia się 
wola tarczycowego, to w  skrajnych 
przypadkach może on utrudniać 
przełykanie. Nieleczona choroba 
jest przyczyną insulinooporności, 
cukrzycy, neurologicznych zmian 
w mózgu, miażdżycy, zawałów, oste-
oporozy, a także depresji. Kobiety 
niejednokrotnie mają poważne pro-
blemy z zajściem w ciążę. Kiedy 
zatem należy zareagować na czas?

Grupa ryzyka
Nazwa „choroba Hashimoto” po-
chodzi od nazwiska japońskiego 
chirurga dr. Hakaru Hashimoto, 
który w 1912 roku opisał cztery przy- 
padki tej choroby. Hashimoto, czyli 
przewlekłe limfocytowe zapalenie 
tarczycy, jest chorobą o  podłożu  
autoimmunologicznym. W normal- 
nych warunkach układ immunolo- 
giczny chroni organizm przed za- 
każeniami. W tym przypadku w wy-
niku nieprawidłowego pobudzenia 
układu immunologicznego docho-
dzi do powstawania przeciwciał 
przeciwko własnej tarczycy. Trudno 
stwierdzić wprost, że Hashimoto 
jest chorobą dziedziczną, ale jeżeli 
któreś z rodziców lub dziadków 
chorowało na choroby immunolo-
giczne, to prawdopodobieństwo jej 
dziedziczenia wynosi aż 50 proc.
Na Hashimoto są narażone zwłasz-
cza panie po 50. roku życia i przede 
wszystkim to właśnie one powinny 
zwrócić uwagę na zachodzące  
zmiany w organizmie. Choroba 
występuje również u młodszych 

kobiet. Jest wiele czynników, które 
mogą sprzyjać powstaniu choroby. 
Są to zaburzenia hormonalne, doj- 
rzewanie, ciąża, poronienie, odsta- 
wienie leków antykoncepcyjnych 
czy menopauza. Negatywnym czyn- 
nikiem jest również nadmierny stres, 
który potrafi rozregulować funkcjo-
nowanie organizmu. Obciążeniem 
są także zbyt duża dawka jodu  
w lekach (np. interferon, płyn lugo- 
la) oraz zbyt częste zakażenia wi-
rusami i bakteriami, np. opryszczką, 
świnką lub mononukleozą. 

Rozpoznanie objawów
Kiedy z naszym organizmem zaczy- 
na się dziać coś niedobrego, pier- 
wszymi objawami są m.in. wzrost 
masy ciała, sucha skóra, wypada-
jące włosy, częste zmiany nastroju, 
szybkie zmęczenie i senność. To ob-
jawy charakterystyczne dla wielu 
chorób, ale również są sygnałem, 
że rozwija się choroba Hashimoto. 
Jeżeli następuje ich nasilenie, nie 
należy ich bagatelizować. Wizyta  
u lekarza pozwoli rozpoznać praw-
dziwe przyczyny. Diagnoza wskaże 
problem i pomoże rozpocząć kon- 
kretne leczenie. Aby jednak spec-
jalista wystawił odpowiednią dia-
gnozę, niezbędne jest wykonanie 
wielu badań typu morfologia krwi, 
stężenie hormonów tarczycy, stę-
żenie TSH w surowicy i oznaczenie 
poziomu przeciwciał.
Choroba Hashimoto jest związana  
z naszym układem odpornościowym, 
przez co na jej nasilenie ma wpływ je-
sienno-zimowa pora roku. Zarówno 
jej objawy, jak i przebieg jest wtedy 
zaostrzony, co wynika z tego, że cho-
ra osoba jest bardzo podatna na bak- 
terie i wirusy. Tym bardziej nie na- 
leży odkładać wizyty u lekarza. Oso- 
by chorujące na Hashimoto mają 
słaby system immunologiczny i są 
bardziej podatne na wszelkiego ro- 
dzaju zakażenia bakteriami. Jednym 
z objawów tej choroby jest także 

depresja, dlatego warto zadbać o ko- 
rzystanie ze słonecznej pogody.

Konieczne jest 
zbadanie organizmu
Nie wolno bagatelizować zbyt dłu- 
gotrwałych objawów wskazujących, 
że coś niedobrego dzieje się z na- 
szym zdrowiem. Hashimoto nie jest 
prostym schorzeniem do wylecze-
nia. Nieleczona choroba może do-
prowadzić do poważnych kompli-
kacji zdrowotnych.
Niestety, trzeba liczyć się z tym, 
że odwiedzimy wielu specjalistów 
w sytuacji, kiedy okaże się, że cho- 
rujemy na Hashimoto. Endokryno- 
log zbada pod kątem tarczycy i za- 
burzeń wydzielanych przez nią hor- 
monów. Dietetyk i diabetolog przyj- 
rzą się baczniej zmianom związa- 
nym z metabolizmem. Należy wziąć 
pod uwagę, że nagłe jego spowol-
nienie i wzrost masy ciała może 
być efektem Hashimoto, i dlatego 
tak ważne jest, aby uniknąć dal-
szych problemów z nadwagą, kiedy 
problem stanie się trudny do wye-
liminowania. Istotne jest opraco-
wanie indywidualnego planu zmia- 
ny sposobu odżywiania przez die-
tetyka. Zdrowa i właściwa dieta to 
warunek poprawy metabolizmu. 
Często wystarczy wykluczyć z ja- 
dłospisu np. cukier, laktozę, kazeinę 
czy gluten, by poprawić ogólny 
stan zdrowia pacjenta, ale mody-
fikacje te powinno się dopasować 
do wyników badań każdej osoby 
indywidualnie. W przypadku kło-
potów ze skórą czy nadmiernie 
wypadającymi włosami należy 
skorzystać z pomocy dermatologa. 
Im wcześniej zostanie postawiona 
prawidłowa diagnoza i zostanie 
wdrożone odpowiednie leczenie, 
tym lepsze są rokowania i tym 
większa szansa na uniknięcie do-
datkowych powikłań, w tym zaniku 
gruczołu tarczowego i nieodwracal-
nych zmian neurologicznych. 

Alicja Kalińska, specjalista z zakresu żywienia z poradni dietetycznej SetPoint, www.setpoint.pl
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Nie wszyscy wiedzą, że ta dziedzina medycyny jest przeznaczona również 
dla… dzieci. Poprzez plastyczne operacje w wyspecjalizowanym gabinecie 
możemy zlikwidować u dziecka niektóre wady wrodzone dotyczące nie tylko 
zaburzeń funkcji poszczególnych układów, ale i defektów kosmetycznych. 
Zaliczają się do nich wady twarzoczaszki, np. rozszczep wargi i/lub podnie- 
bienia, odstające uszy, wyrośla przeduszne, a także nieprawidłowości  
w innych układach, np. przepukliny pachwinowe lub pępkowe, wnętrostwo  
i stulejka.

Zabiegi leczące estetyczne 
defekty u dzieci

Kiedy rodzice powinni pomyśleć 
o zabiegu chirurgii estetycznej 
dla swojego dziecka? 

Chirurgia estetyczna najczęściej 
kojarzy się z odmładzaniem, od-
chudzaniem poprzez liposukcję 
lub z powiększaniem piersi. Ope-
racje plastyczne to duży skrót my- 
ślowy, pod którym kryją się: ope-
racje rekonstrukcyjne, operacje 

plastyczne korekcyjne i operacje 
– zabiegi estetyczne. Jeśli cho-
dzi o te pierwsze, nie możemy 
mówić, że rodzice powinni podej- 
mować decyzję o operacji. Prze-
prowadzane są one bowiem z po- 
wodu wskazań życiowych i zdro-
wotnych. Podobnie jest w przy-
padku operacji plastycznych ko-
rekcyjnych, wykonywanych po to, 
by naprawić uszkodzony w wy-

niku choroby czy urazu narząd. 
To właśnie względy zdrowotne 
dziecka nakazują wykonanie ta-
kiej operacji. 

Najczęstsze wady 
wrodzone
Do najczęściej wykonywanych 
u  dzieci operacji lub zabiegów 
plastyczno-korekcyjnych zalicza 
się te likwidujące wady twarzo-
czaszki (rozszczep wargi, wyrost-
ka zębodołowego i podniebienia 
oraz wady dotyczące uszu i wyro-
śla przeduszne). Warto je leczyć 
jak najwcześniej, czyli w wypad-
ku wad wrodzonych już w okresie 
niemowlęcym, dlatego wizyta  
u lekarza powinna się odbyć jak 
najwcześniej, w okresie nowo-
rodkowym. Wszystko po to, by 
móc spokojnie zaplanować lecze-
nie, przygotować pacjenta do ope- 
racji i wyznaczyć jej optymalny 
termin. 

Jeśli bowiem wada zalicza się 
do wrodzonych, to każde zniek- 
ształcenie czy niedorozwój da-
nego elementu układu będą po- 
ciągały za sobą kolejne niepra-
widłowości w innym układzie. 
Np. w przypadku twarzy w ukła-
dzie mięśniowym lub kostnym,  
a co za tym idzie – także w funk- 
cjonowaniu organizmu i wyglą-
dzie zewnętrznym.

dr Zbigniew Surowiec, lekarz specjalista chirurgii dziecięcej
www.drbrumer.pl
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Rozszczep w obrębie 
twarzy a jednoetapowa 
operacja rozszczepu 
wargi i podniebienia
O rozszczepie wargi i/lub pod-
niebienia lub szczelinie twarzo-
czaszki mówimy wtedy, kiedy ich 
poszczególne struktury, z których 
się składają, nie są w całości 
zrośnięte. Rozszczep może doty- 
czyć wargi, podniebienia, wyrost-
ka zębodołowego i nosa, w róż-
nych kombinacjach. Rozszczep 
może być niepełny, całkowity, jed-
nostronny lub obustronny. 
Wady powinny być leczone 
operacyjnie około 6.-8. miesią-
ca życia. Jeszcze do niedawna 
operacje przebiegały wyłącznie 
wieloetapowo, a co za tym idzie, 
mały pacjent był narażony na 
stres nie jednej, lecz większej 
liczby operacji. Dziś możliwe jest 
przeprowadzenie jednoetapowego 
zamknięcia wargi, podniebienia 
i  wyrostka zębodołowego z  po-
prawnym ustawieniem nosa. 
Szwy są zdejmowane do 7 dni po 
wyjściu z kliniki, a efekt potęguje 
się w miarę zrastania się blizny. 
Bardzo ważna i niezbędna jest 
odpowiednia dieta podczas okre-
su rekonwalescencyjnego. 
Co ciekawe, jednoetapowe ope-
racje, mimo dużej skuteczności, 
wciąż budzą kontrowersje. Przez 
jednych są określane jako zabie-
gowe „fast foody”, przez drugich 
– chwalone za szybkość działania 
i ograniczenie dyskomfortu dziec-
ku do niezbędnego minimum.

Jak jest naprawdę? 
Medycyna oferuje wiele różnych 
metod naprawy wad wrodzonych 
u dzieci. Ciągle się doskonaląc, 
dążymy do skracania czasu za-
biegu i zastępowania leczenia wie- 
loetapowego jednoetapową meto- 
dą operacji. Chodzi o to, aby za- 
burzenia funkcji lub zniekształ-
-cenie wyglądu nie utrwaliły się 
oraz aby nie wywołały spustosze-
nia w sferze psychicznej małego 
pacjenta, np. nie utrudniały wej-
-ścia w życie społeczne w szkole. 
Nie zdajemy sobie sprawy, jak 
znacząco wygląd zewnętrzny wpły- 
wa na samopoczucie i samooce-
nę dziecka, a także na to, jak jest 
odbierane przez otoczenie, już  

w przedszkolu i szkole podsta-
wowej. Każda operacja, mimo 
spełnienia jej najważniejszego 
zadania naprawczego, może po-
zostawić trwałe ślady u  dziecka, 
o  których również nie powin-
niśmy zapominać. Myślę tu np. 
o bliznach, nierzadko szpecących, 
w obrębie twarzy, ale nie tylko. Są 
różne sposoby na to, by takie blizny 
były jak najbardziej kosmetyczne. 
Im blizna świeższa, tym szybsze  
i łatwiejsze będzie jej usunięcie. 

Izolowany rozszczep 
podniebienia 
Zupełnie innym problemem jest 
izolowany rozszczep podniebie-
nia lub podśluzówkowy rozszczep 
podniebienia. O ile rozszczep war- 
gi jest wadą widoczną po urodze- 
niu, o tyle rozszczepu podniebie- 
nia nie widać. Bywa rozpoznawa-
ny (podśluzówkowy) dopiero wte-
dy, gdy dziecko zaczyna mówić  
i zauważamy wadę wymowy. 
Rozszczep podniebienia polega 
na przerwaniu ciągłości tkanek  
w obrębie podniebienia miękkiego 
lub miękkiego i twardego, co skut- 
kuje w różnym stopniu połącze-
niem jamy nosa z jamą ustną  
i gardłem. Leczenie poprzez ope- 
rację wykonuje się w 5.-7. miesią- 

cu życia dziecka. Operacja polega 
na odtworzeniu ciągłości przer-
wanych tkanek miękkich, mięśni 
i błon śluzowych, podniebienia 
miękkiego, przewodów nosowych 
i podniebienia twardego poprzez 
ich warstwowe zszycie. Leczenie 
operacyjne w przypadku rozszcze- 
pu podśluzówkowego podejmu-
je się jak najwcześniej, zaraz po 
jego rozpoznaniu. Również w tym 
przypadku podniebienie miękkie 
i twarde powinno być operowa-
ne tylko raz – podczas jedno-
etapowej operacji. Dobrze jest ją 
wykonać w okresie urlopowym 
lub w czasie ferii, by zaplanować 
czas wolny na okres poopera-
cyjny dziecka.

Odstające uszy
Z kolei za najlepszy czas na 
operację odstających uszu 
uznaje się okres po 6. roku 
życia, ponieważ w tym czasie 
kończy się wzrost małżowiny. 
Oczywiście tego typu zabieg 
równie dobrze można wykonać 
już w wieku dorosłym, ale trzeba 
mieć na uwadze, że wówczas ko-
rekta jest trudniejsza i większe są 
dolegliwości pooperacyjne.  
Przed zabiegiem wymagane jest 
zrobienie podstawowych badań la- 
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boratoryjnych. Defekt odstających 
uszu najczęściej jest spowodo-
wany wadą budowy anatomicz- 
nej małżowiny ucha. Podczas 
operacji odstających uszu cięcie 
przeprowadza się z tyłu małżo-
winy. Wszystko trwa zaledwie  
20-30 minut. 
Po operacji dziecko wraca do do- 
mu tego samego dnia, na uszach 
ma założone opatrunki, a po ty-
godniu są zdejmowane szwy. 
W ciągu następnych dwóch ty- 
godni postępuje gojenie się, jedno- 
cześnie stopniowo ustępują obrzę- 
ki i ewentualne zasinienie uszu. 
Charakterystyczne dla tej operacji 
jest występowanie dolegliwości 
bólowych w pierwszych dwóch 
dobach, za to efekt końcowy przy-
legających uszu jest trwały. Do-
brze jest wykonać ten zabieg w wa- 
kacje, ponieważ przez kolejny 
miesiąc pacjent przez cały dzień 
i noc musi mieć założoną opaskę 
na uszy chroniącą przed urazem 
lub pociągnięciem, a spać w niej 
powinien przez trzy miesiące. 

Wnętrostwo 
(inaczej niezstąpienie jąder) 
W czasie życia płodowego chłop-
ca (a dokładnie między 7. a 9. mie- 
siącem) jego jądra schodzą z ja- 
my brzusznej do moszny. Zdro-
wy chłopiec powinien więc się 
urodzić z dwoma jądrami w mo-
sznie. Zdarza się jednak, że u nie- 
których noworodków diagnozuje 
się tam brak jednego lub obu 
jąder. Schorzenie to nazywane 

jest wnętrostwem, czyli zatrzyma- 
niem jądra na drodze jego pra-
widłowego zstępowania. 
U większości chłopców jądro 
zstępuje w ciągu pierwszego roku 
życia, jeśli jednak się tak nie 
stanie, jedną z najskuteczniej-
szych metod jest zabieg opera-
cyjny polegający na fizycznym 
przesunięciu jądra na swoje miej-
sce do moszny.
Zbyt długie odwlekanie leczenia 
może skutkować nieodwracalny-
mi powikłaniami w przyszłości. 
W związku ze zbyt wysoką tem-
peraturą w obrębie jamy brzusz-
nej dochodzi do procesów dege- 
neracyjnych w jądrze, co w kon-
sekwencji w wieku dojrzałym mo- 
że prowadzić do problemów z płod- 
nością. Mimo to rodzice chłopców 
wciąż się boją zabiegów opera-
cyjnych lub wstydzą się mówić  
o tych wadach dzieci – szczególnie 
gdy dotyczą okolic intymnych. 

Stulejka
Podobnie jest ze stulejką. Niektó-
rzy uważają, że nie jest istotnym 
schorzeniem medycznym, ale je- 
dynie niegroźnym zwężeniem na- 
pletka uniemożliwiającym jego 
zsuwanie poza żołądź. Tymcza- 
sem nieleczona stulejka w doro-
słym życiu jest przyczyną wielu 
kompleksów i zaburzeń na tle kon-
taktów seksualnych. Kolejnym pro- 
blemem jest niemożność dokład- 
nego umycia prącia, co w wielo-
letniej perspektywie może pro-
wadzić do poważnych chorób,  

z rakiem prącia na czele. Dlatego 
warto poddać dziecko kontroli  
i leczeniu odpowiednio wcześnie. 
Pierwsza kontrola powinna się 
odbyć jeszcze w okresie niemow-
lęcym, ewentualne leczenie ope- 
racyjne stulejki dopiero w 3.-4. ro- 
ku życia, jeśli wcześniej nie zaist- 
nieją bezwzględne, pilne wskaza- 
nia do wykonania operacji. Nad- 
rozpoznawalność stulejki często 
wynika z braku możności zsunięcia 
napletka spowodowanej sklejeniem 
jego blaszki wewnętrznej ze ślu-
zówką żołędzi. Zabieg odklejenia 
napletka jest wykonywany w znie-
czuleniu miejscowym, pacjent nie 
odczuwa bólu, a po zabiegu wraca 
do domu. Operacja stulejki polega 
na wycięciu przewężającej go blizny 
wraz z jego częścią dystalną tak, by 
jego część poniżej blizny nadal po-
została. Szwy założone na rany są 
samorozpuszczalne. 

Najważniejszą korzyścią, a za-
razem celem jednoetapowych 
zabiegów chirurgii estetycznej 
jest odtworzenie prawidłowej 
funkcji organizmu i jego wyglą-
du. Prawidłowo funkcjonujący 
organizm przełoży się z kolei 
na ogólny dobry stan zdrowia 
dziecka. Poprawa wyglądu ma-
łego pacjenta wpłynie pozy-
tywnie na jego stan psychiczny 
i  samoakceptację w wieku mło-
dzieńczym, a w przyszłości na 
pewno zaprocentuje lepszym 
funkcjonowaniem w społeczeń-
stwie.
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Prezentujemy zestawienie (niereprezentatywne) zabiegów estetycznych na twarz 
i ciało najczęściej wykonywanych obecnie w gabinetach. Dane pochodzą 
z losowo wybranych gabinetów z całej Polski.  

Ranking najczęściej wykonywanych 
zabiegów 2014/2015 

 nAZwA gABinetu nAJCZęśCieJ wykonywAne ZABiegi

Twarz  Ciało

skingen CLiniC
warszawa
www.skingen.pl

DerMArt MeDiCAL spA
kraków 
www.derm-art.pl

gABinety JuwenA: 
Bielsko-Biała, katowice, 
gliwice, racibórz 
www.juwena.pl 

LAserMeD CentruM 
DerMAtoLogii LAseroweJ 
i Chirurgii pLAstyCZneJ  
warszawa
www.lasermed.pl 

DerMAtoChirurgiA 
estetyCZnA i LAserowA 
kingA i ArkADiusZ niCer 
Częstochowa
www.nicer.pl

LAser-MeDiC® 
DerMAtoLogiA 
i kosMetoLogiA
Dr n. MeD. ewA sZpringer
Lublin
www.lasermedic.com.pl  

• Usuwanie zmarszczek 
 toksyną botulinową
• Korekta kształtu i wypełnienie  
 ust kwasem hialuronowym
• Lipoliza laserowa twarzy

• Botox
• Ulthera
• Infini

• Toksyna botulinowa
• Karboksyterapia 
 + osocze bogatopłytkowe
• Nici liftingujące

• Usuwanie naczyń metodą IPL
• Usuwanie zmarszczek 
 (toksyna botulinowa
 + kwas hialuronowy)
• Depilacja laserowa

• Karboksyterapia
  + osocze bogatopłytkowe
• Nici liftingujące
• Zabiegi laserowe 

• Toksyna botulinowa
• Wypełniacze 
 (kwas hialuronowy)
• Osocze bogatopłytkowe
 + laser frakcyjny

• Liposukcja brzucha i nóg
• Laserowe usuwanie naczynek
• Laserowe usuwanie znamion

•  Infini
•  Endermologia
• Karboksyterapia

• Terapia antycellulitowa  
 (karboksyterapia + koktajl  
  antycellulitowy)
•  Terapia naczyń kończyn dolnych
•  Depilacja

• Depilacja laserowa
• Laserowe usuwanie naczynek
  z nóg
• Usuwanie włókniaków,
  brodawek (narośli skórnych)
 laserem CO2 

• Endermologia
• Karboksyterapia
• Skleroterapia

• Endermologia
• Lipoliza chemiczna
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Rozmowa „Eksperta”

Rozmowa z Agatą Młynarską 
o jakości życia po czterdziestce.

Czerpię z własnej 
dojrzałości 

Masz teraz dobry okres – prowa- 
dzisz flagowy program w tele- 
wizyjnej Jedynce, który daje 
poczucie zawodowego spełnie- 
nia i uznanie widzów. Czy doj-
rzałość to dla ciebie czas „zbie-
rania owoców”?  
Nie nazwałabym tego w ten spo- 
sób. Czerpię po prostu z doświad-
czenia, jakie nabyłam z wiekiem. 
To efekty pracy nad sobą i wyciąg- 
nięcia wniosków z porażek. Wiem, 
w czym jestem dobra, a w jakie 
działania nie powinnam się an-
gażować – bo to strata czasu  

i energii. Dojrzałość daje takie 
fajne poczucie pewności siebie  
– już wiesz, o co ci w życiu chodzi. 

generalnie pięćdziesiątka to 
trudny czas dla większości ko-
biet. Maleje poczucie własnej 
atrakcyjności i co za tym idzie, 
wartości jako człowieka, pracow-
nika itd. traci się wiarę nie tylko 
we własne możliwości, ale i w to, 
że nas jeszcze spotka cokolwiek 
dobrego. przeżyłaś taki moment 
– piszesz o nim szczerze w swojej 
książce i mówisz w wywiadach. 
Czy po to założyłaś portal ona-
onaona – żeby pomagać kobie-
tom wyjść z zaklętego kręgu wy-
obrażeń: to nie dla mnie, mnie się 
nie uda, nie ma sensu próbować?  
Powiedziałabym, że w Polsce to 
zaczyna się nawet wcześniej. 
Kobieta staje się jakby przezro-
czysta już po czterdziestce. Sama 
dobrze poznałam ten rodzaj za-
trutego myślenia. Zatrutego – bo 
zaczyna ono tkwić w twojej głowie 
i cię zatruwać. Założyłam portal 
przede wszystkim po to, żeby po- 
móc samej sobie. Nie towarzyszyły 
temu żadne biznesowe podstawy 
(zresztą moje pokolenie nie uczy- 
ło się takich podstaw). Zaangażo- 
wałam swój czas i energię, bo 
czułam, że to da mi nowe perspek-
tywy – i kobiety z drugiej strony 
ekranu komputera odpowiedziały! 
Zaczęły powstawać kluby Ona  
w całej Polsce, kobiety się spoty- 
kają i wzajemnie inspirują do zmia- 
ny swojego życia na poziomie 
osobistym i zawodowym. Ja zało- 
żyłam portal, a one podjęły moje 
wyzwanie. Już kolejny rok orga-
nizujemy np. 8 marca w Sopocie 
festiwal Zatoka Kobiet. Wspiera  
nas wiele fantastycznych pań  
– w tym roku będą to m.in.: Joan-
na Szczepkowska, Stanisława Ce-

lińska, Katarzyna Figura, Jolanta 
Kwaśniewska, Ilona Łepkowska  
i Henryka Krzywonos. Uczestni- 
czymy w warsztatach, inspirują-
cych spotkaniach, rozmawiamy, 
ale przede wszystkim czerpiemy 
radość ze wspólnych spotkań.

odniosłaś sukces, odbudowa-
łaś swoją pozycję zawodową, 
znalazłaś stabilizację w życiu 
prywatnym i… wtedy przyszła 
choroba. Jednak z perspektywy 
czasu wyrażasz się o niej pozy-
tywnie. uważasz, że choroba to 
taki sygnał „uwaga – stop” od 
naszego organizmu? 
Wiele kobiet tak ma, że przez lata 
lekceważy się pewne niedomaga-
nia organizmu, bo nie ma czasu, 
bo są ważniejsze sprawy. Choroba 
sprawiła, że ja sama stałam się 

Redaktor Agata Młynarska odbiera gratulacje 
od dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej, prezes Sto- 
warzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
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wreszcie dla siebie ważna. Dużo pra- 
cuję i lubię swoją pracę, ale dbam  
o zdrowy balans, zawsze znajdę czas 
na basen i na zajęcia prywatne. 
Wszystko jest kwestią odpowied-
niej organizacji, nie pozwalam już 
sobie na działania, co do których 
nie jestem przekonana, nie podej-
muję współpracy z ludźmi, co do 
których nie mam pewności, że się 
sprawdzą, itd., itd.  

na świecie korzystanie z ga- 
binetów medycyny anti-aging 
– w których dba się o dobry 
wygląd, samopoczucie i ogólną 
kondycję organizmu, jest już 
właściwie normą. u nas ciągle 
jeszcze czasem kobiety wstydzą 
się przyznać, że coś zrobiły dla 
swojego wyglądu. Jakie jest 
twoje podejście do tych spraw?
Świat idzie do przodu pod każdym 
względem. Bardzo doceniam to, że 
jest teraz tak wiele możliwości ko- 
rzystania z zabiegów, które pozwa- 
lają nam zachować młody wygląd.  
Ważne, żeby z nich korzystać mądrze.  

nie bez powodu lekarze z  całej 
polski przyznali ci w ubiegło-
rocznym konkursie perły Der-
matologii estetycznej specjalną 
perłę Dziennikarską „za mądre 
promowanie dojrzałego pięk-
na, za przekaz, że dbanie o  sie-
bie jest nie tylko celem samym 
w  sobie, ale jest też jednym 
z  ważnych elementów dbania 
o  jakość życia”. to jest zgodne 
z  filozofią propagowaną przez 
medycynę anti-aging.
I bardzo dziękuję za to wyjątkowe 
wyróżnienie.

Rozmawiała Brygida rekowska

„pyszna zmiana, czyli moje 
życie bez glutenu”

Książka ukazała się 19 listopada 
nakładem wydawnictwa Burda 
Książki.  
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zaprasza Lekarzy!  

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych na bazie kilkunastoletniego 
doświadczenia w szkoleniach powołało 6 lat temu MięDzynaroDowE CEntruM 
KSztałCEnia MEDyCyny anti-aging, którego celem jest kształcenie lekarzy w tej 
dziedzinie i przygotowywanie ich do prowadzenia własnej praktyki lekarskiej.

rekrUTaCJa    
Warunkami przyjęcia do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging są:

• ukończone studia medyczne • rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty wymagane podczas przyjmowania do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging:

• list motywacyjny • życiorys • kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych • kopia prawa wykonywania zawodu.

Zgłoszenia i dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@antiaging.edu.pl,

stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl, lub na adres: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych

ul. włodarzewska 69a, 02-384 warszawa.

rozpoczęcie kształcenia odbywa się corocznie w październiku. rekrutacja trwa przez cały rok!

kONTakT
MięDzynaroDowE CEntruM KSztałCEnia MEDyCyny anti-aging

ul. włodarzewska 69a, 02-384 warszawa, tel. 22 853 39 70, faks 22 847 69 33 

tel. 695 803 801 – Joanna nalborska, 605 332 776 – Ewa naperty, tel. 695 805 955 – Kinga Michalska

e-mail: kancelaria@antiaging.edu.pl, rekrutacja@antiaging.edu.pl

Doskonale wyposażone sale wykładowe i gabinety, renomowani wykładowcy i trenerzy oraz nowoczesny program nauczania

pacjenta, jak zaplanować indywidualny program tera- 
peutyczny, oraz poznają nowe technologie medyczne.

Oprócz wykładów i zajęć praktycznych przygotowu- 
jących do samodzielnego wykonania zabiegów w pro-
gramie poruszamy kwestie marketingu, przepisów praw-
nych i wymogów sanepidu.
 
II. rok to zajęcia zaawansowane, na których słuchacze 
nie tylko poszerzają i rozwijają swoje umiejętności, 
lecz także poznają zupełnie nowe zabiegi, a także 
możliwości łączenia różnych technik podczas jednej 
wizyty pacjenta w gabinecie. Drugi rok kształcenia 
jest zakończony egzaminem w formie testu oraz egza- 
minem praktycznym.
 
III. rok nauczania (dla chętnych) to kursy zaawan-
sowane pod opieką specjalistów w gabinetach 
szkoły (kursy dostępne także dla członków SLDE  
wykazujących aktywność zawodową).

Proponowany przez nas program edukacyjny zapew-
nia merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy 
lekarza medycyny anti-aging. Naszym atutem jest to, 
że stawiamy przede wszystkim na praktykę, która daje 
solidne i rzetelne przygotowanie do wykonywania za-
wodu. W programie najwięcej czasu jest przeznaczone  
na zajęcia praktyczne z udziałem pacjenta. 

Zajęcia praktyczne dla słuchaczy I. roku zaczynają się 
już od trzeciego spotkania i zawsze są poprzedzone 
wykładami i pokazami praktycznymi. Odbywają się one 
w małych, siedmioosobowych grupach pod nadzorem 
wybitnych trenerów. Lekarze uczą się zagadnień zwią- 
zanych z dermatologią, estetyką lekarską i anti-agingiem. 
Nasi słuchacze poznają i doskonalą podstawowe 
i zaawansowane techniki zabiegowe, takie jak peelingi, 
mezoterapia, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, 
który można podać zarówno igłą, jak i kaniulą. Uczą się, 
w jaki sposób można łączyć różnego rodzaju zabie-
gi, jak dobierać preparaty do kondycji skóry i wyglądu  



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

SISLEŸA ESSEntIAL SkIn CArE LotIon  
wyraźnie odmienny od zwykłego toniku sisLeŸA essential skin Care Lotion to prawdziwy preparat 
pielęgnacyjny o właściwościach nawilżających, odżywczych i odmładzających.  
Koktajl aktywnych składników natychmiast dostarcza skórze substancji zdolnych do wiązania wody, co sprzyja 
nanosyntezie glikozaminoglikanów stanowiących zasobniki wody w skórze. Ponadto stanowi źródło lipidów struk- 
turalnie zbliżonych do jej własnych, tworząc ochronny film utrzymujący wilgotne środowisko na powierzchni skóry. 
Dodatkowo zawiera substancje odmładzające, takie jak: ekstrakt z alg morskich padina pavonica, ekstrakt z mie- 
chunki (physalis alkekengi) o intensywnym działaniu przeciwrodnikowym, ekstrakt z wierzby białej – anty- 
oksydantu, który hamuje proces kolagenazy i elastazy, a także ekstrakt z miłorzębu japońskiego. 
Działanie stymulujące, zagęszczające i przeciwutleniające wymienionych składników sprawia, że już 
od pierwszego użycia cera jest wyraźnie gładsza, jędrniejsza i bardziej promienna! Naturalnie aroma- 
tyzowany wodą kwiatową nawilżającej róży majowej i tonizującego kwiatu pomarańczy Sisleÿa 
Essential Skin Care Lotion jest lekki i odświeżający. Nie klei się, nie pozostawia tłustej warstwy, 
a jego innowacyjna mleczno-żelowa konsystenja pozostawia na powierzchni odświeżającą 
mgiełkę, zapewniając skórze poczucie komfortu i miękkości. 
Premiera na rynku kosmetycznym: marzec 2015 
Cena: 550 zł

ObAGI PROfESSIONAl-C™ SERuM   
Innowacyjny produkt, który zwalcza przedwczesne oznaki starzenia się skóry. Ogranicza pojawianie się drob-
nych linii i zmarszczek, a także redukuje te istniejące. Zawiera czystą, stabilną witaminę C, która zwalcza 
wolne rodniki, rozjaśnia delikatne przebarwienia i poprawia koloryt skóry. Serum pomaga w uzupełnianiu 
syntezy naturalnego kolagenu, zwiększa ochronę UV, łagodzi stany zapalne i zatrzymuje wilgoć skóry.
Produkt dostępny jest w trzech różnych stężeniach witaminy C, co pozwala dobrać preparat do każdego 
rodzaju skóry. Professional-C Serum 10% dzięki swojej delikatnej recepturze jest przeznaczony do skóry 
suchej, podrażnionej lub wrażliwej. Professional-C Serum 15% jest preparatem odpowiednim do większości 
typów skóry, natomiast Professional-C Serum 20% o największym stężeniu jest przeznaczone do skóry normalnej  
i tłustej (zawiera również kwas hialuronowy). Serum jest polecane do codziennej pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. 
W ofercie marki Obagi znajdują się również: krem długotrwale nawilżający Obagi Hydrate, krem Sun Shield 
Matte Broad Spectrum SPF 50 chroniący przed promieniowaniem UVA i UVB oraz jedwabiste serum pod 
oczy na bazie kofeiny Elastiderm Eye Complere Complex Serum. 
kosmeceutyki marki oBAgi są dostępne w wybranych gabinetach 
dermatologii, medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej. 
Lista gabinetów znajduje się na stronie www.obagi.pl.
Dystrybutor: Valeant
Cena serum: professional-C serum 10% 30 ml – 189 zł 
professional-C serum 15% 30 ml – 226 zł
professional-C serum 20% 30 ml – 282 zł

lASER EXCEl HR fIRMy CutERA. NOWOść NA RyNKu!
• Połączenie lasera aleksandrytowego emitującego wiązkę 
 o długości fali 755 nm z laserem Nd:YAG – 1064 nm
• System stosowany do usuwania owłosienia, zmian naczyniowych i pigmentacyjnych
• Innowacyjna technologia truPulse™ – Nd:YAG
• Okno szafirowe zapewniające chłodzenie przed emisją wiązki laserowej,  
 w jej trakcie i po niej
• Sterowanie parametrami zabiegowymi w czasie rzeczywistym
• Automatyczna regulacja średnicy plamki wiązki laserowej 
 bez konieczności przepinania światłowodów
• Bezpieczny dla każdego typu skóry
• Brak elementów zużywalnych
wyłĄCZny DystryButor: optopoL technology sp. z o.o.
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 228 00, www.bogdanidermatologia.pl
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NOWOść! DEtOX SERuM Z lINII IMMuN fIRMy KlAPP
– REGENERACJA SKóRy PO ZIMIE!
Jeśli po zimie skóra jest szara, sucha i pozbawiona blasku, to warto jej zaaplikować kurację, która poprawi 
jej wygląd i kondycję. Najnowszy preparat firmy KlappCosmetics do stosowania w domu – Detox serum  
– to silna, skoncentrowana dawka wysokiej jakości substancji aktywnych, dzięki którym skóra szybko odzyskuje 
blask i młody wygląd! Głównym składnikiem preparatu jest srebro, często nazywane naturalnym antybiotykiem 
z uwagi na silne właściwości przeciwbakteryjne. Towarzyszą mu starannie dobrane naturalne substancje 
aktywne: wyciąg z róży damasceńskiej, ekstrakt z ziaren kawy oraz japońskich brązowych alg. Srebro 
stymuluje proces regeneracji komórek, korzystnie wpływa na koloryt skóry, chroniąc ją przed wpływem szko-
dliwych czynników zewnętrznych (wiatr, kurz, mróz). Ekstrakty pochodzenia roślinnego wspomagają z kolei 
naturalne procesy detoksykacji, zwalczają wolne rodniki, stymulują mikrocyrkulację krwi, uszczelniają naczynia 
krwionośne, zapewniając dotlenienie i odżywienie skóry, a w efekcie – poprawę jej 
kondycji. Cena: ok. 280 zł
Detox serum doskonale się sprawdzi również jako preparat uzupełniający m.in.  
w przypadku zmian trądzikowych, poparzeń posłonecznych, cery naczynkowej, a także 
skóry wrażliwej, nadreaktywnej, wyniszczonej długotrwałą chorobą lub na skutek 
nieprawidłowego zastosowania kwasów AHA/BHA, gdy skóra wymaga intensyw-
nego odżywienia, regeneracji i nawilżenia.
kosmetyki są dostępne w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych 
na terenie całego kraju, a także na stronie www.klapp-cosmetics.pl

DERMAHEAl EyE MASK –  NOWOść W GAbINEtACH
Maska na oczy Dermaheal eye Mask została stworzona wyłącznie z innowacyjnych bioaktywnych składników. 
Znacznie redukuje widoczne oznaki starzenia wokół oczu poprzez natychmiastowy efekt wypełnienia, spłycenia 
zmarszczek. Działa łagodząco i kojąco, dzięki czemu wskazana jest po zabiegach medycyny estetycznej. 
Poprawia teksturę skóry i dodaje jej blasku. Daje widoczny 24 godzinny efekt nawodnienia skóry. Dzięki 
zamknięciu składników aktywnych w ustabilizowanych liposomach o dwuwarstwowej formie ich transport  
w głąb skóry jest szybszy i skuteczniejszy. 
właściwości: Lifting i ujędrnienie • Wypełnienie i spłycenie zmarszczek • Rozświetlenie i rozjaśnienie
• Działanie łagodzące i kojące • Działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne • Zmniejsza rozszerzone pory.
główne składniki aktywne:
• Hydrolizowany kolagen – ma właściwości silnie nawilżające, liftingujące, regenerujące, wygładzające,   
 spłycające zmarszczki, sprzyja wygładzaniu blizn oraz redukcji przebarwień, tworzy na skórze powłokę   
 hamującą transepidermalną utratę wody.
• Pantenol – nawilża, przyspiesza procesy regeneracji naskórka, działa przeciwzapalne, antyoksydacyjnie.
• Arbutyna – rozjaśnia skórę i zapobiega powstawaniu przebarwień, jest silnym antyoksydantem, 
 działa antybakteryjnie.
• Gliceryna – nawilża, reguluje wilgotność skóry, działa łagodząco i kojąco.
• 5 peptydów biomimetycznych:
• Oligopeptide-34 (CG-TGP2) – zmniejsza syntezę melaniny, 
 odpowiada za nawilżenie skóry. 
• Oligopeptide-55 (CG-Collagrin) – ma działanie przeciwstarzeniowe. 
• Oligopeptide-88 (CG-Omnipolin) – wykazuje działanie przeciwstarzeniowe.
• Octapeptide-11 (CG-Seperin) – o działaniu przeciwstarzeniowym i przeciwzapalnym; 
 przeciwdziała przebarwieniom. 
• Nonapeptide-18 (CG-Formade) – ma działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzapalne;  
 przeciwdziała przebarwieniom. 
Dystrybutor Anti-Aging institute, www.antiaging.com.pl 

NOWE PODEJśCIE DO WAlKI Z tRĄDZIKIEM I StARZENIEM SIĘ SKóRy
Problem trądziku wbrew pozorom dotyka również kobiet, które okres dorastania mają dawno za sobą. Każdego 
dnia są zmuszone stawać przed dylematem: zwalczać trądzik czy zmarszczki? Odpowiedzią na ich problemy jest 
nowa emulsja TriAcnéal EXPERT o potrójnym działaniu: zwalcza niedoskonałości, redukuje blizny i przebarwienia 
potrądzikowe, a jednocześnie działa przeciwstarzeniowo. Formuła TriAcnéal EXPERT jest oparta na trzech innowa-
cyjnych substancjach aktywnych. Diolényl® o udowodnionym działaniu antybakteryjnym i przeciwzapalnym 
zwalcza bakterie Propionibacterium acnes. X-pressin™ – niezwykle skuteczna i bardzo dobrze tolerowa-
na substancja złuszczająca nowej generacji – zapobiega powstawaniu zaskórników i wygładza skórę.  
Retinaldehyd – prekursor kwasu retinowego – skutecznie zapobiega powstawaniu zaskórników  
oraz zmniejsza widoczność blizn i przebarwień potrądzikowych. Jest to składnik, który od wielu lat 
niezmiennie stanowi punkt odniesienia dla dermatologów w zakresie opóźniania procesów starzenia. 
Wyjątkowo wysokie stężenie wody termalnej Avène (aż 60 proc.) dodatkowo koi i łagodzi podrażnienia. 
Arsenał wyjątkowych składników aktywnych to emulsja o fizjologicznym pH. Jest wyjątkowo komfortowa 
w stosowaniu i ma przyjemny zapach. pojemność 30 ml, cena około 73 zł






