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Szanowni Państwo! 

Lato możemy spędzić na różne sposoby. Niezależnie od tego, 
jaki mamy pomysł na wakacje, to dobry czas, aby o siebie za-
dbać. Dlatego w tym numerze prezentujemy przegląd zabiegów, 
jakie można wykonać w gabinecie przed urlopem, w jego trakcie 
albo po nim – wtedy, kiedy wreszcie będziemy mieć więcej czasu 
dla siebie. 
Musimy też pamiętać o tym, że latem nasza skóra jest szczegól-
nie narażona na działanie promieniowania słonecznego i wolnych 
rodników. Piszemy także o nawykach żywieniowych i zmianach, 
jakie warto wprowadzić w życie, aby skutecznie zadbać nie tylko 
o swój wygląd, ale i zdrowie. Lato to świetna okazja, by rozpo-
cząć zdrową dietę, zwiększyć aktywność fizyczną i zrzucić kilka 
zbędnych kilogramów. 
Niezależnie od tego, gdzie i jak spędzamy wakacje, życzę wszyst-
kim, aby lato było czasem większej beztroski i wypoczynku. 

Zapraszam do lektury!

Kinga Nicer 

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN
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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: wrzesień 2015

czerwiec/lipiec/sierpień 2015 
(nr 44)
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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 



 

Ekspert ANTI-AGING 5

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  

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
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Lato można spędzić na wiele sposobów: w mieście, w leśnej głuszy lub  
na zatłoczonej plaży. Niezależnie od upodobań i możliwości to dobry czas, 
żeby wreszcie zrobić coś dla własnego zdrowia, wyglądu i samopoczucia.  
Na początek – trzy kroki do zmiany. 

Lato – dobry czas na zmianę 

Krok I: 
Wiem, co jem 
Jedzenie może być źródłem zdro-
wia i siły, ale może nas też truć, 
dlatego warto zacząć od zrobienia  
testów na nietolerancję pokarmo-
wą. Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że nietolerancja pokar-
mowa może dawać objawy nie 
tylko na skórze lub ze strony ukła-
du pokarmowego (zaparcia, bóle 
brzucha, zespół jelita nadwrażli-
wego), ale może też być przyczy-
ną zespołu przewlekłego zmęcze-
nia, wahania nastrojów, częstych 
migren, chorób reumatycznych, 
zaburzenia snu, obrzęków dłoni, 
stóp i stawów, otyłości i cukrzycy 
typu II. Więcej informacji na ten 
temat można przeczytać w moim 
artykule pt. „Jesteś tym, co jesz” 
na s. 10-11. 

Krok II: 
Detoks i regeneracja  
Endermologie to zabieg, który 
sama systematycznie stosuję 
od lat. Znakomicie poprawia 
elastyczność i ujędrnia skórę, 
wspomaga likwidację depozytów 
tłuszczowych i leczenie cellulitu, 
ma działanie detoksykujące. Dre-
naż limfatyczny spektakularnie 
zmniejsza obrzęki, które latem są 
dla wielu osób szczególnie uciąż-
liwym problemem. Dodatkowym 
plusem jest znakomite działanie 
relaksujące zabiegu. Dwa razy do 
roku łączę Endermologie z opra-
cowanym przez siebie zestawem 
zabiegów wspomagających (fale 
radiowe, karboksyterapia, mezo-
terapia). Taką wypróbowaną na 
sobie kurację polecam też w ga-
binecie swoim pacjentom w pro-

gramie dobranym do aktualnych 
potrzeb ich skóry i sylwetki. Za-
biegi w gabinecie bardzo dobrze 
uzupełnia codzienne stosowa-
nie dermokosmetyku Cellu Slim  
z serii Elancyl, który otrzymał Perłę 
Dermatologii Estetycznej 2014. 
Lekarze z całej Polski wyróżnili 
ten innowacyjny preparat do do-
mowej pielęgnacji za skuteczne 
uzupełnienie terapii wyszczupla-
jącej, antycellulitowej i ujędrnia-
jącej skórę.   
Dobre efekty daje dodatkowe sto-
sowanie suplementu diety Mix 
Albumin. Jest to preparat pro-
teinowy wspomagający reduk-
cję obrzęku i wody zgromadzonej 
w tkankach w przypadku cellulitu 
i innych defektów dermoestetycz-
nych, które charakteryzują się 
nadmiernym nagromadzeniem 
płynów w tkankach.

Krok III: 
Odrobina przyjemności 
na co dzień 
Naukowcy od lat pracują nad 
żywnością funkcjonalną, czyli po-
łączeniem zdrowego, naturalnego 
jedzenia z walorami zdrowotnymi. 
Wiadomo, że najważniejszą przy-
czyną starzenia się organizmu jest 
tzw. stres oksydacyjny związany  
z nadmiarem wolnych rodników, 
które z wiekiem coraz bardziej 
uszkadzają i zaburzają prawidło-
we funkcjonowanie organizmu na 
różnych płaszczyznach. Owocem 
10 lat intensywnych, niezależ-
nych badań nad wolnymi rodni-
kami jest Esthechoc – Cambridge 
Beauty Chocolate. To wykwintna 
ciemna czekolada, która jest za-
razem wyjątkowo korzystna dla 

zdrowia. Zawiera dwie naturalne 
substancje, które razem mają 
niezwykle silne działanie przeciw-
starzeniowe: wyciąg z alg zawie-
rający biodostępną astaksantynę 
– najsilniejszy znany nauce anty-
oksydant (6 tys. razy silniejszy od 
witaminy C i 500 razy silniejszy od 
witaminy E) – oraz zawarte w ziar-
nach kakao flawonoidy (naturalne 
przeciwutleniacze), tzw. epikate-
chiny polifenolowe. Udowodnio-
no korzystny wpływ obu substan-
cji na zdrowie całego organizmu 
oraz na wyraźną poprawę wy-
glądu skóry. Formuła Esthechoc 
została opracowana i opatento-
wana przez firmę założoną przez 
naukowców z Uniwersytetu Cam-
bridge, jej skuteczność wynika 
m.in. z tego, iż użyte substancje 
muszą być najwyższej jakości  
i w odpowiedni sposób przetwo-
rzone. Po 4 tygodniach stosowa-
nia Esthechoc przez ochotników 
w wieku 50-65 lat zmierzono po-
ziom substancji aktywnych w su-
rowicy oraz parametry i biomar-
kery skóry, takie jak: saturacja 
(nasycenie) tlenem tkanek, trans-
port tlenu w osoczu oraz znisz-
czenia oksydacyjne związane ze 
stanami zapalnymi wynikającymi 
ze słabnącej z wiekiem odporno-
ści. Badania udowodniły skutecz-
ność biologiczną oraz znaczącą 
poprawę biochemicznych i meta-
bolicznych parametrów zarówno 
we krwi, jak i skórze. Okazało się, 
że wszystkie wyniki powróciły do 
poziomu charakterystycznego dla 
osób w wieku 20-30 lat. Dodatko-
wą miłą informacją jest to, że jed-
na kostka Esthechoc dziennie to 
tylko 38 kcal!  

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl  
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Jest wiele zabiegów estetycznych, które możemy wykonać w wakacje w gabi-
necie. Nasi eksperci polecają, co można i warto zrobić latem dla swojego 
zdrowia i wyglądu. 

Zabiegi w gabinecie  

dr EWA KANIOWSKA,
dermatolog
www.derma-puls.com.pl 
Wrocław  

O tej porze roku chętnie stosuję 
zabiegi z wykorzystaniem PRX 
– aktywizującego preparatu, któ-
ry znakomicie rewitalizuje skórę, 
a także wspomaga leczenie skóry 
łojotokowej i zamykanie rozsze-
rzonych porów. Dla wzmocnienia 
efektu terapeutycznego zabiegi 
te łączę z lampą LED, karbosky-
terapią i mezoterapią. Latem skó-
ra jest bombardowana wolnymi 
rodnikami i potrzebuje zabiegów 
regenerujących i dotleniających. 
Zabieg mezoterapii, który inten-
sywnie nawilży i zrewitalizuje skó-
rę przed urlopem i po nim, warto 
wykonać nie tylko na twarzy i de-
kolcie, ale i dłoniach (Ellansé). 
Bez obaw można korzystać z za-
biegów wykorzystujących fale  

radiowe (Thermage) i ultradźwięki 
(Ulthera). Znakomitym zabiegiem 
na ciało do stosowania latem jest 
endermologia, która nie tylko po-
maga modelować ciało i leczyć 
cellulit, ale też likwiduje obrzę-
ki. Na świecie dużo się ostatnio 
mówi o katastrofalnych niedo-
borach witaminy D3, jaką ma 
większość mieszkańców miast. 
Jako dermatolog nie zachęcam 
do opalania się, ale namawiam 
pacjentki do wystawiania twarzy 
na codzienne, dosłownie kilku-
minutowe seanse naświetlające 
słońcem. Na dolnej powiece jest 
najwięcej receptorów absorbują-
cych witaminę D3, która jest nie-
zwykle ważna dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. 
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dr KRYSTYNA 
PAWEŁCZYK-PALA
www.juwena.pl, Bielsko-Biała, 
Gliwice, Katowice  

Lato to czas bardzo intensywnej 
pracy dla skóry, która jest nara-
żona na zwiększoną ekspozycję 

na słońce, wiatr, słoną wodę  
i klimatyzację. Dlatego niezmier-
nie ważne jest dbanie o jej dobrą 
kondycję i nawilżenie.
Na pewno warto się poddać mezo-
terapii twarzy, szyi, dekoltu, dłoni 
oraz oczu. Skóra tych okolic jest 
wrażliwa i podatniejsza na szyb-
sze zmiany starzeniowe. Warto 
wybrać wysokiej klasy preparat 
kwasu hialuronowego, który do-
skonale nawilży i zabezpieczy 
skórę przed nadmiernym przesu-
szeniem.  Wstrzyknięcie kwasu 
hialuronowego w okolice ust spra-
wi, że nie będą szorstkie ani su-
che, i ochroni je przed szkodliwym 
działaniem wakacyjnego słońca. 
Pacjentki chętnie korzystają też 
z  tych zabiegów, aby poprawić 
estetykę. Piękne, gładkie, jędrne 
i w doskonałej kondycji usta to 

ważny atrybut kobiecej twarzy. 
Przed okresem urlopowym bardzo 
dobrze jest wykonać profesjonalny 
peeling całego ciała wraz z odpo-
wiednią, nawilżającą maską, która 
przygotuje skórę na zwiększony 
letni wysiłek. Zabieg należy powtó-
rzyć po powrocie z urlopu. Pacjent-
ki, które chciałyby przed urlopem 
wygładzić zmarszczki na czole lub 
wokół oczu, mogą jak najbardziej 
się poddać terapii toksyną botuli-
nową, lecz należy pamiętać, iż na 
finalny efekt terapii czeka się do 
14 dni po zabiegu, trzeba go zatem 
zaplanować z wyprzedzeniem.
Ponad wszystko należy jednak za-
bezpieczać skórę filtrami przeciw-
słonecznymi, pamiętać o obserwa-
cji znamion i wykonać kontrolne 
badanie wideodermatoskopowe  
po letniej ekspozycji na słońce.

dr JULITA 
ZACZYŃSKA-JANECZKO
www.derm-art.pl, Kraków   

Latem należy w szczególności 
zwrócić wagę na zabiegi, które 
mogą być wykonywane w okre-

sie większego nasłonecznienia. 
Urlopy i aktywny wypoczynek na 
świeżym powietrzu nie sprzyjają 
gojeniu się skóry po zabiegach 
laserowych oraz terapiach reti-
noidami. Przykłady tradycyjnych 
zabiegów kosmetycznych królują-
cych latem to: depilacja woskiem, 
np. Lycon, który oprócz skutecz-
ności w wygładzaniu skóry cha-
rakteryzuje się pięknymi zapacha-
mi i kolorami, zabiegi spa na ciało 
oraz zabieg bankietowy Red Car-
pet firmy iS Clinical, który przyno-
si natychmiastowy efekt napięcia 
skóry i świetnie się sprawdza 
przed tzw. wielkim wyjściem. Nie-
słabnącą popularnością cieszy się 
również Endermologia LPG, która 
pozwala się pozbyć zbędnego cel-
lulitu przed wyjazdem na urlop. 

Warto skorzystać również z oferty 
zabiegów z zakresu dermatologii 
estetycznej:
– Ulthera – zabieg wykorzystują-
cy ultradźwięki, który bezinwa-
zyjnie przywróci jędrność skórze, 
uniesie owal twarzy oraz poprawi 
kondycję szyi, może również zli-
kwidować przepukliny tłuszczowe 
w okolicy oczu. Za pomocą tego 
urządzenia lekarz przeprowadza 
zabiegi zarówno na twarzy, jak 
i na ciele;
– Osocze bogatopłytkowe Auto-
logic Therapy – w pełni naturalny 
zabieg, w którym wykorzystuje 
się osocze pacjenta. Iniekcje 
przeprowadza się w miejscach 
wymagających regeneracji, pokry-
tych zmarszczkami i w okolicach 
zwiotczeń skóry.

dr KINGA NICER, dermatolog
www.nicer.pl, Częstochowa 

Jest spora grupa pacjentek, któ-
re dbają o siebie przez cały rok  
i regularnie wykonują wiele zabie-
gów, np. mezoterapię, która sto-
sowana latem chroni skórę przed 
wysuszeniem. W okresie wakacji 
nie obserwujemy większego sezo-
nowego spadku liczby wizyt. Od 
jakiegoś czasu mamy do czynie-
nia z nowym zjawiskiem. Wielu 
Polaków mieszkających i pracu-
jących za granicą przyjeżdża do 
rodziny na dwutygodniowy urlop, 

który łączy z zabiegami estetycz-
nymi. W Polsce te zabiegi są dla 
nich znacznie tańsze, no i na wa-
kacjach mają na to czas. Dlatego 
jeżeli pacjenci są zdyscyplinowa-
ni i przestrzegają ochrony prze-
ciwsłonecznej, to wykonujemy 
latem nawet niewielkie zabiegi 
laserowe (np. zamykanie poje-
dynczych naczynek). Wielu jest 
też pacjentów, którzy zgłaszają 
się w tym czasie do oceny i usu-
wania znamion.  
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Masz kłopoty z trądzikiem, suchą skórą, częsty  
katar, bóle brzucha, migreny, czujesz się zmęczona 
i ociężała? Borykasz się z którymś z tych objawów   
od lat i myślisz, że po prostu masz takie skłonno-
ści? Nawet nie przypuszczasz, że Twoje złe samo-
poczucie może mieć związek z tym, co jesz.  

Jesteś tym, co jesz

Pacjenci przychodzący z proble-
mami związanymi z dermatologią 
estetyczną są czasem zdziwie-
ni, że na początku proponuję im  
wykonanie testu na nietolerancję 
pokarmową. Skóra jest organem, 
który często sygnalizuje nam, 
dermatologom, że coś nieprawi-
dłowego dzieje się wewnątrz or-
ganizmu. Dlatego w Viva-Derm 
w ramach medycyny przeciwsta-
rzeniowej współpracują z sobą  
lekarze różnych specjalności. 
Przeprowadzenie testu na nieto-
lerancję pokarmową internista  
proponuje np. zawsze osobom 
mającym problemy z otyłością 
i  cellulitem. Dopiero jego wynik  
pozwoli na ustawienie prawi-
dłowej diety wzmocnionej przez 
odpowiednio dobrany program 
zabiegów estetycznych. Testy na 
nietolerancję pokarmową powin- 
ny również poprzedzić leczenie  
wszelkich chorób skóry związa-
nych z zaburzonym układem im- 
munologicznym (skóra alergicz-
na, AZS, łuszczyca). Są też jed-
nym z ważnych punktów badań 
tych pacjentów, którzy korzystają 
w naszym gabinecie z typowej po-
rady przeciwstarzeniowej. Układ 
pokarmowy jest jednocześnie na- 
szym największym organem im- 
munologicznym. Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy, że nietole-
rancja pokarmowa może dawać 
objawy nie tylko na skórze lub 
ze strony układu pokarmowego 
(zaparcia, bóle brzucha, zespół 
jelita nadwrażliwego), ale może 
też być przyczyną zespołu prze-

wlekłego zmęczenia, wahania 
nastrojów, częstych migren, cho-
rób reumatycznych, zaburzenia 
snu, obrzęków dłoni, stóp  
i stawów, otyłości oraz cukrzycy 
typu II. Często pacjenci nie ko-
jarzą większości tych objawów 
z dietą, zwłaszcza że mogą one 
wystąpić nawet po upływie kilku 
dni lub miesięcy, a nasilać się po 
kilku latach od spożycia alergenu 
pokarmowego.

Jedzenie może służyć 
zdrowiu albo je niszczyć
Spożywanie wysoko przetworzo-
nej żywności i degradacja śro-
dowiska, w którym żyjemy, coraz 
częściej powodują, że układ od-
pornościowy jelit zaczyna trak-
tować pozornie niegroźny dla 
zdrowia pokarm jak wroga, któ-
rego należy zniszczyć. Większość 
z nas słyszała, że nietolerancja 
pokarmowa może być wywołana 
przez niektóre produkty pocho-
dzenia roślinnego (np. pszenicę, 
orzechy) i zwierzęcego (mleko, 
owoce morza itd.) oraz sztuczne 
barwniki i konserwanty pokarmo-
we (słynne E). Niewiele jednak 
osób ma świadomość, że uczulać 
może nas dosłownie wszystko, 
nawet produkty uchodzące za 
bardzo zdrowe (owoce, chude 
ryby itd.) albo takie, które przez 
wiele lat nasz organizm dobrze 
przyswajał. Do osłabienia barie-
ry odpornościowej jelit oprócz 
spożywania wysoko przetworzo-
nej żywności przyczyniają się: 
zażywanie leków (antybiotyków, 

leków przeciwgrzybiczych, nie-
steroidowych leków przeciwza-
palnych), zakażenia wirusowe 
oraz  bakteryjne, palenie tytoniu 
i  nadużywanie alkoholu, długo-
trwały stres oraz zanieczyszcze-
nie środowiska.

Nietolerancja pokarmowa była 
kiedyś trudna do zdiagnozowa-
nia, wiele osób przez całe lata 
borykało się ze swoimi dolegliwo-
ściami, uważając, że nic się z tym 
nie da zrobić (np. myśląc: mam 
od dziecka skłonności do wałecz-
ków tłuszczu na brzuchu, albo:  
w mojej rodzinie często występu-
ją migreny lub trądzik dorosłych). 
Obecna wiedza medyczna wiele  
w tym zakresie zmieniła. Kom-
pleksowa diagnostyka i skutecz-
na terapia pozwalają na ponowne 
cieszenie się dobrym zdrowiem, 
wyglądem i samopoczuciem. 
Testy na nietolerancję pokarmo-
wą warto wykonać profilaktycz-
nie, nie czekając, aż pojawią się  
dokuczliwe objawy.

W Viva-Derm proponujemy pa-
cjentom badania polegające na 
oznaczeniu przeciwciał IgE w su- 
rowicy krwi. Przeciwciała te są 
wytwarzane przez organizm prze-
ciw konkretnym spożywanym 
przez nas produktom i składni-
kom żywnościowym. Testy pole-
gają na badaniu krwi pobranej  
od pacjenta i pozwalają precyzyj-
nie zdiagnozować, jakie produkty 
i składniki wywołują u nas nieto-
lerancję pokarmową.

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl  
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Kto powinien wykonać testy na nietolerancję pokarmową: 

W aspekcie przeciwstarzeniowym: każdy, kto w ramach profilaktyki chce uzyskać wiedzę o tym, co powinien 
jeść (co mu służy, a co szkodzi zdrowiu);

W terapiach estetycznych: testy są niezbędne w skutecznym leczeniu otyłości: miejscowe depozyty tłuszczo-
we (tzw. brzuch pszenny), zanikanie talii, odkładanie się tłuszczu na plecach itp. oraz w leczeniu cellulitu;

W terapiach leczniczych: zdiagnozowanie nietolerancji pokarmowej wspomaga leczenie wielu prze- 
wlekłych chorób: trądziku, głównie osób dorosłych, skóry suchej, naczyniowej, atopowego zapalenia 
skóry, łuszczycy i alergii skórnych. Wskazaniem do wykonania testów powinny też być: częste nieżyty 
górnych dróg oddechowych, afty w jamie ustnej, migreny, przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe,  
cukrzyca typu II, przewlekłe zmęczenie i obniżenie nastroju, depresja i stany lękowe, a także choroby stawów 
i kręgosłupa.

Testy zawsze są poprzedzone 
przeprowadzonym w naszym 
gabinecie kompleksowym wy-
wiadem i badaniem internistycz-
nym.

Leczenie nietolerancji pokarmo-
wych polega przede wszystkim 

na wyeliminowaniu jednego 
lub wielu produktów podejrze-
wanych o wywołanie zmian za-
palnych na jakiś czas. Stopień 
alergizacji poszczególnych pro-
duktów spożywczych jest ozna-
czany w skali od 1 do 4 w zależ-
ności od nasilenia reakcji. Po 

pewnym okresie przestrzegania 
indywidualnie opracowanej die-
ty ponownie wykonane testy 
często wykazują, że układ im-
munologiczny jelit przestaje 
reagować na zdiagnozowane 
produkty pokarmowe lub reaguje 
na nie już znacznie słabiej.
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Nadchodzące lato, dodatkowe kilogramy po ciąży, zwolniony metabolizm 
spowodowany wiekiem albo chociażby chęć założenia ulubionych dżinsów  
– każdy powód jest dobry, żeby poprawić wygląd swojej sylwetki. O jej kondy-
cji świadczą nie tylko nadmiar tłuszczyku, ale także cellulit i rozstępy. Dlatego 
rozpoczynając przygotowania do wakacji, najpierw dobrze się przyjrzyjmy  
swojej figurze. Co nam najbardziej doskwiera i jakimi sposobami możemy  
temu zaradzić?

Odchudzanie. 
7 kroków do pięknej sylwetki

1. „Przebudowujemy” 
lodówkę
Statystyczny Polak spożywa 
około 110 kg owoców i warzyw 
rocznie. Tymczasem przeciętny 
mieszkaniec Europy zjada 250 kg, 
a Grecy nawet… 400 kg*. 

Na tle Europy nasze odżywianie 
się faktycznie wypada kiepsko. 
Nie zapominajmy, że skóra do-
kładnie odzwierciedla to, co jemy. 
Dlatego zielone warzywa powin-
niśmy jeść pod każdą postacią, 
nie tylko jako dodatek do obiadu. 
Warto ich codziennie używać jako 
składników wszystkiego, co spo-
żywamy: soków, sosów, przecie-
rów, zup, jako dodatki do sałatek, 
surówek i tart. Oczyszczająco na 
organizm działają też wszelkiego 
rodzaju kasze, zwłaszcza jaglana. 
O śmieciowym jedzeniu na za-
wsze zapomnijmy. Nawet jedzone 
sporadycznie powoduje, że kon-
dycja skóry się pogarsza, a przez 
to pojawiają się rozstępy i cellulit.
Bardzo ważne jest również źró-
dło spożywanych produktów. Je-
śli jemy kurczaka, to zwracajmy 
uwagę na to, czy był to kurczak 
z wolnego wybiegu – a może był 
odżywiany sterydami i lekami? 
Kiedy nie mamy pewności co 
do pochodzenia produktu, wybie-
rajmy mięsa „bezpieczniejsze”, 
których hodowcy na pewno nie 
faszerują sterydami. Mowa tu 
o  indykach lub gęsiach. Częściej 
sięgajmy też po cielęcinę i jagnię-
cinę.

2. Zażywamy ruchu
Ważne jest nie tylko samo schud-
nięcie, ale i utrzymanie dobrej 
wagi przez kolejne miesiące. Dla-
tego niezależnie od motywacji 
zadbajmy o formę, wprowadzając 
do swojego życia więcej ruchu. 

Banał? Być może, ale w praktyce 
w ciągu dnia wielu osobom cięż-
ko jest znaleźć nawet 10-15 minut 
na regularne ćwiczenia fizyczne. 
Warto jednak się przemóc i zmo-
bilizować chociażby do uprawia-
nia joggingu w ulubionym parku 
dwa razy w tygodniu, codzien-
nych spacerów zamiast jeżdże-
nia do pracy samochodem lub 
wyjścia na basen. Możliwości jest 
wiele, wystarczą odrobina dobrej 
woli i wytrwałość. A po miesią-
cu na pewno odczujemy różnicę  
– zarówno w jakości życia, jak  
i wyglądzie sylwetki.

3. Obkurczamy rozstępy
Rozstępy pojawiają się np. na 
biodrach i udach (nawet u bardzo 
młodych i szczupłych dziewczyn) 
lub też na brzuchu albo piersiach, 
np. po porodzie. Jeżeli stosujemy 
kremy, wybierajmy zamiast na-
wilżających te z dodatkami masła  
i olejków, które tworzą warstwę 
lipidową na skórze. Warto mieć 
jednak świadomość, że rozstę-
py są bardzo trudne do leczenia  
i stosowanie wyłącznie kremów 
niestety nie da pożądanego efek-
tu. Aby rozstępy widocznie obkur-
czyć, potrzeba szybko reagować 
nowoczesną terapią, przy czym 
tylko świeże, jeszcze czerwone 
rozstępy można usunąć całko-
wicie. Najczęściej stosuje się te-
rapię skojarzoną, dobraną do in-
dywidualnych potrzeb pacjentki 
– lub pacjenta, ponieważ problem 
rozstępów dotyka także męż-

dr Urszula Brumer, www.drbrumer.pl
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czyzn. Najlepszy moim zdaniem 
jest laser frakcyjny nieablacyjny, 
który usuwa nieprawidłowe włók-
na kolagenowe i obkurcza rozstę-
py, przebudowując je w kierunku 
naturalnego wyglądu skóry. 
Innymi rozwiązaniami są: serie 
dostosowanych do skóry pacjen-
ta peelingów, ostrzykiwanie ne- 
wralgicznych miejsc preparatami 
do mezoterapii, które rewitalizują 
i  stymulują skórę do odnowy, lub 
terapia komórkami macierzysty-
mi lub regeneracyjnymi. Należy 
jednak uzbroić się w cierpliwość, 
ponieważ efekty będą widoczne 
dopiero po wykonaniu serii co 
najmniej 5  zabiegów w ciągu 2-3 
miesięcy.

4. Mówimy stop cellulitowi 
Cellulit (inaczej panikulopatia 
obrzękowo-zwłóknieniowo-stwar- 
dnieniowa) to zwłóknienia w tkan-
ce łącznej, które tworzą pomarań-
czową skórkę. Powodują zabu-
rzenia w krążeniu limfatycznym 
i  w  procesie przemiany materii. 
Przypadłość dotyka zarówno osoby 
otyłe, jak i szczupłe. Powstawaniu 
cellulitu sprzyjają bowiem gene-
tyczne skłonności, poziom żeń-
skich hormonów – estrogenów lub 
nieprawidłowe mikrokrążenie krwi, 
sprzyjające zastojom i obrzękom.
W pierwszej, początkowej fazie 
(kiedy na pierwszy rzut oka cellu-
litu nie widać, a jest zauważalny 
dopiero po ściśnięciu palcami 
skóry) możemy się ratować naj-
prostszymi domowymi trikami. 
Dobry jest naprzemienny prysz-
nic połączony z masowaniem 
skóry rękawicą i regularne stoso-
wanie peelingu kawowego. Kiedy 
jednak rozwój cellulitu przecho-
dzi w widoczną drugą fazę lub 
trzecią, najbardziej zaawansowa-
ną (efekt pomarańczowej skórki, 
głębokie guzki), wtedy leczenie 
jest już trudniejsze. Próbuje się 
zatem różnych zabiegów medycy-
ny estetycznej, takich jak ender-
mologia i mezoterapia.
Bardzo skuteczna jest karbok-
syterapia, czyli terapia tzw. cu-
downym gazem. Dlaczego? Po-
nieważ zabieg nie tylko likwiduje 
cellulit, ale i napina skórę, po-
budza krążenie, oczyszcza oraz 
dotlenia. 

5. Napinamy wiotką skórę
Karboksyterapia polega na 
wstrzykiwaniu dwutlenku węgla 
(CO2) w poszczególne partie skó-
ry. Jest to terapia bodźcowa, czyli 
pod wpływem CO2 stymulujemy 
procesy regeneracyjne i napraw-
cze w tkance. Dochodzi też do 
szybkiej eliminacji toksyn. Za-
bieg ten bardzo ładnie obkurcza 
i napina obwisłą skórę, jest dobry 
szczególnie dla kobiet po poro-
dzie, które mimo utraty kilogra-
mów narzekają na nadmiar obwi-
słej skóry. Mają przez to problem 
z ubraniem się w obcisłą bluzkę 
lub z pokazaniem się w stroju 
kąpielowym na plaży. Dodatko-
wo karboksyterapia ma działanie 
przeciwobrzękowe i przeciwza-
palne. Skóra staje się jakby wy-
prasowana, odświeżona i napię-
ta. Wraca jej naturalny koloryt. 
Zabieg jest całkowicie bezpiecz-
ny i pozbawiony działań niepożą-
danych. Podany podczas terapii 

dwutlenek węgla jest transporto-
wany do płuc i wydalany z wydy-
chanym powietrzem. Aby efekty 
były bardziej widoczne, karboksy-
terapię można stosować w terapii 
skojarzonej, łącząc ją z mezotera-
pią lub z zabiegiem z użyciem nici 
samowchłanialnych, które ładnie 
modelują opadającą skórę w tak 
zwanych trudnych miejscach, 
np. na wewnętrznej stronie ud 
lub wewnętrznej stronie ramion 
(gdzie z wiekiem powstają ciężkie 
do usunięcia motylki).

6. Żegnamy kilogramy
Jak wiadomo, odchudzanie wyma-
ga po pierwsze czasu, po drugie 
determinacji. Tymczasem zdarzają 
się sytuacje, kiedy kobiety potrze-
bują się odchudzić bardzo szybko. 
Co wtedy? 
Jest wiele pacjentek, które potrze-
bują efektu „wow” od zaraz, np. z 
powodu ślubu lub zbliżających 
się wakacji. Terminy naglą i pozo-
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stało mało czasu na ćwiczenia lub 
zmianę nawyków żywieniowych, 
by zrzucić zbędne kilogramy. 
W takich przypadkach stosuje się 
zabieg Cavi Lipo, bardzo popular-
ny szczególnie w Danii i Szwecji. 
Cavi Lipo redukuje obwód brzu-
cha i ud, napinając skórę. Zalicza 
się do tzw. metod nieinwazyjnych, 
wykorzystujących kawitację ultra-
dźwiękową. 
Jak działa? Nadwagę można naj-
prościej opisać jako nagromadze-
nie się komórek tłuszczowych, 
które przypominają baloniki, 
a  te powiększają się, kiedy jemy 
za dużo. Emitowane przez Cavi 
Lipo fale krzyżują się, uderza-
jąc właśnie w komórki tłusz-
czowe, które pęcznieją i pękają. 
Ich zawartość jest w ten sposób 
uwalniana na zewnątrz i ulega 
metabolizmowi. Już po pierwszym 
zabiegu da się zauważyć redukcję 
1-2 cm w obwodzie pasa lub uda. 

Za to po serii 4 zabiegów widać 
ubytek nawet do 4 cm. 

7. W wyjątkowych 
przypadkach 
– odsysamy tłuszcz
Chirurgiczna metoda odsysania 
tłuszczu (liposukcja) jest najszyb-
szym sposobem na pozbycie się 
dodatkowych kilogramów, ale  
i najbardziej inwazyjnym. Dlatego 
jej zastosowanie zawsze poprzedza 
konsultacja lekarska. To po stro-
nie lekarza leży ocena, czy pacjent 
faktycznie wymaga takiej operacji, 
czy też nie jest ona potrzebna, gdyż 
cierpi na zaburzenia postrzegania 
własnej sylwetki. Kiedy faktycznie 
nadmiar kilogramów jest bardzo 
uciążliwy, a stan pacjenta wymaga 
silnego efektu odchudzenia, wtedy 
dobrym wyjściem jest liposukcja 
wodna Body Jet. Jest to chirurgicz-
ne modelowanie sylwetki poprzez 
rozbicie i usunięcie tkanki tłuszczo-

wej z określonych partii ciała (brzu-
cha, bioder i ud). 
Najpierw zaznacza się na ciele 
pacjenta miejsca planowanej 
liposukcji. Następnie wykonuje 
się niewielkie nacięcia skórne, 
poprzez które za pomocą kaniuli 
równomiernie odsysa się tkankę 
tłuszczową. W ten sposób, pod-
ciśnieniowo zasysając tłuszcz, 
odprowadza się go na zewnątrz,  
a zbędne kilogramy znikają szyb- 
ko i bardzo skutecznie. Po zabie- 
gu zalecany jest dzień rekonwa- 
lescencji, a przez kolejne 3 mie- 
siące noszenie specjalnej bie- 
lizny uciskowej. Efekty są za to 
bardzo widoczne i długotrwałe.

*Według wyników kampanii edu-
kacyjnej „5 porcji warzyw, owo-
ców lub soku”. Źródło: Onet.pl:  
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/
profilaktyka/ile-spozywamy-owo-
cow-i-warzyw-rocznie/elz7b. 

CIAŁO
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Trudno jest czuć się dobrze, nawet w najlepszej sukience, jeśli tu i ówdzie po-
jawiają się na niej mokre plamy. Make-up, fryzura ani stylizacja nie zastąpią 
poczucia świeżości. Niestety, pocenie się czasami wymyka się spod kontroli 
i nie zawsze możemy sobie z nim poradzić za pomocą tradycyjnych środ-
ków. Jest jednak dobra wiadomość – nadpotliwość można coraz skuteczniej  
leczyć! Warto się zapoznać z dostępnymi w gabinetach metodami, zwłaszcza 
w perspektywie zbliżających się upalnych dni.  

Jak walczyć z nadpotliwością?

Pocenie się jest zjawiskiem fizjolo-
gicznym, którego nie możemy kon-
trolować siłą woli. W ten sposób or-
ganizm radzi sobie z przegrzaniem, 
schładzając się, kiedy temperatura 
ciała wzrasta, np. podczas choroby, 
wysiłku fizycznego lub po prostu  
w letni, ciepły dzień. Gruczoły potowe 
są również powiązane z funkcjono-
waniem ośrodkowego układu ner-
wowego, dlatego pocimy się rów-
nież w sytuacjach emocjonalnych, 
zwłaszcza kiedy przeżywamy stres.  
Choć większość z nas zna to uczu-
cie i wszyscy wiemy, że nie mamy 
większego wpływu na to, kiedy się 
pocimy, efekt ten jest kojarzony 
z brakiem higieny i może stanowić 
realną przeszkodę w swobodnych 
kontaktach społecznych. Jest 
to duża bariera psychofizyczna, 
zwłaszcza dla osób, u których pro-
blem jest nasilony i praktycznie bez 
powodu towarzyszy im bardzo ob-
fite pocenie. Aby usunąć nadpotli-
wość, trzeba nakłonić gruczoły po-
towe do zahamowania wydzielania 
potu. Jak to zrobić?

Tradycyjne sposoby 
walki z nadpotliwością
Zwykle stosujemy różnego rodzaju 
antyperspiranty, które hamują wy-
dzielanie potu poprzez zatkanie uj-
ścia gruczołów. Nie niwelują więc 
problemu i mogą się sprawdzić 
jedynie w przypadku niewielkiego 
pocenia się. 
W aptekach są również dostępne 
specjalistyczne środki do wciera-
nia miejscowo, które działają moc-
niej niż kosmetyki z drogerii, ale 
również są tylko doraźnym rozwią-
zaniem. Działając powierzchniowo, 
nie uszkadzają gruczołów poto-
wych, które są źródłem problemu. 
Poza tym tego typu preparaty mo-

żemy zastosować jedynie na nie-
które części ciała, takie jak pachy, 
tymczasem nadpotliwość często 
dotyczy również dłoni lub stóp. 
Kolejnym rozwiązaniem są leki do-
ustne, które hamują wydzielanie 
potu równomiernie na całym ciele, 
jednak dr Marek Wasiluk z war-
szawskiego Centrum Medycyny 
Nowoczesnej Triclinium podkreśla, 
że z tego typu metodami należy być 
ostrożnym. – Leki na nadpotliwość 
obciążają organizm i mogą wywo-
ływać skutki uboczne. Poza tym 
trzeba je brać stale, inaczej po ich 
odstawieniu problem powraca. Me-
dycyna estetyczna oferuje lepsze, 
bo trwalsze i mniej szkodliwe meto-
dy niwelowania nadpotliwości. 

Estetyczne zabiegi 
w gabinetach 
Najpopularniejszą jak dotąd me-
todą medycyny estetycznej na 
nadpotliwość był botoks. Podając 
toksynę botulinową, paraliżujemy 
gruczoły potowe, przez co zostają 
one zablokowane. Metoda ta, choć 
bardzo skuteczna, bo daje prak-
tycznie natychmiastowy efekt, dzia-
ła około 4-5 miesięcy. Zabieg trzeba 
więc regularnie powtarzać. 
Inną mało inwazyjną metodą stoso-
waną od jakiegoś czasu w gabine-
tach jest frakcyjna radiofrekwencja 
mikroigłowa. Zabieg nie tylko trwa-
le usuwa nadpotliwość, ale przede 
wszystkim doprowadza do normal-
nego poziomu ilość wydzielanego 
potu. Taka „normalność” jest do-
brym zjawiskiem, w przeciwień-
stwie do całkowitego uszkodzenia 
gruczołów (np. poprzez ingerencję 
chirurgiczną). Organizm działa nie-
przewidywalnie i po całkowitym 
uszkodzeniu gruczołów w  jednym 
miejscu na ciele nadpotliwość czę-

sto przenosi się na inne. Natomiast 
jeżeli gruczoły mogą nadal działać, 
tylko słabiej, to wydzielanie potu 
wyrównuje się i uspokaja.

Zabieg frakcyjną radiofrekwencją 
mikroigłową polega na nakłuciu 
skóry głowicą z igiełkami, które 
są następnie mocno nagrzewane, 
co prowadzi do wypalenia gruczo-
łów. Metoda działa głęboko, ale  
i punktowo, dzięki czemu między 
fragmentami poparzonej tkanki są 
miejsca nietknięte. Część gruczołów 
jest usuwana całkowicie, a reszta 
jest jedynie osłabiona. Efektem 
widocznym od razu po zabiegu jest 
całkowite usunięcie nadpotliwości, 
a po kilku miesiącach powrócenie 
pocenia się w ustabilizowanej for-
mie. 

dr Marek Wasiluk, www.marekwasiluk.pl

ZDROWIE
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DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl  

Zdarza się, że wiek pacjentki, która przychodzi w golfie, oceniam na 35 lat,  
a jej szyja i dekolt po odsłonięciu wyglądają jak u 50-latki. 

Szyja i dekolt 
– letnia odsłona 

Większość uwagi poświęcamy 
na pielęgnację twarzy, zwykle 
zapominając o tym, co poniżej. 
Tymczasem niewielka warstwa 
tkanki tłuszczowej oraz mała licz-
ba gruczołów łojowych powodują, 
że skóra w tych okolicach wcześ- 
nie zaczyna się starzeć. Najważ-
niejszą przyczyną wczesnego 
starzenia się skóry szyi i dekoltu 
jest fotoaging. Szyja i dekolt są 
tak samo jak twarz przez cały rok 
narażone na szkodliwy wpływ 
promieniowania UV. Wieloletnia 
ekspozycja na słońce sprawia,  
że w wieku dojrzałym często  
pojawia się poikiloderma – uszko-
dzenia skóry objawiające się 
nieregularnym przebarwieniem  
i rozszerzonymi naczyniami krwio-
nośnymi, zlokalizowane na bocz-
nych powierzchniach szyi. 
 Z upływem lat problemem 
stają się też coraz większa 
wiotkość skóry na szyi (tzw. in-
dycza szyja) oraz promieniste 
(wertykalne) zmarszczki na de-
kolcie związane z ułożeniem  
w czasie snu. U osób ze skórą 
alergiczną lub atopowym zapa-
leniem skóry znacznie wcześniej 
niż u innych zaczynają się poja-
wiać tzw. obręcze Wenus – pozio-
me zmarszczki na szyi. Wiotkość  
i brak elastyczności skóry wyni-
ka z malejącej z wiekiem ilości 
elastyny i kolagenu. Istotnym 
problemem jest utrata objętości 
– młodzieńcze poduszeczki tłusz-
czu poniżej obojczyków z czasem 
zanikają, uwidaczniając wystają-
ce kości na dekolcie. Osłabiony 
układ immunologiczny sprawia, 
że im więcej mamy lat, tym więcej 
pojawia się też nieestetycznych 
włókniaków i brodawek.  

Lepiej zapobiegać, 
niż regenerować 
Co roku, gdy robi się ciepło, przy-
bywa w moim gabinecie pacjen-
tek proszących o to, aby szybko 
„coś zrobić” z szyją i dekoltem, 
tak żeby znowu mogły z przyjem-
nością założyć letnie sukienki. 
Zwykle układam pacjentkom tera-
pię składającą się z kilku wzajem-
nie wzmacniających się zabiegów, 
która zawsze jest dobrana do pro-
gramu odmładzania twarzy. 
 Do poprawy struktury i zlikwi-
dowania wiotkości skóry dojrza-
łej polecam Thermage – zabieg 
wykorzystujący fale radiowe. Po-
budza on naturalne mechanizmy 
organizmu powodujące regene-
rację włókien kolagenowych, co 
odmładza wygląd skóry i liftinguje 
ją. Spektakularne efekty poprawy  
napięcia i ujędrnienia skóry wi-
doczne są już po jednym zabiegi 
i utrzymują się przez kilka lat.  
 Na rynku w ostatnim czasie po-
jawiły się zabiegi, które włączyłam 
do swojego portfolio z uwagi na ich 
znakomite rezultaty i – co szczegól-
nie cenią pacjenci – małoinwazyj-
ność. Zabieg PRX-T 33 to nowa, 
niezwykle skuteczna metoda bio-
rewitalizacji skóry. Produkt w po-
staci żelu nakłada się na skórę, 
wmasowując kilka warstw jedna 
po drugiej. Zabieg można wykony-
wać o każdej porze roku – również 
w lecie. Bezpośredni efekt to po-
prawa nawilżenia i napięcia skóry, 
która jest widoczna już na drugi 
dzień. Zabieg doskonale regene-
ruje zwiotczałą skórę na dekolcie 
i biuście, pomaga też zredukować 
płytkie przebarwienia. Stosowany 
w połączeniu z innymi zabiegami, 
takimi jak mezoterapia, laserote-

rapia lub osocze bogatopłytkowe, 
znacznie wzmacnia ich działanie. 
 Ellansé to jeden z najnowo-
cześniejszych obecnie na rynku 
całkowicie biokompatybilnych  
stymulatorów skóry o silnych 
właściwościach rewitalizujących. 
Ellansé zawiera polikaprolakton 
– biopolimer, który ma znakomite 
właściwości stymulowania skóry 
do namnażania własnego kolage-
nu. Zabieg pozwala osiągnąć na-
turalny i długotrwale utrzymujący 
się efekt regeneracji. Oprócz tego, 
że działa biostymulująco, preparat 
delikatnie wypełnia zmarszczki  
i zagłębienia na szyi i dekolcie. 
 Zmarszczki wertykalne na de-
kolcie zawsze były problemem 
trudnym do leczenia. Unikatowa 
technologia zabiegu Aptos po-
zwala na uzyskanie znakomitych 
efektów w tym zakresie. Specjal-
nie skonstruowane nanosprężyn-
ki wypychają zagłębienia skóry, 
doskonale i naturalnie wyrównu-
jąc powierzchnię dekoltu. Efekty 
utrzymują się około dwóch lat. Za-
bieg pozwala na zachowanie peł-
nej dynamiki skóry, co jest bardzo 
ważne, ponieważ jest to miejsce o 
dużej ruchliwości. Zabieg jest ma-
łoinwazyjny, nie wymaga żadnych 
nacięć ani szycia chirurgicznego. 
Dla komfortu pacjenta przed za-
biegiem stosuję krem znieczula-
jący. 
 Jako dermatolog zawsze przy-
pominam pacjentkom o tym, jak 
ważna jest codzienna profilakty-
ka. W ostatnim czasie odkryłam 
znakomity krem Yonelle na noc 
do intensywnej pielęgnacji prze-
ciwzmarszczkowej skóry szyi i de-
koltu. Sama go stosuję i jestem 
zadowolona z efektów. 
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Nieustanna chęć bycia perfekcyjną, stres w pracy i w domu, nowe obowiązki, 
którym nie zawsze potrafimy sprostać – wszystko to ma negatywny wpływ           
na nasze zdrowie. I niestety odbija się także na wyglądzie. Jednym ze skutków 
życia w ciągłym biegu jest… łysienie. W ostatnich czasach występuje nie tylko 
u mężczyzn, ale również u młodych kobiet. 

Pięć sposobów 
na łysienie u kobiet

Dlaczego kobiety coraz częściej 
tracą włosy? Skóra głowy jest 
unaczyniona naczyniami włoso-
watymi, które w stresie wyraźnie 
się obkurczają. Obkurczone na-
czynia dostarczają do skóry mniej 
tlenu i składników aktywnych,  
a wtedy włosy zaczynają wypadać. 
Duże naczynia włosowate kończą 
się u podstawy czaszki. Im dalej 
od nich, tym większy problem 
z dożywieniem i dotlenieniem 
mieszków włosowych. To dlatego 
do przerzedzenia włosów docho-
dzi najczęściej w okolicy skronio-
wej, gdzie powstają tzw. zakola. 

Sposób 1. 
– suplementy diety
Łysienie u kobiet to obecnie bar-
dzo powszechny problem. Oprócz 
stresu (który może być permanent-
ny – związany np. z trybem pracy, 
lub jednorazowy, np. utrata kogoś 
bliskiego) kobiece wypadanie 
włosów może mieć podłoże: hor-
monalne (przeważnie występują-
ce podczas ciąży) oraz polekowe 
(np. po kuracji sterydami, lekami 
przeciwbólowymi i przeciwzapal-
nymi lub po leczeniu hormonal-
nym). Niemały wpływ ma także 
tzw. śmieciowe jedzenie i częste 
przebywanie w klimatyzowanych 
pomieszczeniach. 
Doraźną pomocą mogą być su-
plementy diety zawierające m.in. 
skrzyp polny. Pomagają również 
pobudzające krążenie masaże  
i regularne wsmarowywanie we 
włosy olejku łopianowego – w wer-
sji z czerwoną papryką lub skrzy-
pem. Warto też wzbogacić co-
dzienną dietę w żelazo (czerwone 
mięso), proteiny (białe sery, jajka, 

ryby) oraz w cynk (orzechy, pestki 
słonecznika). 
Jednak aby skutecznie wyleczyć 
wypadanie włosów, należy zacząć 
od ustalenia jego przyczyny. Jeśli 
jest to stres, trzeba się nauczyć 
funkcjonowania w sytuacjach 
podbramkowych bez konsekwen-
cji zdrowotnych. Pomogą w tym 
codzienny spacer, chwila relaksu 
przy ulubionym filmie, spędzanie 
czasu z rodziną, zapisanie się 
na jogę, rozpoczęcie joggingu. 
Słowem, poświęcanie czasu wol-
nego na rzeczy, które nas cieszą 
i odstresowują. Jeśli przyczyna 
łysienia leży w gospodarce hor-
monalnej, kobieta powinna się 
zapisać na wizytę do endokryno-
loga. Natomiast jeśli łysienie jest 
już zaawansowane, a suplementy 
diety nie pomagają, najważniej-
szym krokiem będzie konsultacja 
u lekarza i dobór odpowiedniej 
metody leczenia.

Sposób 2. 
– mezoterapia koktajlami
By skutecznie wspomóc odra-
stanie włosów, warto rozważyć 
zabieg polegający na ostrzyki-
waniu skóry głowy preparatami 
wspomagającymi. Mowa o me-
zoterapii, która zalicza się do za-
biegów odżywczo-regenerująco-
-leczniczych. Zabieg ten polega 
na wprowadzeniu (za pomocą 
bardzo cienkiej igły) substancji 
czynnych w głębokie warstwy 
skóry. Nakłucia są mało bolesne, 
a mezoterapia skóry głowy może 
mieć również charakter profilak-
tyczny.
W przypadku tracenia większej 
ilości włosów niż standardowa 

(czyli ok. 100 dziennie), zwłaszcza 
u osób, u których utrata włosów 
jest nasilona w okolicy czołowej, 
bardzo popularna jest mezote-
rapia koktajlami. Zabieg ten jest 
stosowany właściwie w przypad-
ku wszystkich problemów związa-
nych z włosami, takimi jak: słabe, 
szare, cienkie włosy lub rozdwa-
jające się końcówki. Wstrzyki-
wanie pod skórę specjalnych 
koktajli zawierających witaminy, 
aminokwasy i mikroelementy lub 
peptydy odnawia i regeneruje 
włosy, hamując łysienie. 
Koktajle z peptydami charakte-
ryzują się największą skutecz-
nością, działają odżywczo i sty-
mulująco na mieszki włosowe. 
Peptydy zachowują się niczym 
czynniki wzrostu, dlatego stymu-
lują komórki do pracy. W efekcie 
włosy odrastają mocniejsze, zre-
generowane, grubsze, gęstsze, 
bardziej nawilżone i lśniące. Na-
tomiast w przypadku gdy chcemy 
dodatkowo poprawić krążenie 
krwi, warto połączyć ten zabieg 
z karboksyterapią, która działa 
dotleniająco. Zabiegi mezoterapii 
przeprowadza się w cyklicznych 
seriach. Aby rezultat był trwały  
i widoczny, należy wykonać serię 
3-5 zabiegów (w zależności od 
preparatu) w odstępach co 2-3 
tygodnie. Żadna maska ani od-
żywka nie jest w stanie dać tak 
spektakularnych rezultatów.  

Sposób 3. 
– intradermoterapia własnym 
osoczem bogatopłytkowym
Ten typ terapii wyróżnia się dużą 
skutecznością, dlatego jest sto-
sowany w bardziej problema-

dr Urszula Brumer, www.drbrumer.pl

ZDROWIE
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tycznych sytuacjach – zarówno 
wtedy, kiedy włosy wymagają 
bardzo silnego odżywienia, jak  
i wtedy, gdy pacjentka obser-
wuje ich systematyczną utratę. 
Intradermoterapia własnym oso-
czem bogatopłytkowym polega na 
ostrzykiwaniu skóry głowy prepa-
ratem, który uzyskuje się z naszej 
własnej krwi. Czynniki wzrostu 
zawarte w płytkach podane do 
skóry głowy pobudzają cebulki 
do wytwarzania nowych i moc-
niejszych włosów. 
Intradermoterapia z użyciem oso-
cza jest zabiegiem stymulującym, 
który dostarcza cebulkom czyn-
ników wzrostu. Silnie stymuluje 
komórki skóry i jej przydatków, 
a poza tym korzystnie wpływa na 
poprawę krążenia w naczyniach 
włosowatych. Osocze działa na 
włosy jak bomba odżywczo-sty-
mulująca. W rezultacie uzyskuje 
się ich widoczny odrost i lepszą 
jakość włosów. Poleca się wyko-
nanie serii 3 zabiegów powtarza-
nych co 1-2 miesiące. Jedna wi-
zyta trwa około 30 minut, a ślady 
ukłucia igłą znikają w ciągu kilku 
godzin. 

Sposób 4. 
– karboksyterapia
To metoda, w której wykorzystuje 
się dwutlenek węgla do różnych 
celów terapeutycznych, w tym do 
leczenia łysienia u kobiet. Dwu-
tlenek węgla podany śródskór-
nie rozchodzi się równomiernie 
pod skórą, rozszerzając naczynka 

krwionośne, co sprzyja lepszemu 
dotlenieniu skóry i jej przydatków, 
a w efekcie również odrostowi 
nowych, silniejszych włosów. Kar-
boksyterapia często jest stosowa-
na w terapii skojarzonej razem  
z mezoterapią, ponieważ zabiegi 
te doskonale się uzupełniają. 
Jeszcze do niedawna karbok-
syterapia była zabiegiem mało 
przyjemnym. Dotąd zimny CO2 
sprawiał, że podczas nakłuć pa-
cjentka czuła ból. Zmieniło się to 
jednak za sprawą nowoczesnych 
urządzeń, które umożliwiają po-
dawanie podgrzanego dwutlenku 
węgla. Wytworzone ciepło spra-
wia, że nakłucia przypominają de-
likatną akupunkturę. Mogę śmiało 
powiedzieć, że jest to teraz zabieg 
przyjemny, a pierwsze efekty są wi-
doczne już po 3.-4. zabiegu. 

Sposób 5. 
– terapia z użyciem komórek 
regeneracyjnych (macierzystych)
W przypadku zabiegów z zasto-
sowaniem komórek regenera-
cyjnych (macierzystych) oprócz 
tego, że dostarczamy cebulkom 
włosowym cennych, wyjątkowych 
tylko dla tych komórek czynników 
wzrostu, robimy „porządek” ze 
stanem zapalnym w skórze. Co to 
oznacza? O ile do tej pory jednym 
z czynników „odcięcia” komórek 
włosowych od składników od-
żywczych był stan zapalny, o tyle 
po terapii komórki regeneracyj-
ne podane pod skórę zaczynają 
stymulować poprawę ukrwienia 

skóry w okolicach prześwitów. 
Dzięki temu nowe włosy wyra-
stają nawet w tych przypadkach, 
w  których wyżej opisane zabiegi 
się nie sprawdziły. 
Zabieg z użyciem komórek ma-
cierzystych należy do procedur 
ekskluzywnych i wykonuje się 
go tylko raz. Podczas zabiegu ko-
mórki macierzyste pobiera się z 
krwi pacjenta za pomocą bardzo 
zaawansowanej i sterylnej tech-
nologii. Następnie podaje się je 
pacjentowi wypracowaną w  kli-
nice metodą. Komórki macie-
rzyste stymulują komórki skóry 
i jej przydatki. Zastosowanie tej 
terapii jest wskazane zwłaszcza 
w  przypadku pacjentek z łysie-
niem androgenowym, z zaawan-
sowaną utratą włosów.

Moment, w którym zauważamy, 
że włosy wypadają, jest dla kobie-
ty bardzo trudny. Spowodowany 
tym stres jest często dodatkowo 
potęgowany przez zbyt pochopne 
rozpoznanie łysienia androgeno-
wego. Dla pacjentki, która słyszy 
takie słowa od lekarza, jest to wy-
rok. A tymczasem wcale nie musi 
tak być. Łysienie jest możliwe do 
wyleczenia. Jednak niezależnie 
od metody, na jaką się zdecydu-
jemy, na ostateczne efekty, czyli 
zdrowe, lśniące i gęste włosy, mu-
simy cierpliwie poczekać. Rezul-
taty, o których marzą pacjentki, 
pojawią się bowiem mniej więcej 
po sześciu miesiącach od rozpo-
częcia leczenia. 
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Redaguje Brygida Rekowska, brygida@alterego.pl

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

Ekspert poleca

OBAGI SUN SHIELD MATTE BROAD SPECTRUM SPF 50  
Preparat przeznaczony do ochrony przed szkodliwymi promieniami UVA i UVB. Chroni ko-
mórki przed destrukcyjnym działaniem promieniowania i pomaga dbać o zdrowie skóry na co 
dzień. Ma lekką konsystencję, która umożliwia aplikację bez efektu rolowania, oraz długotrwałe  
właściwości matujące, co sprawia, że idealnie się sprawdza jako baza pod makijaż. Produkt 
ten nie zawiera tłuszczów, kwasu p-aminobenzoesowego ani zapachu, dzięki czemu może być 
stosowany do wszystkich rodzajów cery, nawet szczególnie wrażliwej. 

OBAGI PROFESSIONAL-C™ SERUM   
Innowacyjny produkt bogaty w kwas L-askorbinowy – naturalny antyoksy-
dant, który organizm ludzki rozpoznaje i wykorzystuje. Odpowiednio niskie 
pH produktu (pomiędzy 2,0 i 3,0) zapewnia optymalne wchłanianie. Serum 
dostępne w trzech różnych stężeniach witaminy C pozwala dobrać preparat 
do każdego rodzaju skóry: 
Professional-C Serum 10% – skóra sucha, podrażniona lub wrażliwa,
Professional-C Serum 15% – większość typów skóry,
Professional-C Serum 20%  – skóra normalna i tłusta 
(zawiera również kwas hialuronowy). 

MARKA OBAGI PRZEDSTAWIA „DUET IDEALNY”
SERUM Z WITAMINĄ C I KREM Z FILTREM 
JAKO PODSTAWA CODZIENNEJ PIELĘGNACJI
Co zrobić aby cera wyglądała zdrowo i promiennie przez cały rok? Należy pamiętać o odpowiedniej 
pielęgnacji skóry. Niezależnie od jej kondycji, rodzaju ani wieku kluczem do sukcesu będzie stosowa-
nie dwóch produktów: nowoczesnego kremu z filtrem SPF oraz serum z witaminą C. 
Produkty z witaminą C stanowiące podstawę codziennej pielęgnacji pomagają wyrównać koloryt skóry,  
a w połączeniu z kremem z wysokim filtrem zapewniają optymalną ochronę przed skutkami promienio-
wania UVA i UVB. 

Produkty marki Obagi dostępne są na świecie od ponad 25 lat. Od niedawna można je również zakupić w Polsce 
w renomowanych gabinetach dermatologii i medycyny estetycznej oraz w klinikach chirurgii plastycznej – lista  
ponad 100 placówek dostępna jest na stronie internetowej www.obagi.pl. Portfolio marki na polskim rynku 
będzie w najbliższych miesiącach sukcesywnie powiększane o kolejne innowacyjne produkty. 

NOWOŚCI

NEAUVIA ORGANIC INTENSE
To pierwsza na świecie organiczna linia wypełniaczy o formule jednofazowego, wyso-
ce biokompatybilnego żelu o strukturze zbliżonej do naturalnej tkanki ludzkiej. Neauvia 
Organic Intense to preparat o najwyższym stężeniu kwasu hialuronowego – 28mg/ml, 
co zapewnia mu wolumetryczne właściwości przy użyciu niewielkiej ilości preparatu. 
Może on służyć do modelowania objętościowego dowolnej partii twarzy i ciała, jest jed-
nak szczególnie polecany do modelowania kości policzkowych, konturu twarzy i nosa. 
Zabieg preparatem nie tylko daje efekt wolumetryczny, lecz także poprawia jakość, ela-
styczność i poziom nawilżenia skóry. Jego cechą charakterystyczną jest duża wydajność 
oraz naturalny efekt. Już jeden zabieg zapewnia delikatnie liftingujące rezultaty.

Dystrybutor: ITP S.A., www.itpesthetique.pl



BIOFUSION – NOWA SERIA YONELLE    
Seria innowacyjnych kosmetyków biologicznie regenerujących przeznaczona dla kobiet dojrzałych, po czter-
dziestym roku życia. Kosmetyki mają zdolność biofuzji, czyli „wtapiania” się w skórę i biologicznego naprawia-
nia nieszczelności i uszkodzeń naskórka. Dają natychmiastowy efekt gładkości skóry. Świeży zapach, delikatna 
konsystencja i eleganckie opakowania to znak rozpoznawczy kosmetyków Yonelle. 

BIOFUSION SERUM Z WITAMINĄ C 5%
Skoncentrowane serum w formie emulsji to kosmetyk multifunkcyjny, o bardzo wysokim potencjale anti-aging, 
działający na wszystkie objawy starzenia się skóry. Efektem stosowania jest widoczne rozjaśnienie przebar-
wień i redukcja zmarszczek oraz znacząca poprawa nawilżenia skóry. 

BIOFUSION KREM REGENERUJĄCY 3C
Potrójna, głęboko wnikająca witamina C działa rozjaśniająco na przebarwienia, stymuluje metabolizm i synte-
zę elastyny oraz kolagenu. Krem na dzień przeciwdziała uszkodzeniom powodowanym przez czynniki środo-
wiskowe (promienie UV, wolne rodniki i chemicznie zanieczyszczone środowisko). Daje komfortowe uczucie 
ukojenia i odnowy. 

BIOFUSION KREM NAPRAWCZY 3C
Krem na dzień i na noc do regeneracji, odmładzania  
i poprawy wyglądu cery wrażliwej, suchej i normal-
nej, dojrzałej oraz skłonnej do podrażnień. Daje 
szybkie i spektakularne efekty poprawy jakości, 
wzmocnienia i odmłodzenia skóry.

BIOFUSION KREM NAPRAWCZY 3C POD OCZY
Krem stanowi skuteczną terapię przeciwzmarszczko-
wą i regenerującą. Pomaga skórze wytwarzać więcej 
kolagenu i elastyny, zwiększa jędrność, elastyczność  
i gęstość. Powoduje redukcję zmarszczek i rozjaś- 
nienie skóry wokół oczu, łagodzi podrażnienia.
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DERMAHEAL DARK CIRCLE SERUM
Dermaheal Dark Circle Serum do powiek zostało opracowane z wykorzystaniem 
najbardziej zaawansowanych i skutecznie działających peptydów i składników  
aktywnych, dzięki czemu znacznie redukuje cienie wokół oczu. Rozjaśnia i rozświetla  
skórę, zapobiega przebarwieniom. Ma działanie przeciwstarzeniowe, stymuluje syntezę  
kolagenu, poprawia elastyczność skóry. Chroni przed działaniem wolnych rodników,  
łagodzi i zmniejsza zaczerwienienia, nawilża i wygładza skórę.  

Pojemność: 10 ml 
Cena: 320 zł

DERMAHEAL EYEBAG SERUM
Nowe Dermaheal Eyebag Serum dzięki zawartości peptydów skutecznie redukuje wor-
ki pod oczami i zmniejsza obrzęki wokół oczu. Działa też antyoksydacyjnie i przeciwsta-
rzeniowo. Uelastycznia i napina skórę oraz łagodzi i koi podrażnienia.

Pojemność: 10 ml

Preparaty można kupić w gabinetach oraz sklepach internetowych, które sprzedają  
dermokosmetyki; www.antiaging.com.pl

NOWOŚCI Z SERII CLINIC WAY DR IRENA ERIS 
DERMOSERUM HIALURONOWE WYGŁADZANIE 
Dermoserum przeciwzmarszczkowe to zaawansowany, skoncentrowany preparat o wysokim 
stężeniu substancji hamujących proces starzenia się skóry. Optymalizuje i wydłuża rezultaty 
działania kremu, dając szybkie efekty w redukcji zmarszczek. Skutecznie wzmacnia i odna-
wia mechanizmy obronne skóry, zapewniając natychmiastową poprawę jej ogólnej kondycji.   
Polecane po 30. roku życia.

Średnia cena detaliczna: 99 zł 
Pojemność opakowania: 30 ml 
Dostępne w aptekach 
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SUPER SOINS SOLAIRES 
Nowa kolekcja 4 kosmetyków słonecznych do twarzy i ciała SISLEY oferuje kompleksowe podejście do 
profilaktyki fotostarzenia. Zaawansowa technologia filtrów słonecznych zapewnia optymalną ochronę przed 
promieniowaniem UVA i UVB. Specjalnie dobrane składniki pielęgnacyjne zabezpieczają skórę przed wolny-
mi rodnikami i przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu, który jest 
główną przyczyną fotostarzenia (zmarszczki, przebarwienia, wiot-
czenie skóry). Dzięki ekstraktom z szarotki alpejskiej i białego łubi-
nu produkty Super Soins Solaires przyczyniają się do zachowania 
integralności DNA komórkowego – co jest warunkiem ich prawi-
dłowej odnowy. Wyciąg z szarotki alpejskiej oraz olejek kameliowy 
dodatkowo wzmacniają funkcję ochronnej bariery skórnej, przy-
czyniając się do utrzymania optymalnego poziomu nawilżenia i po-
prawiając odporność na agresywne czynniki zewnętrzne. Formuły 
zostały wzbogacone olejkiem słonecznikowym, olejkiem kamelio-
wym, wyciągiem z mango oraz z masła karité, które pielęgnują skó-
rę. Doskonale wchłaniająca się konsystencja i delikatny aromatycz-
ny zapach (naturalnie perfumowane olejkami eterycznymi z szałwii  
i majeranku lub lawendy i geranium) stanowią znak rozpoznawczy 
nowej kolekcji kosmetyków słonecznych Super Soins Solaires.

CENA: 
Super Soin Solaire Visage Protecteur de jeunesse SPF 15 – 60 ml/715 zł
Super Soin Solaire Visage  Protecteur de jeunesse SPF 50+/PA++++ –  40 ml/570 zł 
Super Soin Solaire Protecteur de jeunesse Huile Soyeuse Corps SPF 15 – 150 ml/450 zł
Super Soin Solaire Protecteur de jeunesse Brume Lactée Corps SPF 30/PA+++ – 150 ml/450 zł

CEBELIA – WIĘCEJ NIŻ KOSMECEUTYKI. KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA SKÓRY   
Francuska linia Cebelia, opracowana przez Laboratorium d'Anjou, przeznaczona dla pacjentów korzystają-
cych z dobrodziejstw zabiegów medycyny estetycznej. Opatentowane formuły skutecznie skracają procesy 
rekonwalescencji pozabiegowej. Przyspieszają gojenie się wszelkiego typu ran powstałych na skutek prze-
prowadzonych operacji estetycznych, iniekcji lub zabiegów laserowych, a także redukują i korygują obrzęki  
i zasinienia. Wyciszają i regenerują skórę podrażnioną przez technologie laserowe lub fali radiowej. Likwidują swę-
dzenie ciała po zabiegach epilacji i zabiegach liposukcji, szczególnie w przypadku noszenia bielizny uciskowej. Na 
szczególne zainteresowanie zasługuje opatentowany produkt do depigmentacji o szerokim spektrum działania. 
Kosmeceutyki Cebelia są przeznaczone dla kobiet i mężczyzn, którzy cenią sobie zdrowy i młody wygląd. 

Główne cele, jakie stawia sobie ta marka, to:
• Zapobieganie i spowalnianie przedwczesnego starzenia się skóry poprzez intensywną stymulację  
mechanizmów samonaprawczych;
•  Przedłużanie wyników przeprowadzonych zabiegów medycznych i estetycznych – dla szybszej regenera-

cji skóry, zapobiegania skutkom ubocznym i wzmacnia-
nia korzyści zabiegowych. W ten sposób skóra odzyskuje 
swoją integralność w możliwie najkrótszym czasie.

Laboratoires d'Anjou opracowało innowacyjne opaten-
towane formuły dla kosmeceutyków Cebelia, co zmini-
malizowało ryzyko nietolerancji i umożliwiło stosowanie 
preparatów bezpośrednio na uszkodzoną skórę i otwarte 
rany. Dlatego produkty Cebelia idealnie się sprawdzają 
po zabiegach chirurgicznych i medycyny estetycznej, ale 
także po depilacji laserowej, zabiegach fali radiowej i w 
przypadku zwykłych otarć.

Więcej informacji: www.aestheticconcept.pl

LIFTING PEPTYDOWY DERMOSERUM PRZECIWZMARSZKOWE   
Dermoserum przeciwzmarszczkowe to wyspecjalizowany kosmetyk w błyskawiczny sposób 
przywracający sprężystość i prawidłową gęstość skóry, jej optymalne nawilżenie i rozjaś- 
nienie. Intensyfikuje i przedłuża działanie kremu. Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym 
składnikom nowej generacji umożliwia uzyskanie długotrwałych efektów w postaci inten-
sywnego wygładzenia zmarszczek. Przeznaczone do skóry dojrzałej powyżej 50. roku życia. 

Średnia cena detaliczna: 112 zł 
Pojemność opakowania: 30 ml 
Dostępne w aptekach 
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Stworzone przez Fundację Anti-Aging Międzynarodowe Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging to miejsce unikatowe na skalę 
europejską – nikt do tej pory nie stworzył takich warunków 
do kompleksowego szkolenia lekarzy z zakresu tej dziedziny 
medycyny. Celem Fundacji jest też kreowanie nowych  rozwiązań 
medycznych. Ściśle współpracujemy z mediami oraz firmami z branży.

Rocznik 2014
Rocznik 2012
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Absolwenci 
Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging 
już prowadzą własną 
praktykę!

lekarską. Dlatego zgłaszają się do naszego 
programu, który zapewnia solidne i cało-
ściowe przygotowanie do prowadzenia 
praktyki lekarskiej w tym właśnie zakresie. 
Szczególny nacisk kładziemy na  zajęcia 
praktyczne z udziałem pacjentów, ponie-
waż praktyki nie da się zastąpić wiedzą 
książkową. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w  kilku-
osobowych grupach w gabinetach lekar-
skich pod nadzorem specjalistów, którzy 
dzielą się swoim bogatym doświadcze-
niem i wypracowanymi technikami zabie-
gowymi. W programie są też zagadnienia 
dotyczące medycyny przeciwstarzeniowej, 
które pozwalają szeroko spojrzeć na pa-

cjenta, co daje możliwość przygotowania 
kompleksowego programu terapii. Pod-
kreślamy znaczenie wywiadu lekarskiego, 
badania przedmiotowego i  podmiotowe-
go, badań diagnostycznych i laboratoryj-
nych.  Wprowadzamy do gabinetów es-
tetyki lekarskiej nowe standardy, które 
pozwalają zapewnić naszym pacjentom nie 
tylko dobry wygląd, ale również zdrowie 
i samopoczucie i tym samym podnoszą ja-
kość ich życia. Po sześciu latach działalności 
Centrum widzę celowość i efekty naszej 
pracy. Potwierdzają to nowi kandydaci, 
którzy zgłaszając się na szkolenie, najczę-
ściej, powołują się na rekomendację tych, 
którzy już naukę u nas ukończyli.

dr KINGA NICER, 
wiceprezes 
Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, dyrektor 
ds. merytorycznych 
Centrum Medycyny
Anti-Aging, jedna 
z fundatorek i członkiń
Rady Medycyny Anti-Aging

KONTAKT:  ul. Włodarzewska 69A, 02-384 Warszawa, tel. 22 853 39 70, 605 332 776, 695 803 801, 695 805 955, faks 22 847 69 33

www.antiaging.edu.pl

Rozpoczęcie kształcenia odbywa się corocznie w październiku, rekrutacja trwa cały rok!

Lekarze, którzy składają aplikacje o przy-
jęcie do Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging, są zde-
cydowani związać swoją drogę zawodową 
z medycyną przeciwstarzeniową i estetyką 
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