
MEDYCYNA 
URODY 
i Zdrowie

DODATEK PROMOCYJNY
NR 20     PAŹDZIERNIK 2021

F
o

t.
  

12
3r

f



https://www.afrodyta-spa.pl/


286

Zabieg i

F
o

t.
 1

23
rf

Oczy, szyja, 
podbródek 
– wyznaczniki 
wieku

„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


287

Zabieg i

Najtrudniejsze dla lekarza medycyny estetycznej 
obszary zabiegowe, bo wymagające największego 
doświadczenia w korygowaniu …

Oczy i szyja z podbródkiem – dwa obszary najtrud-
niejsze do ratowania, bo najszybciej się starzeją.

Zacznijmy od oka. Dlaczego to tak trudna okolica 
i dlaczego wymagany jest tu doświadczony lekarz?

Okolice oczu są najbardziej i najszybciej starzejącą 
się partią twarzy. Tu skóra jest wyjątkowo cienka – 
jej grubość wynosi tylko ok. 0,5mm. Czynnikiem 

OCZY, PODBRÓDEK I   SZYJA – TO ONE WYDAJĄ WIEK 

KOBIETY, a dla lekarza medycyny estetycznej są 
jednocześnie najtrudniejszymi okolicami zabie-
gowymi. Czy można sprawić, by te miejsca wy-
glądały młodo? – To trudne, ale możliwe – MÓWI 

DR MARIUSZ KACZOROWSKI, lekarz medycyny este-
tycznej, i tłumaczy, jak to robi. 

Rozmawiała  Dorota Bardzińska
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Zabieg i

sprzyjającym nadmiernemu starzeniu jest również 
brak gruczołów łojowych oraz dość skąpe ukrwienie. 
Zarówno powieki, jak i skóra wokół oczu są bardzo 

Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, z medycyną estetycz-
ną związany od ponad dziesięciu lat. Członek Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. Absolwent 
Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Warszawie. Szkoleniowiec i trener w zakresie nowo-
czesnych technik medycyny estetycznej. Specjalizuje się w bezopera-
cyjnych i laserowych korektach defektów estetycznych twarzy i ciała. 
Wykonuje zabiegi zapobiegające przedwczesnemu starzeniu się 
skóry. Współpracownik, konsultant medyczny kilku renomowanych 
klinik i gabinetów w kraju.

Dr Mar iusz 
Kaczorowski
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„pracowite”, bo wykonują do  20 tysięcy ruchów 
na dobę, a to za sprawą mięśnia okrężnego oka, który 
cały czas pracuje, zaginając i  prostując delikatną 
skórę okolicy oczu. Konsekwencją są zmarszczki 
mimiczne, nazywane kurzymi łapkami. Od  mniej 
więcej 40. roku życia zaczyna pojawiać się utrata 
sprężystości skóry, jej przesuszanie, zwłaszcza pod 
oczami, często uporczywe cienie i/ lub obrzęki. 
Z upływem lat wyraźniejsza staje się dolina łez.

Wiadomo, na zmarszczki mimiczne dobry jest 
botoks... 

Tak, botoks jest niezastąpionym lekarstwem 
na kurze łapki. Ujarzmienie nadmiernej kurczliwości 
mięśnia okrężnego oka zawsze pomaga, likwiduje lub 
łagodzi zmarszczki mimiczne. Zabieg nie należy 
do bolesnych, ale należy pamiętać o przestrzeganiu 
zaleceń lekarskich po jego wykonaniu – przez kilka 
godzin po iniekcjach z botoksu nie wolno się pochy-
lać, kłaść się ani uprawiać sportów. 

Radziłby pan stosować go nawet młodym dziewczy-
nom? 

Zabieg i
„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


290

Sukces jest tym większy, im wcześniej zaczniemy 
wykonywać ten zabieg. Trzeba to zrobić jeszcze 
przed utrwaleniem się zmarszczek. Dobrze wykona-
ny botoks w  tej okolicy potrafi odmłodzić twarz 
nawet o 8-10 lat!

A co ze skórą, która przecież jest bardzo cienka 
i delikatna? Jak poprawić jej jakość, gęstość? Jak 
ujędrnić ją wokół oczu?

„Naprawiając” te okolice praktycznie 
zawsze swoim pacjentom oprócz 
toksyny botulinowej proponuję zabieg 
MEZOTERAPII OKOLICY OCZU.

Najlepiej sprawdzają się preparaty przeznaczone 
do delikatnej skóry, które zawsze dobieram indywi-
dualnie. Bazuję na kwasie hialuronowym i polinukle-
otydach oraz substancjach takich jak ruszczyk, wita-
mina C, rozmaryn.

A co pan robi, jeśli ktoś nie stosował regularnie 
botoksu i ma już utrwalone zmarszczki? 

Zabieg i
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Dla takich „spóźnialskich” mam nitki. Najczęściej 
używam w tych okolicach nici PDO, gładkich, cien-
kich i delikatnych, przeznaczonych do tej skóry. Są 
całkowicie biowchłanialne i po mniej więcej pół roku 
ulegną rozpuszczeniu. Na pełen efekt trzeba trochę 
poczekać, ale warto. Świetnie rewitalizują skórę 
i przywracają jej utraconą sprężystość. 

Na  zmarszczki – zwłaszcza te utrwalone i  wiot-
kość skóry – stosuję również leczenie laserowe, 
zabiegi głowicą CO2 frakcyjną, wiązką plazmy. 

Po czterdziestce wiele kobiet uskarża się 
na opadające powieki. Czy na to lekarz medycyny 
estetycznej może coś poradzić, czy też od razu 
potrzebna jest interwencja chirurga 
plastycznego?

Można przy użyciu lasera czy wiązki plazmy wyko-
nać również zabiegi obkurczające czy redukujące skórę 
zarówno powieki górnej, jak i dolnej, czyli niechirur-
giczną blefaroplastykę. Procedury te dają bardzo dobre 
efekty w postaci spłycenia zmarszczek, poprawy jędr-
ności i kolorytu skóry. Można też unosić brwi, podcią-

Zabieg i
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gając również skórę powiek. W tym celu wykorzystuje 
sie działanie botoksu, kwasu hialuronowego oraz nici 
liftingujących. A w cięższych przypadkach współpracu-
ję z kolegami – chirurgami plastykami. 

Okolica oka to również tzw. dolina łez. Można ją 
zniwelować?

Zmora wielu twarzy, postarza i sprawia, że buzia 
wygląda na  ponurą i  zmęczoną. Tu sprawa zależy 
od  kilku czynników, w  tym anatomicznych, i  każdy 
przypadek rozpatruje się indywidualnie. Przy płyt-
szych dolinkach często wystarczy seria stymulujących 
mezoterapii np. z  polinukleotydów. Przy głębszych 
stosuję przeznaczone do  tej okolicy wypełniacze 
na bazie kwasu hialuronowego. Mają delikatną konsy-
stencję, a jednym z ich składników jest lek znieczula-
jący. Dla pełnego komfortu pacjenta do podania takie-
go preparatu zamiast igły stosuję kaniulę.

Oko „zrobione”, pora na szyję i podbródek. Dlacze-
go to również trudna okolica?

Skóra na szyi jest cieńsza niż na twarzy. Cieńszą ma 
także podściółkę tłuszczową. Cechuje ją mniejsza 

Zabieg i
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sprężystość,  a  to z  powodu mniejszej zawartości 
włókien kolagenowych. Podobnie jak w okolicy oczu 
tu również ilość gruczołów łojowych jest znikoma. 
W  obrębie podbródka jest podobnie, choć często 
występuje tam miejscowe nagromadzenie tkanki 
tłuszczowej.

Co  gorsza, w  dobie elektroniki i  cyfryzacji szyja 
i   podbródek są mocno eksploatowane przez ciągłe 
ich pochylanie ku dołowi, ku ekranom telefonów, 
laptopów. A to niestety powoduje notoryczne zagina-
nie skóry. W  rezultacie mamy tzw. techniczną czy 
SMS-ową szyję i  podwójny podbródek; tworzą się 
zagniecenia na skórze.

W rezultacie mamy tzw. techniczną 
czy SMS-ową szyję i podwójny 
podbródek; tworzą się zagniecenia 
NA SKÓRZE.

Szyja wydaje wiek kobiety. Co robić, by nie wygląda-
ła dużo starzej niż twarz?

Zabieg i
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O  szyi nie wolno zapominać! Trzeba dbać o  nią 
dokładnie wtedy, kiedy dbamy o skórę twarzy. Jak 
przychodzimy na  zabieg na  twarz, zróbmy też 
zabieg na szyję. 

A co może medycyna estetyczna?
Szyja i  podbródek to kolejny trudny obszar, bo 

szybciej i  mocniej się starzeje, ale medycyna este-
tyczna ma tu sporo do powiedzenia.

Zaczynamy od mezoterapii, to zabieg znany od lat.
Jeśli jest prawidłowo wykonany, nawilży i  odżywi 
skórę szyi. Należy go wykonywać systematycznie 
i zgodnie z zaleceniami lekarza. W tym obszarze zabie-
gowym najczęściej stosuję kwas hialuronowy o wyso-
kim stężeniu, tj. 18mg/ml, z odpowiednimi dodatkami, 
takimi jak hydroksyapatyt wapnia czy glicerol.

W takiej formie podania świetnie sprawdzają się 
również polinukleotydy, które indukują regenerację 
uszkodzonych tkanek i  biorą udział w  zwalczaniu 
wolnych rodników. Polinukleotydy wspomagają rów-
nież regenerację skóry uszkodzonej przez promie-
niowanie UV. Pobudzają syntezę kolagenu, zwiększa-

Zabieg i
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jąc elastyczność i nawilżenie skóry. To nowoczesna 
metoda stymulacji.

Na podbródek często stosuję preparaty lipolitycz-
ne. Ich działanie polega na niszczeniu tkanki tłusz-
czowej w procesach metabolicznych. Mają zastoso-

Zabieg i

HIFU dzia ła  w  g l ębszych  wars twach  skóry
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wanie miejscowe, wstrzykuje się je, by  zmniejszyć 
objętość podbródka.

A co ze sprzętu ciężkiego? Fale są też dobre na rege-
nerację okolicy szyi i podbródka?

Od kilku lat wśród narzędzi medycyny estetycz-
nej mamy zabiegi HIFU – to  fale młodości, jak 
nazywają je media i pacjenci. Odpowiednio dobra-
ne głowice zabiegowe spowodują rewolucję w jako-
ści skóry szyi i podbródka. W zależności od grubo-
ści skóry możemy oddziaływać na  kilku głęboko-
ściach podczas jednego zabiegu. Na  podbródku 
można zadziałać również na nadmiar tkanki tłusz-
czowej. Procedura polega na wytworzeniu kontro-
lowanych mikrourazów tkanek przez fale wysokiej 
częstotliwości. Taka stymulacja uruchamia procesy 
regeneracji i naprawy poprzez wzmożoną produk-
cje kolagenu. Skóra w kilkanaście tygodni odzysku-
je sprężystość, staje się mocniejsza i  bardziej 
napięta. Zabiegi HIFU nie  wymagają rekonwale-
scencji. 

Z lasera pan nie korzysta w tej okolicy?

Zabieg i
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Ależ tak, korzystam. Zabieg odmłodzenia szyi i pod-
bródka laserem CO2 frakcyjnym to bardzo doby 
pomysł i często go stosuję u moich pacjentów. Wiązką 
lasera wykonuję w  skórze tysiące mikroskopijnych 
otworków, pozostawiając drobne fragmenty nieuszko-
dzonej skóry. Całość ulega złuszczeniu, a skóra odbu-
dowuje się mocniejsza i  bardziej sprężysta. Efekt 
odmłodzenia utrzymuje się długi czas i jest stosunko-
wo szybko widoczny. Wyraźnemu spłyceniu ulegają 
zmarszczki, wyrównują się nierówności w kolorycie 
skóry szyi oraz podbródka.

A co jeszcze można zrobić, by polepszyć kondycję 
skóry tych okolic?

Kolejnym zabiegiem przeznaczonym 
na szyję jest radiofrekwencja mikroigłowa. 
To mocna metoda regeneracji skóry, 
która sprawdza się w przestrzennym 
zagęszczaniu i ujędrnianiu skóry SZYI ORAZ 

PODBRÓDKA.

Zabieg i
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Stosuję ją w swojej praktyce od kilku lat. Proces 
leczenia składa się zazwyczaj z  trzech lub czterech 
zabiegów. Każdy polega na  zastosowaniu głowicy 
wyposażonej w 36 pozłacanych igieł, które penetrują 
skórę na  głębokość do  3,5 mm. Po zagłębieniu się 
igieł uruchamiana jest fala radiowa. Jej emisja pod-
grzewa tkanki wokół powierzchni igieł, uruchamiając 
proces regeneracji skóry.

A za pomocą nici rewitalizujących można ujędrnić 
skórę szyi?

Tak, w  sytuacjach gdy mamy sporą wiotkość 
na skórze szyi warto również sięgnąć po nici.Najczę-
ściej stosuję te z  polidioksanonu (PDO). To  silne 
włókna rozpuszczalne, które stymulują procesy 
wytwarzania kolagenu i  syntezy elastyny. Mecha-
nicznie wspierają również wiotkie partie skóry 
i wygładzają zmarszczki. Do ich implantacji wystar-
czy znieczulenie preparatem w kremie, dzięki czemu 
zabieg nie należy do bolesnych. 

Oczy, szyja podbódek… Coś jeszcze wydaje prawdzi-
wy wiek kobiety?

Zabieg i
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Tak. Ręce – na  przykład tak zwane pelikany 
na ramionach. Przede wszystkim jednak dłonie. Ale 
to już temat na następną rozmowę. 

Zabieg i

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Zapraszam na konsultacje i zabiegi 
tel. 601 255 353

Dr Mar iusz  Kaczorowski

HTTPS://WEB.FACEBOOK.COM/DRMARIUSZKACZOROWSKI/
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Zabieg i

RRS HA LONG LASTING to nowy preparat 
przeznaczony do iniekcji śródskórnych, sto-
sowany w  celu poprawy elastyczności 
i nawilżenia skóry twarzy, a także redukcji 

głębokości zmarszczek. Koncepcja tego zabiegu to 
SKIN BUILDER: FULL FACE 3D REJUVENA-
TION, czyli całościowe odmłodzenie twarzy jednym 
zabiegiem. 

RRS HA LONG LASTING ma innowacyjną formu-
łę: produkt ten nie jest ani stymulatorem tkanko-
wym, ani wypełniaczem. To preparat hybrydowy 

RRS HA LONG LASTING to preparat hybrydowy, 
łączący zalety wypełniacza i biorewitalizera. PO-

ZWALA NA BŁYSKAWICZNE ODMŁODZENIE TWARZY. Szyb-
ko, komfortowo i skutecznie.  

Teks t :  Dr n. med. Magdalena Łopuszyńska
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Zabieg i

HA sieciowany BDDE 21 mg/3 ml   •  Bufor ochronny 14 .52 mg/3 ml 
•  Strzykawka 3 ml (0.1 Fl.)

CECHY PRODUKTU
• sztywność
• plastyczność
•  odporność na hialuronidazę
• łatwy w iniekcji
•  potwierdzony czas działania
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Zabieg i

pomiędzy fillerem a  biorewitalizatorem. RRS HA 
LONG LASTING powstał na  bazie usieciowanego 
kwasu hialuronowego (21 mg/ 3 ml) bardzo wysokiej 
jakości i o odpowiednio dobranych właściwościach 
reologicznych. Ma postać gęstego żelu z dodatkiem 
buforu 15 aminokwasów. Chronią one zawieszony 
w nim kwas hialuronowy, spowalniają jego biodegra-
dację, pozytywnie wpływają na  stres osmotyczny 
wywołany wstrzyknięciem implantu w  skórę oraz 
mają właściwości regenerujące skórę .

Sam zabieg jest bardzo komfortowy 
i bezpieczny: wystarczy wykonać SIEDEM 

INIEKCJI na każdą połowę twarzy. Procedura 
jest ścisłe określona. 

Po zabiegu obserwujemy natychmiastowe odświe-
żenie wyglądu, wysoką satysfakcję u  pacjentów, 
a  także niski wskaźnik działań niepożądanych. 
W zależności od problemu wykonujemy tylko jeden-
-trzy zabiegi w roku .
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Preparat przeznaczony jest dla pacjentów w wieku 
25-55; można go stosować bez ograniczeń dotyczą-
cych koloru skóry i fototypu pacjenta.

Jakie są wskazania do stosowania produktu? To: 
– fotostarzenie skóry,
– atrofia,
– suchość, 
– elastoza,
– zmarszczki,
– przebarwienia. 
Przeciwwskazaniem do  zabiegu są z  kolei rany 

na skórze, choroby skóry, alergia, choroby ogólno-
ustrojowe w aktywnej fazie, ciąża i karmienie piersią. 
Preparatu nie stosuje się u  dzieci poniżej 18 roku 
życia 

Wystarczy 3 ml tego preparatu, aby przeprowa-
dzić zabieg w obrębie całej twarzy. Unikalny skład, 
odpowiednia technika sieciowania i dodatek amino-
kwasów zapewniają wyraźny efekt napięcia skóry 
po zabiegu i  utrzymanie skóry w  dobrej kondycji 
przez długi czas po zabiegu. Wystarczy od jednego 

Zabieg i
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do  trzech takich zabiegów w  roku w  zależności 
od kondycji skory 

Zabieg jest komfortowy, trwa krótko i praktycz-
nie nie wymaga rekonwalescencji. Cena jednego 
zabiegu to 1500 zł, co  również jest bardzo dużym 
pozytywem. 

Zabieg i

Warszawa Śródmieście, ul. Piękna 19 
tel. 22 6253300, 608 094 484 

Fb: gabinet kosmetyki lekarskiej BELLA
Inst: gabinet_bella

Gabine t  Kosme tyk i  L ekarsk ie j  BELLA

WWW.BELLA-DERM.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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„Jej Wysokość 
Wagina”, czyli 
wszystko dla kobiet 
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Estebelle, czyli wszystko dla kobiet, choć nie tylko. 
Skąd pomysł na takie miejsce? 

To było moje marzenie. Kameralna klinika, gdzie 
każdy pacjent jest traktowany z  troską i  należytą 
uwagą. Miejsce, w  którym można zadbać o  urodę 
i   z d r o w i e .  K o m p l e k s o w o .  K o r z y s t a j ą c 

Wiele pacjentek przychodzi do mnie i mówi: „Gdy-
bym ja wcześniej wiedziała” albo „Gdyby ktoś cho-
ciaż zasygnalizował mi, że jest taka możliwość”. 
To pokazuje, jak ważne jest budowanie świado-
mości. KOBIETY MUSZĄ WIEDZIEĆ, ŻE ZE SWOIMI PRO-

BLEMAMI, NIE SĄ SAME. ŻE MOGĄ I ŻE POWINNY SZUKAĆ 

POMOCY –MÓWI GINEKOLOŻKA DR. N. MED. AGNIESZKA 

NALEWCZYŃSKA, autorka e-booka „Jej Wysokość 
Wagina”, właścicielka Estebelle, Kliniki Medycyny 
Estetycznej i Ginekologii w Warszawie.

Rozmawiała  Olga Kowalska

„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


309

Klinika

z  doświadczenia pełnego przekroju specjalistów. 
W   d z i s i e j s z y c h  c z a s a c h  t o  o c z y w i s t e ? 
Niekoniecznie. Bardzo często trafiają do  mnie 
kobiety z kiepskimi doświadczeniami, jeśli chodzi 

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończonych 
z wyróżnieniem studiach doktoranckich doskonaliła umiejętności 
m.in. w szpitalu Gregorio Maranon w Madrycie. Przedstawicielka 
zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej 
i Rekonstrukcyjnej. Specjalistka w dziedzinie zastosowania w gine-
kologii laserów, osocza bogatopłytkowego, kwasu hialuronowego 
oraz zabiegów biorewitalizujacych.

Dr n .  med .  Agnieszka 
Nale wczyńska
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o pomoc, zwłaszcza w kwestiach ginekologicznych. 
Lekarze tłumaczą im, że „tak musi być” albo że 
„przejdzie po ciąży”. Tam, gdzie inni rozkładają 
ręce, my ruszamy z pomocą. 

Ginekologia estetyczna staje się coraz bardziej 
popularna? 

Tak, choć samo określenie jest nieco krzywdzące, 
bo mocno zawęża sens tego, czym się zajmujemy.

Estetyka jest oczywiście ważna, ale 
najważniejsza jest NAPRAWA FUNKCJI. 

Dlatego wolę określenia „ginekologia 
rekonstrukcyjna” lub „ginekologia 
rewitalizacyjna”, które dużo lepiej oddają 
zakres tego, co robimy.

Czyli? 
Ginekologia rewitalizacyjna oferuje bardzo sze-

roki zakres zabiegów. Duża grupa naszych pacjen-
tek to kobiety po porodzie. Skarzą się na  suchość 
pochwy, mają problemy z  podjęciem współżycia. 

Klinika
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Pojawia się stres, problemy w związku. Niepotrzeb-
nie. Wystarczy poszukać pomocy. Problemem wielu 
kobiet po porodzie są także bolesne blizny po nacię-
ciu czy pęknięciu krocza. Wielu lekarzy to bagateli-
zuje. Mówią: Boli? Musi boleć, albo „wystarczy 
poczekać”. Nieprawda. Nie musi boleć. I nie wolno 
czekać. Im szybciej bliznę opracujemy, tym większa 
szansa, że nie będzie boleć. Często dziewczyny po 
porodzie skarżą się też na mniejsze odczuwanie. To 
kolejny problem, który dzięki odpowiedniej terapii 
można rozwiązać. Mamy bardzo duże sukcesy 
na polu leczenia rewitalizacyjnego. Pacjentki chęt-
nie do  nas wracają. Bardzo często polecają nas 
swoim przyjaciółkom. To dowód na  to, że to, 
co robimy, jest naprawdę potrzebne. 

A nietrzymanie moczu? Pokutuje myślenie, że to 
problem jedynie osób starszych. 

W tym przekonaniu utwierdzają na np. reklamy, 
a  tymczasem nietrzymanie moczu to problem 
nawet 80 proc. kobiet! W  bardzo różnym wieku. 
Nietrzymanie moczu często występuje np. po poro-
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dzie i często kobiety zostają z tym same. Nie otrzy-
mują pomocy albo radzi im się, żeby poczekały, bo 
„samo minie”. To duży błąd. W przypadku leczenia 
nietrzymania moczu, podobnie jak w  przypadku 
leczenia blizn poporodowych, bardzo ważny jest 
czas. 

Jak leczymy nietrzymanie moczu? 
W terapii wykorzystuje się pole elektromagne-

tyczne, radiofrekwencję i oczywiście lasery. Tera-
pia laserowa jest niezwykle skuteczna. Zazwyczaj 
już po pierwszym zabiegu pacjentki odczuwają 
dużą różnicę. Terapia laserowa ma też inne zalety. 
Pomaga np. w  leczeniu powracających infekcji 
dróg moczowych. Lasery znajdują w  ginekologii 
rewitalizacyjnej bardzo szerokie zastosowanie. 
Podobnie jak osocze bogatopłytkowe. Podstawowe 
wskazania to suchość pochwy i nawracające infek-
cje, ale terapia osoczem daje doskonałe efekty 
także np. w leczeniu zaburzeń przyjemności. Sto-
suje się ją do  zwiększania i  uwrażliwiania miejsc 
intymnych. 
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Osocze poprawia doznania? 
W skrócie? To lepszy seks. Bez względu na płeć, bo 

ostrzykiwanie osoczem wykonujemy także u  męż-
czyzn. W  ich przypadku to możliwość nie tylko 
poprawy doznań. W ten sposób leczy się także zabu-
rzenia erekcji. Pomagamy też kobietom z pochwicą 
czy dyspareunią. 

Dyspareunia? 

Chodzi o bolesność, dyskomfort 
odczuwany podczas stosunków. To 
częsty problem, o którym wiedza 
wśród kobiet wciąż jest bardzo 
mała. Wiele kobiet myśli że to 
normalne, że tak musi już być, ale to 
NIEPRAWDA! 

Mamy bardzo wiele narzędzi, by pomóc. Bardzo 
dobre efekty przynosi leczenie laserem, radiofre-
kwencją lub lampami LED. 

Od czego zależy wybór metody leczenia? 
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Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. Bar-
dzo wiele zależy tu np. od wcześniejszych doświad-
czeń pacjentki. Przykładowo są kobiety, u  których 
efektem dużej bolesności podczas stosunków są 
stany lękowe. W takich wypadkach, ponieważ użycie 
lasera wiąże się z  pewnym dyskomfortem, by  nie 
obciążać dodatkowo psychiki kobiety, proponujemy 
radiofrekwencję, która jest zabiegiem przyjemnym, 
albo z lampy LED. Indywidualny dobór terapii jest 
bardzo ważny.

Optymalne leczenie bierze pod uwagę nie tylko 
ciało, ale i psychikę? 

Oczywiście. W przypadku pacjentek z pochwicą 
stosujemy np. leczenie łączone, obejmujące spotka-
nia z  fizjoterapeutką i  psycholożką-seksuolożką. 
Komfort i zaufanie są bardzo ważne. Pamiętajmy, 
że bez względu na  problem, z  jakim przychodzi 
do nas pacjentka, poruszamy się w sferze zabiegów 
dotykających bardzo intymnej sfery życia. Dlatego 
tworząc Estebelle, chcieliśmy, żeby nasi specjaliści 
byli nie tylko najlepszymi w swojej dziedzinie. Szu-
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kaliśmy ludzi w  100 proc. oddanych pacjentom. 
Empatia to podstawa, tym bardziej że jedną 
z naszych specjalności są wymagające szczególnego 
podejścia pierwsze wizyty ginekologiczne. Często 
pomagamy też młodym mamom w  problemach 
ginekologiczno-pediatrycznych. Jeśli ich dzieci 
mają jakieś dolegliwości ze strony narządów rod-
nych, diagnozujemy je i podpowiadamy, jak rozwią-
zać problem. 

Skoro o dzieciach mowa. „Jej Wysokość Wagina”… 
Rzeczywiście. Ten e-book to trochę moje „dziec-

ko”. Poświęciłam mu wiele czasu i  kilka dni temu 
z drżeniem serca posłałam w świat. Jest już dostępny 
na stronie internetowej Estebelle. 

A w środku? 
To pozycja, która jest swoistym kompendium wie-

dzy o kobiecie. Można przeczytać ją samemu lub dać 
np. córce. Pierwsza wizyta u  ginekologa, pierwsza 
i kolejne miesiączki. Jak to wygląda? Na co zwrócić 
uwagę? Piszę o wszystkim, co dla zdrowia i komfortu 
życia kobiety w każdym wieku ważne. Także o seksie. 
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Bez tematów tabu. Wiele miejsca poświęcam też psy-
chice. O jej znaczeniu w naszym życiu intymnym czę-
sto się zapomina, czego skutki niemal zawsze są 
fatalne. 

W dobie powszechnego dostępu do informacji 
i  internetu, taka pozycja wciąż jest potrzebna? 

Potrzebna jest właśnie dlatego. Kiedyś mówiło 
się, że „papier wszystko przyjmie”. Dziś to samo 
można powiedzieć o  sieci.  Dziewczyny dużo 
googlują, szukają pomocy, wiedzy, odpowiedzi 
na  nurtujące je pytania. Niestety, często to, 
co  znajdują, nie spełnia kryteriów wiarygodnej 
informacji. Czasem jest wręcz szkodliwe.  

Funkcjonuje np. bardzo wiele mitów.   
ORGAZM zawsze i już za pierwszym razem, 
jak w Greyu? Nieprawda! To tylko jeden 
z wielu przykładów.

Jestem aktywna na Instagramie. Lubię to robić. 
Rozmawiam tam z kobietami, odpowiadam na pyta-
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nia i widzę, że wiele z nich wciąż się powtarza. Cho-
roby przenoszone droga płciową, HPV. Wszystkie 
tematy seksualne. Wiele pytań o libido. Zapytałam 
dziewczyny, czy chciałyby taki e-book, kompen-
dium wiedzy o  kobiecie. Odpowiedziały, że tak. 
Duża cześć publikacji inspirowana jest właśnie ich 
pytaniami. 

Współczesna „Sztuka kochania”? 
Bardzo podziwiam Michalinę Wisłocką. Ona i jej 

„Sztuka kochania” dokonały prawdziwej rewolucji 
w  dużo gorszych czasach niż dziś. Chociaż, jak się 
okazuje, i dziś wciąż jest wiele do zrobienia. Tym bar-
dziej że wciąż nie mamy edukacji seksualnej w szko-
le. Naprawdę nie mamy! Dziewczyny często zadają 
mi pytania, które pokazują skalę problemu. Przy-
kład? „Czy jeśli założę tampon, będę mogła pójść 
sikać?” albo „Czy dziewica może zrobić test ciążo-
wy?”. Rządzącym wciąż się wydaje, że jeśli nie 
będziemy rozmawiać z dziećmi o seksie, to one tego 
seksu nie będą uprawiać. Będą, tylko w zupełnie nie-
kontrolowany, często nieodpowiedzialny sposób. To, 
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że rozmawiamy o seksie, nie oznacza, że będziemy 
rzucać się na siebie jak zwierzęta. Wręcz przeciwnie. 
Dzieci trzeba dobrze edukować. Jeśli tego nie robi-
my, jest duży problem. 

Klinika

02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 13 lok 129
tel. + 48 532 575 829, +48 22 713 87 99

Estebe l l e 
Dr  Agnieszka  Nale wczyńska

ESTEBELLE.COM.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Endoskopowa 
gastroplastyka 
– skuteczna metoda 
w leczeniu otyłości
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Jakie korzyści niesie za sobą zabieg endoskopowej 
plastyki żołądka ESG (z ang. endoscopic sleeve 
gastroplasty) przy użyciu OverStitchTM w odniesieniu 
do tradycyjnych zabiegów bariatrycznych?

Dr Michał Spychalski: To zupełnie inny rodzaj 
zabiegu. Przeprowadza się go endoskopowo, przez 
usta pacjenta, bez nacinania powłok jamy brzusz-
nej. Gastroplastyka polega na zmniejszeniu o mniej 

Otyłość skraca życie i zmniejsza jego komfort.  
Z roku na rok przybywa osób z nadmierną masą 
ciała. Wielu z nich od lat bezskutecznie walczy 
z chorobą. DR MICHAŁ SPYCHALSKI, kierownik Ośrod-
ka Endoskopiii Zabiegowej i Bariatrycznej Szpita-
la Specjalistycznego w Brzezinach, ZAPEWNIA, ŻE 

ISTNIEJĄ BEZPIECZNE I PRZYNOSZĄCE SPEKTAKULARNE 

EFEKTY METODY LECZENIA OTYŁOŚCI.

Rozmawiała  Agnieszka Niesłuchowska
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więcej 60 proc. objętości żołądka bez konieczności 
jego usuwania. Po znieczuleniu pacjenta (pełne 
znieczulenie ogólne dotchawicze, zapewniające 
maksimum bezpieczeństwa dla chorego) wykony-
wana jest gastroskopia. Następnie, po dokładnej 

Specjalista chirurg oraz Kierownik Ośrodka Endoskopii Zabiegowej 
i Bariatrycznej w Brzezinach. Absolwent Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestnik licznych szkoleń i 
staży na całym świecie. Doświadczenie zdobywał m.in. w Niemczech, 
Francji, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, USA czy w Japonii. Członek 
Zarządu Sekcji Endoskopii Towarzystwa Chirurgów Polskich i 
European Association for Endoscopic Surgery. 

Dr n .  med .  Michał 
Spycha lsk i 
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ocenie stanu żołądka, ścianę narządu zeszywa się 
kilkoma piętrami szwów, co prowadzi do znacznego 
zmniejszenia objętości narządu. Cały zabieg trwa 
około godziny.

Czy jest bezpieczny dla pacjenta?
Zabieg jest wykonywany u dużej grupy pacjentów, 

szczególnie u  tych z  otyłością o  BMI poniżej 40, 
u których wyniki są naprawdę spektakularne.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ryzyko 
powikłań jest znacznie niższe niż 
w przypadku tradycyjnych operacji. Poza 
tym nie wycinamy fragmentu ŻOŁĄDKA. 

  Zostawiamy właściwą anatomię układu pokarmo-
wego niezmienioną, co  jest bardzo ważne, bo np.   
rękawowa resekcja żołądka wiąże się z nieodwracal-
nymi zmianami w naszym organizmie.

Mówił pan o powikłaniach. Jakich zatem powikłań 
możemy uniknąć, poddając się wspomnianemu zabie-
gowi?
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Podstawowym powikłaniem, które występuje 
u  pacjentów bariatrycznych, jest nieszczelność po 
resekcji żołądka w miejscu szycia. Choć to powikła-
nie występuje stosunkowo rzadko, zwłaszcza jeśli 
chorzy są operowani przez doświadczone zespoły 
chirurgiczne, stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. 
W przypadku endoskopowej gastroplastyki nie ma 
tego ryzyka, ponieważ nie usuwamy fragmentu 
żołądka. Zakres operacji jest mniejszy, dlatego profil 
bezpieczeństwa jest wyższy.

Czy dzięki zabiegowi ESG pacjent jest w stanie 
poprawić swoje wyniki i samopoczucie albo nawet 
wyleczyć inne choroby np. nadciśnienie czy objawy 
choroby zwyrodnieniowej stawów?

Oczywiście. Zawsze powtarzam pacjentom, że 
zajmujemy się leczeniem bardzo poważnej choro-
by, jaką jest otyłość. Ma ona wpływ na funkcjono-
wanie całego organizmu. Jest takie pojęcie jak 
zespół metaboliczny, który niesie ze  sobą szereg 
zaburzeń związanych z  pracą układu krążenia, 
gospodarki lipidowej, miażdżycą czy cukrzycą 
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występującą właśnie u osób otyłych. Kiedy tracimy 
masę ciała dzięki zabiegom bariatrycznym ESG, 
możemy łatwiej sobie radzić z tymi zaburzeniami, 
które już wystąpiły i  nie doprowadzać do  ich dal-
szego rozwoju. Epidemia koronawirusa uświadomi-
ła nam, że otyłość jest jednym z ważniejszych czyn-
ników ryzyka poważnego przechorowania COVID-
19. Przekonaliśmy się, jak bardzo niebezpieczna 
jest to choroba.

Czy stres, praca zdalna i brak ruchu, które są efek-
tami pandemii, zmieniły spojrzenie Polaków na oty-
łość?

Przede wszystkim spowodowały, że przybyło osób 
z otyłością. Bez wątpienia podążamy śladami Zacho-
du. Nasz tryb życia się zmienia, mamy coraz mniej 
ruchu, żyjemy szybciej, jemy w biegu, stołujemy się 
w fast-foodach. To wszystko sprawia, że nasza przy-
swajalność kalorii jest coraz większa, a ich spalanie 
coraz mniejsze, co w sposób oczywisty przekłada się 
na ilość kilogramów, które odkładamy. W czasie epi-
demii wiele osób przytyło 10-15 kilogramów i nagle 
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zrobił się z tego problem, z którym nie mogą sobie 
poradzić.

Wracając do samego zabiegu. W jaki sposób pacjent 
odczuwa, że jego żołądek zmniejszył objętość? Czy 
towarzyszy mu później dyskomfort lub ból?

Sam zabieg ESG ma dwie składowe. 
Po pierwsze, dzięki zmniejszeniu 
objętości żołądka ilość przyswajanych 
pokarmów jest zdecydowanie 
mniejsza. Pacjent szybciej uzyskuje 
UCZUCIE SYTOŚCI PO ZJEDZENIU POSIŁKU.  

Po drugie, co  ważne, posiłek zostaje dłużej 
w żołądku. To udowodniono w scyntygrafii – bardzo 
dokładnym badaniu, które pokazuje, co  się dzieje 
z  jedzeniem, które przyjmujemy. Dowiedziono, że 
opóźnione opróżnianie żołądka po zabiegu jest 
zauważalne, co bardzo dobrze wpływa na gospodarkę 
węglowodanową. Pacjent czuje się najedzony po spo-
życiu posiłku niewielkiej objętości – ok. 150 ml, 
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a uczucie komfortu utrzymuje się przez dłuższy czas, 
dzięki czemu nie chce mu się jeść.

W jaki sposób pacjent powinien się odżywiać po 
zabiegu?

Ważne, by nie był pozostawiony sam sobie. Prze-
chodząc na „skromną” dietę, trzeba zapewnić organi-
zmowi odpowiednią ilość białka oraz wszystkich 
mikro- i makroskładników, co wcale nie jest proste. 
Dlatego odchudzanie pacjenta po ESG musi być ści-
śle kontrolowane przez doświadczonego w  prowa-
dzeniu pacjentów z otyłością dietetyka klinicznego.

Czy sam zabieg wystarczy, żeby osiągnąć zamierzo-
ny sukces? Zakładam, że odpowiednio zbilansowana 
dieta to dopiero pierwszy krok w drodze do uzyskania 
właściwej wagi i zmiany dotychczasowego trybu życia.

Nie ma zabiegu bariatrycznego, który sam wykona 
pracę za pacjenta. Nie mówię tu tylko o ESG, ale też 
o dużych zabiegach bariatrycznych. Pacjenci, którzy 
nie stosują się do wytyczonych reguł, niweczą efekt 
skomplikowanych operacji. Otyłość wymaga specja-
listycznego podejścia i  pomocy doświadczonego 
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zespołu lekarzy i dietetyków. Tylko wtedy pacjent ma 
szansę na powodzenie terapii. Poza tym niezmiernie 
ważna jest aktywność fizyczna. Najlepiej na początku 
skorzystać z  pomocy trenera personalnego, który 
dobierze odpowiednie ćwiczenia. Do  tego należy 
stale monitorować stan zdrowia podczas wizyt 
u lekarza specjalisty. Dopiero połączenie wszystkich 
tych elementów decyduje o dalszych sukcesach. Bez 
stosowania się do zaleceń nie ma mowy o długofalo-
wym efekcie.

Po jakim czasie od przeprowadzonego zabiegu 
widać pierwsze zmiany?

Bardzo szybko. Pacjent zaczyna tracić wagę, 
co wcześniej przychodziło mu z trudem. Często przy-
chodzą do nas osoby, które wielokrotnie próbowały 
schudnąć, katowały się treningami i dietami, ale efekt 
był mizerny. Utracili 2-3 kilogramy i  się poddali, 
a  następnie „zajadali” niepowodzenia. Po zabiegu 
pacjent sprawnie dochodzi do siebie i traci kilogramy 
w błyskawicznym tempie, co daje dodatkową motywa-
cję do pracy. Kluczowy okres następuje 3-4 miesiące 

Terapie
„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


328

po zabiegu. Wówczas waga spada już nieco wolniej. 
Wtedy przychodzi czas na pracę z dietetykiem i włą-
czenie treningów. To daje naprawdę świetny rezultat.

Jacy pacjenci kwalifikują się do zabiegu?
Z uwagi na mniejszą inwazyjność zabiegu i większy 

profil bezpieczeństwa nie musimy być aż tak restryk-
cyjni, jak w przypadku operacji polegających na resek-
cji żołądka. 

Możemy wykonywać ten zabieg 
u pacjentów z otyłością pierwszego stopnia, 
którzy mają BMI POWYŻEJ 30,  pod warunkiem 
że poprzednie niezabiegowe próby utraty 
kilogramów były nieudane.

Każda kwalifikacja poprzedzona jest szczegółową 
rozmową na temat różnych dostępnych metod lecze-
nia. Ważne, by w czasie takiego spotkania zastanowić 
się wspólnie z pacjentem, która opcja jest dla niego 
najlepsza.

To znaczy?
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Niewątpliwie przy otyłości olbrzymiej (BMI powy-
żej 45-50) najlepszą metodą jest duża operacja baria-
tryczna w wyspecjalizowanym ośrodku. Czasem są to 
dwie operacje przeprowadzane w określonym odstę-
pie czasu i to jest zdecydowanie najskuteczniejsze 
u wspomnianej grupy pacjentów. Natomiast gdy nad-
miernych kilogramów jest trochę mniej, otwiera się 
furtka do zabiegów endoskopowych.

Terapie

Kierownik Ośrodka Endoskopiii Zabiegowej i Bariatrycznej
Szpital Specjalistyczny w Brzezinach

Informacje o  metodzie ESG dostępne na stronach:

Zapisy na zabiegi:

Dr n .  med .  Michał  Spycha lsk i

WWW.MICHALSPYCHALSKI.COM

WWW.SZPITAL-BRZEZINY.PL

ODDZIAL.KOMERCYJNY@SZPITAL-BRZEZINY.PL
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Terapie

INFO@HAMMER.PL

WWW.POKONAJOTYLOSC.PL

HAMMERMED 
MEDICAL POLSKA SP.  Z  O.O.  S .K . A .
Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź 

Czy wykonanie zabiegu możliwe jest tylko i wyłącz-
nie w prywatnej klinice? Istnieje możliwość refunda-
cji endoskopowej plastyki żołądka?

Niestety zabiegi oparte na  gastroplastyce nie są 
w Polsce refundowane. Ich wykonanie jest możliwe 
wyłącznie w  prywatnych klinikach. Cena zależy 
od ośrodka, w jakim zabieg jest wykonywany.  

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Najlepsze zabiegi 
medycyny estetycznej
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Zabieg i

Porozmawiajmy o różnych aspektach medycyny 
estetycznej. Co nam w tej chwili przynosi, na co zwraca 
się uwagę?

Szerokie podejście do  medycyny estetycznej 
pozwala na opóźnienie procesów starzenia. Specja-
liści medycyny estetycznej dbają nie tylko o wygląd 
pacjentów, ale również o ich samopoczucie, samo-
akceptację. Pozwalają na pozbycie się kompleksów, 
polepszenie poczucia własnej wartości. Korzysta-

Korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej 
nie jest fanaberią, ale elementem dbania o swo-
je zdrowie, samopoczucie – mówi DR ROBERT JAN 

CHMIELEWSKI Z AMBASADA URODY CLINIC & SPA. I tłuma-
czy działanie popularnych procedur.

Rozmawiała:  Zofia Szkarłat
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Zabieg i

nie z zabiegów medycyny estetycznej nie jest fana-
berią, ale elementem dbania o  swoje zdrowie, 
samopoczucie.

Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Ukończył podyplomo-
wą Szkołę Medycyny Estetycznej przy PTL. Absolwent UM w Łodzi. 
Członek PTMEiAA, Polskiego Towarzystwa Mezoterapii, Polskiego 
Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej POLME.
Ma duże doświadczenie w zabiegach z zakresu medycyny estetycz-
nej zdobyte na licznych szkoleniach oraz w kilku cenionych klinikach 
medycyny estetycznej. Interesuje się zabiegami kształtującymi syl-
wetkę, jak kriolipoliza czy fale radiowe. Wykonuje zabiegi z wykorzy-
staniem osocza bogatopłytkowego oraz autologicznego przeszczepu 
tkanki tłuszczowej.

Dr n .med.  Rober t 
Jan  C hmie le wski 

„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


334

Co nowego się dzieje w medycynie estetycznej?
Pojawiły się ostatnio preparaty z polinukleotyda-

mi. Mimo że takowe preparaty były już na rynku, to 
gama produktów Nucleofill wydaje się mieć bardzo 
duży potencjał w regeneracji skóry, poprawianiu jej 
odżywiania i struktury. Polinukleotydy mają powino-
wactwo do receptorów znajdujących się w fibrobla-
stach, czyli w miejscach, gdzie produkuje się kolagen. 
Powodują pobudzenie tych fibroblastów do produk-
cji kolagenu typu I  i  stymulują dojrzewanie „mło-
dych” fibroblastów. Efektem jest rewitalizacja 
i  lifting skóry. Szczególnie dobre efekty osiąga się 
przy wiotkiej skórze wokół oczy, szyi, linii żuchwy, 
pobudzaniu skóry do produkcji bardziej wartościo-
wych włosów przy wzmożonym ich wypadaniu. Poli-
nukleotydy podaje się z reguły za pomocą płytkich 
wstrzyknięć (mezoterapii). Skóra po kilku dniach 
od zabiegu jest wyraźnie bardziej napięta, rozjaśnio-
na, sprężysta.

A co pan powie pacjentkom, które boją się wypeł-
niania botoksem?

Zabieg i
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Po pierwsze, botoksem, czy też toksyną botulino-
wą, bo jest kilka preparatów na rynku, niczego się nie 
wypełnia. Są to preparaty, które blokują połączenia 
nerwowe z  mięśniami, czyli krótko mówiąc, nie 
pozwalają kurczyć się komórkom mięśniowym, ale 
komórki te żyją normalnie w  naszym organizmie. 
Blokada ta jest odwracalna po pewnym czasie, więc 
po 3-6 miesiącach mięśnie wracają do swojej normal-
nej funkcji. 

BOTOKS pozwala na ograniczenie kurczenia 
się mięśni mimicznych, a tym samym 
zapobiega utrwalaniu się zmarszczek 
poprzecznych czoła, „lwich zmarszczek” 
czy też kurzych łapek.

Stosowane dawki są niewielkie i  bezpieczne, 
a efekt bardzo dobry dla skóry, bo pozwala jej odpo-
cząć, a wykształcone już zmarszczki się wypłycają. 
Przy czym nie ma konieczności „zamrażania” twarzy, 
żeby nie mogła wyrażać emocji. Umiejętne stosowa-
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nie botuliny powoduje wizualne „rozjaśnienie” twa-
rzy. Reasumując: botoksem nie wypełniamy niczego, 
tylko powodujemy w bezpieczny sposób ogranicze-
nie kurczliwości konkretnych partii mięśni mimicz-
nych dla osiągnięcia efektu rozpogodzonej, młodszej 
twarzy.

Czy poleca pan stosowanie ostatnio modnych 
nici?

Nici są bardzo ciekawą opcją dla pacjentek z obja-
wami wiotczenia skóry i opadania tkanek. Właści-
wie stosowane nici możemy podzielić na dwa rodza-
je: rewitalizujące i liftingujące. Nici są zbudowane 
z  materiałów, które są bezpieczne, rozpuszczalne 
i od lat stosowane w chirurgii. Nici rewitalizujące 
stosuje się najczęściej przy pierwszych oznakach 
wiotczenia skóry. Implantuje się je tuż pod skórę, 
zabieg jest praktycznie bezbolesny. Zanim się roz-
puszczą po kilku miesiącach, mają potencjał stymu-
lacyjny dla skóry. Zasadniczo po zabiegu nie ma śla-
dów i nie potrzeba żadnego okresu rekonwalescen-
cji. Nici te można stosować praktycznie w  skórze 
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Urody to 
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Dr  Robert  Jan 
Chmie lewski  ma 
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w zabiegach 
z  zakresu  medycyny 
es te tyczne j

„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


338

całego ciała. Bardzo dobre efekty przynoszą przy 
pobudzaniu skóry szyi, podbródka, policzków, brzu-
cha.

Osobną kategorią są nici liftingujące. Dzięki spe-
cjalnej obróbce nici te mają na swojej długości małe 
haczyki, które pozwalają na podciągnięcie opadają-
cych tkanek do pierwotnej pozycji. 

Zabiegi wykonuje się w znieczuleniu 
miejscowym, więc są praktycznie 
bezbolesne i w zależności od 
RODZAJU NICI efekt może się 
utrzymywać nawet do dwóch i pół 
roku.

Stosowane są nici z  polidioksanonu, kwasu 
polimlekowego i polikaprolatanu, a od niedawna te 
ostatnie z dodatkiem kwasu hialuronowego. Dzięki 
temu oprócz efektu liftingu, np. policzków, linii 
żuchwy, brwi, skóry podbródka, uzyskuje się dodat-
kowy efekt pobudzający tkanki. Rezultaty takiego 
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podciągnięcia są naturalne, nie powodują sztuczne-
go wyglądu.

Kobiety często chciałyby poprawić wygląd ust, 
które są za małe, płaskie albo się po prostu starzeją 
w widoczny sposób, ale boją się efektu „napompowa-
nych” ust. Czy można takiego efektu uniknąć?

Ten problem rzeczywiście dotyczy wielu kobiet. 
Szczególnie górna warga bywa płaska, słabo wypeł-
niona. Kobiety po 40. roku życia często też zauważa-
ją, że ich usta tracą objętość, niejako się zapadają. 
Takie usta można zrewitalizować. Wszystko jest 
kwestią poczucia estetyki i ilości materiału (kwasu 
hialuronowego) podanego do  ust. Moje założenie 
jest zawsze takie, aby zanikające usta odtworzyć albo 
uwidocznić w  obrazie twarzy, ale tak, żeby jej nie 
zdominowały. Czasem warto rozłożyć zabieg na dwie 
sesje. Najpierw podać niewiele i dać szansę tkankom 
na dostosowanie się, i na drugiej sesji wykonać osta-
teczną korektę, dostosowując usta do wyglądu całej 
twarzy. Poczucie estetyki, proporcji twarzy ma tu 
duże znaczenie. 
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Ostatnio wiele kobiet skarży się na nadmierne 
wypadanie włosów. Często są to kobiety z objawami 
niedoczynności tarczycy, chorobą Hashimoto czy też 
po przechorowaniu COVID-19. Co te pacjentki mogą 
zrobić?

Jeżeli nie istnieją żadne przeciwwskazania, ale to 
można ocenić w bezpośrednim kontakcie z pacjent-
ką, to jednym z  lepszych zabiegów do  pobudzenia 
skóry jest mezoterapia osoczem bogatopłytkowym. 
Polega ona na tym, że z pobranej od pacjenta krwi 
od osocza oddziela się krwinki czerwone i podaje się 
je metodą mezoterapii w owłosioną skórę głowy. Naj-
częściej to osocze zagęszcza się, aby uzyskać jak naj-
większą liczbę płytek krwi i komórek macierzystych 
krwi. 

Płytki krwi zawierają w  sobie liczne czynniki 
pobudzające różne procesy w skórze, między innymi 
sprawiają, że powstają nowe naczynia w  obrębie 
skóry, a  więc poprawia się też odżywianie skóry 
i między innymi mieszków włosowych. 
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Takie DOBRZE ODŻYWIANE MIESZKI zaczynają 
produkować pełnowartościowe włosy, 
które są grubsze, a w efekcie widać 
zagęszczenie włosów na głowie.

Ważne jest dobranie odpowiedniego zabiegu z oso-
czem bogatopłytkowym, bo dostępnych jest sporo róż-
nych systemów. Ogólnie rzecz biorąc, jakość uzyski-
wanego osocza zależy od ilości pobranej krwi i od uży-
tej wirówki, czyli sposobu wirowania. Na  przykład 
w systemach Angel czy też CGF wirówki o wysokim 
standardzie laboratoryjnym pozwalają na uzyskiwa-
nie bogatszego w czynniki wzrostu osocza. To samo 
osocze można też użyć do rewitalizacji innych partii 
ciała, takich jak twarz, szyja, dekolt, dłonie. Również 
dla osób, które cierpią na  różnego rodzaju alergie 
i boją się stosowania osocza, do którego trzeba dodać 
czynnik przeciwdziałający koagulacji krwi, w procesie 
wirowania można wykonać odmianę osocza, które 
popularnie nazywa się fibryną. Taką krew bez jakich-
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kolwiek dodatków poddaje się wirowaniu krótszemu 
i o mniejszej prędkości i też uzyskuje się osocze boga-
topłytkowe, ale bez dodatków, co dla niektórych osób 
może mieć znaczenie. Dobór metody zawsze wynika 
z rozmowy pacjenta z lekarzem.

Przy wyborze osocza bogatopłytkowego należy 
zwrócić uwagę na  to, ile pobiera się krwi, a  tym 
samym na to, ile komórek mamy do dyspozycji, oraz 
jak krew będzie wirowana. Rodzaj wirówki, a  więc 
sposób wirowania, ma bardzo duże znaczenie dla 
przeżycia nieuszkodzonych płytek krwi, komórek 
macierzystych etc. Na  przykład w  systemie Angel 
możemy uzyskać ponad 10-krotne zagęszczenie pły-
tek krwi, czego nie uzyskujemy w  zwykłych syste-
mach jednoprobówkowych. W innym systemie, CGF 
Harmony, możemy również podać specjalny żel 
fibrynowy z zawieszonymi wewnątrz płytkami krwi, 
które są powoli uwalniane do  organizmu jeszcze 
przez kilka dni, więc proces pobudzenia skóry jest 
dłuższy. W  zależności od  rodzaju problemu lekarz 
dobiera odpowiedni system do uzyskiwania osocza, 
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AMBASADA URODY MEDICAL SPA
kom: 604502501
ul. Hlonda 2, Warszawa Wilanów

AMBASADA URODY CLINIC&SPA
kom: 606909009
ul. Wilcza 9a, Warszawa Śródmieście

WWW.AMBASADAURODY.PL

dlatego warto też wybierać takie kliniki, które mają 
do  dyspozycji kilka różnych rodzajów zabiegów 
z osoczem bogatopłytkowym tak, aby jego wybór był 
podyktowany realnymi potrzebami skóry. 

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Laseroteriapa, 
czyli światło 
dla urody
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Zabieg i

Jak działa laser? 
Każdy laser ma swoją „specjalizację”, choć zasada 

działania wszystkich jest taka sama – to wiązka świa-
tła o jednej długości fali, ale o różnej mocy, która jest 
wychwytywana przez określone struktury w skórze. 

Zabiegi laseroterapii to bez wątpienia najnowo-
cześniejsze zabiegi medycyny estetycznej i ko-
smetologii, po które sięgamy zarówno wtedy, kie-
dy chcemy pozbyć się zbędnego owłosienia, blizn, 
znamion skórnych, przebarwień, zmian naczynio-
wych, jak i wówczas, gdy celem jest usunięcie 
niechcianego tatuażu, odmłodzenie i ujędrnienie 
skóry. O CZYM TRZEBA WIEDZIEĆ, ZANIM ZDECYDUJEMY 

SIĘ NA ZABIEG, I CZYM JEST LASER HYBRYDOWY, TŁUMA-

CZY ELŻBIETA LIPSKA właściciel, ekspert, praktyk 
laseroterapii z 18-letnim doświadczeniem z TLC-
-Clinic Kliniki Laseroterapii w Ostrołęce.

Rozmawiał  Jan Matura
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Zabieg i

Niektóre są lepiej wychwytywane przez melaninę, 
inne przez hemoglobinę czy wodę tkankową – a to 
stwarza mnóstwo możliwości wykorzystania lasera 
dla poprawienia urody. W zależności od typu lasera 

(Aethetician / Laser, Light and Associated Aesthetic Therapies Level 4)
Prowadzi TLC Clinic w Ostrołęce. Od 2004 r. współpracuje ze spe-
cjalistami różnych dziedzin w zakresie medycyny estetycznej, kosme-
tyki, laseroterapii oraz dermatologii. Jest specjalistką w dziedzinie 
zastosowań laserów, termoliftingu, terapii mikronakłuć, elektroko-
agulacji zmian naskórkowych oraz fotoodmładzania skóry. Ukończyła 
wiele renomowanych szkół, kursów i szkoleń w Wielkiej Brytanii 
i Polsce dających jej szeroką wiedzę zawodową i doświadczenie 
pracy z różnymi typami skóry.

Elżbie ta  L ipska
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oraz jego ustawień, a także czasu naświetlania oraz 
powierzchni, na  której przeprowadzany będzie 
zabieg, laseroterapię możemy wykorzystywać do róż-
nych celów. To zabiegi skuteczne, szybkie i nieinwa-
zyjne lub minimalnie inwazyjne, dające możliwość 
uzyskania długotrwałych efektów.

Ale laser laserowi nierówny…
Rodzaj lasera ma znaczenie. Choć laseroterapia 

jest znana od  lat, to technika gna do  przodu 
i na rynku pojawiają się coraz nowocześniejsze i sku-
teczniejsze urządzenia.

Jak działa laser aleksandrytowy?
Laser aleksandrytowy był pierwszym laserem pro-

dukowanym w  USA do  epilacji. Emituje światło 
o  długości 755nm. Z  punktu widzenia usuwania 
zbędnego owłosienia ważnym parametrem jest 
współczynnik pochłaniania światła przez melaninę 
zawartą we włosach oraz oksyhemoglobinę zawartą 
w skórze. Minimalne pochłanianie światła przez oksy-
hemoglobinę i stosunkowo dobre pochłanianie przez 
melaninę uzyskuje się właśnie dzięki długość lasera 
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aleksandrytowego – 755nm. Absorpcja lasera aleksan-
drytowego jest 133 proc. lepsza od  absorpcji lasera 
diodowego, czyli uzyskujemy szybsze rezultaty.

To kiedy zobaczymy efekty?
Są widoczne już po pierwszym zabiegu. Ważnym 

udogodnieniem dla pacjenta jest obecność różnego 
rodzaju systemów chłodzących, w zależności od lase-
ra może to być cryogen, głowica chłodzaca lub chłod-
ne powietrze, które służą do ochrony naskórka i jed-
nocześnie są formą znieczulenia. 

LASER ALEKSANDRYTOWY jest wykorzystywany 
do trwałego usuwania owłosienia, łagod-
nych zmian barwnikowych i zmian naczynio-
wych o odpowiednim zabarwieniu.

Powiedzmy jeszcze, czym jest laser neodymowo-
-yagowy?

Emituje on fale długości 1064nm. Jego monochro-
matyczne, jednokierunkowe i selektywne działanie 
zapewnia najwyższą skuteczność i minimalizuje ryzy-
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ko uszkodzenia tkanek. Laser neodymowo-yagowy 
wykorzystuje zjawisko fototermolizy do zmniejszenia 
i  likwidowania problemów skór naczynkowych, jak 
również epilacji laserowej Fototypów 4,5 i 6, czyli np.; 
skóry śniade, o większym napigmentowaniu lub opa-
lone. Intensywne światło lasera jest pochłaniane przez 
barwnik czyli hemoglobinę, znajdującą się w czerwo-
nych krwinkach i zamieniane w energię cieplną. Pod 
wpływem zjawiska termicznego naczynie krwionośne 
odparowuje i następuje koagulacja.

TLC-Clinic może pochwalić się nowoczesnym lase-
rem hybrydowym Sandro Dual. Co to jest za urządze-
nie?

Całoroczny laser hybrydowy jest jedną z najbar-
dziej zaawansowanych platform laserowych. To uni-
kalny na skalę światową laser do trwałej i bezbole-
snej epilacji laserowej, który znajduje również swoje 
szerokie zastosowanie w wielu innych problemach 
estetycznych, w  tym w  redukcji zmian barwniko-
wych, zmian naczyniowych i  odmładzania skóry. 
Laser hybrydowy wykorzystuje dwie długości fali: 
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Gabinet  laseroterapii  
w  TLC-Clinic  Kl inice 
Laseroterapii  w  Ostrołęce
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aleksandrytową 755nm oraz neodymowo-yagową 
1064nm, które w formule hybrydowej umożliwiają 
połączenie oraz jednoczesną emisję promieniowania 
laserowego wnikającego do skóry.

Czyli hybryda łączy dwie długości fali. Co to ozna-
cza w praktyce?

Laser aleksandrytowy jest powszechnie 
uznawany za „złoty standard” W LASEROWYM 

USUWANIU WŁOSÓW. 

Długość fali 755 nm jest idealnym rozwiązaniem 
dla osób o ciemnym i grubym owłosieniu, posiadają-
cym kolor, czyli barwnik melaninę. Ponadto dzięki 
pochłanianiu barwnika 755 nm jest bardzo skutecz-
nym rozwiązaniem w  zabiegach redukcji punkto-
wych bądź obszernych zmian pigmentacyjnych. 
Z kolei długość fali 1064 nm jest bezpieczniejsza dla 
ciemnych fototypów skóry, jaśniejszych, cieńszych 
włosów, także z  niedużą zawartością ciemnego 
barwnika. Długość neodymowo-yagowa poprzez 
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powinowactwo do  hemoglobiny jest powszechnie 
stosowana w  celu zamykania naczyń, szczególnie 
w  okolicach kończyn dolnych, i  nie tylko. Jest to 
także „złoty standard” w  epilacji fotoypów 4,5 i  6. 
Zastosowanie tej długości fali bardzo dobrze spraw-
dza się w redukcji owłosnienia osób o ciemniejszej 
karnacji. Ta długość fali ma również właściwości 
absorpcji wody, co  zapewnia wysokie ogrzewanie 
skóry właściwej, stymulując włókna kolagenu i ela-
styny, czyli 1064nm sprawdza się również w zabie-
gach redukcji rozległych zmian pigmentacyjnych.

Przy zastosowaniu hybrydowym, czyli Hybrid 
Mode Technology, możemy łączyć działanie długo-
ści obu fali albo użyć lasera, stosując wybraną dłu-
gość fal. Daje to ogromne możliwości modyfikacji 
zabiegów.

Jak to wygląda przy usuwaniu owłosienia? Włos 
włosowi nierówny, niektóre miejsca, mówiąc 
kolokwialnie, są bardziej oporne na zabiegi laserowe. 
I co z osobami, które mają jasne owłosienie? Dużo 
trudniej usuwa się je laserem.
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Hybrydowe działanie sprawia, że zabiegi 
są niezwykle skuteczne nie tylko dla 
włosów ciemnych, ale także jasnych, 
a sama procedura zabiegowa jest BARDZO 

KOMFORTOWA DLA PACJENTA. 

Chcę też podkreślić, że ta niezwykła skuteczność 
idzie w parze z zachowaniem najbardziej restrykcyj-
nych norm bezpieczeństwa potwierdzonych certyfi-
katem FDA. To oznacza, że Hybrid ModeTechnology 
pozwala na wykonywanie jeszcze skuteczniejszych, 
bardziej bezpiecznych i  szybszych procedur 
z  uwzględnieniem zawartości melaniny w  skórze, 
fototypu skóry oraz wskazań do  zabiegu. Laser 
hybrydowy umożliwia stosowanie naprzemiennie 
długości fali w  konfiguracji 755 nm + 1064 nm lub 
1064 nm + 755 nm. Teoretycznie zaleca się używanie 
dłuższego impulsu przy grubszych włosach, jednak 
przez lata zaobserwowaliśmy, że przy zastosowaniu 
czasu impulsu 3 ms na wszystkich typach owłosienia 

Zabieg i
„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


354

otrzymujemy redukcję fazy wzrostu włosa nawet 
do 95 proc. po pełnej serii sześciu zabiegów. Ale laser 
hybrydowy będzie skuteczny nie tylko w przypadku 
usuwania owłosienia, ale także zmian naczyniowych, 
łagodnych zmian barwnikowych czy usuwaniu 
zmarszczek albo zmian grzybiczych na paznokciach. 
Mówiąc najprościej, nowoczesny laser Sandro Dual, 
który posiadamy w  naszej klinice, ma możliwość 
pracy równorzędniej obiema wiązkami w trakcie jed-
nego zabiegu lub oddzielnie, a mimo wszystko jest to 
jeden potężny system.

Wiele osób boi się zabiegów laserowych…
Zawsze, przed każdym zabiegiem, omawiamy 

z pacjentami szczegóły zabiegu oraz postępowanie 
po nim. Metody, które wykorzystujemy w  klinice, 
zaliczają się do  najbardziej znanych i  bardzo bez-
piecznych technik wykorzystywanych w dzisiejszej 
medycynie, kosmetologii czy kosmetyce. Wykorzy-
stując te techniki, jesteśmy w stanie uniknąć i zmini-
malizować niechciane efekty uboczne, a także polep-
szyć naszą samoocenę i samopoczucie.

Zabieg i
„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


355

Czy laser musi boleć?
Dzisiejsze lasery są wyposażone w różnego rodzaju 

opatentowane systemy chłodzenia, które stwarzają 
wysoki komfort i umożliwiają mniej bolesny oraz bar-
dziej bezpieczny zabieg. Większość pacjentów opisuje 
dzisiejszy zabieg laserowy jako lekkie uczucie ciepła, 
delikatny dyskomfort, mrowienie, które mija zaraz po 
zabiegu. Wielu pacjentów jest pozytywnie zaskoczo-
nych, bo rzeczywiście nastawiają się na ból. 

Zabieg i

ul. Traugutta 26, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 886 520 147

Elżbie ta  L ipska  AVCE /  BTEC 
TLC- C l in ic  k l in ika  laseroterapi i

TLC-CLINIC.COM.PL

INFO@TLC-CLINIC.COM.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Terapie

D laczego na skórze pojawiają się pryszcze, 
przez lekarzy nazywane trądzikiem? 
Występowanie tej dermatozy spowodowa-
ne jest tymi samymi czynnikami, które 

wpływają na stan naszego organizmu i skóry – jego 
największego organu. U nastolatków największym 
„winowajcą” są zaburzenia hormonalne – cała 

Trądzik to prawdziwa zmora nastolatków: świe-
cąca się skóra, pryszcze i w konsekwencji ślady 
po nich. NIEPRAWDĄ JEST JEDNAK, ŻE TO PROBLEM WY-

STĘPUJĄCY WYŁĄCZNIE U MŁODZIEŻY. Coraz częściej 
do gabientów dermatologów zgłaszają się trzy-
dziesto- czy czterdziestolatki borykające się z tą 
dolegliwością. Jest jednak dobra wiadomość. Trą-
dzik można – i trzeba – leczyć. Skutecznie! 

Teks t :  Olga Kowalska
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Terapie

burza hormonów nierozerwalnie związana z  doj-
rzewaniem. U dorosłych dominującymi powodami 
występowania tej choroby skóry są stres i zła dieta. 

Stres wyzwala hormony oddziaływujące na skórę. 
Na jej kondycję mają wpływ również błędy dietyte-
tyczne: spożywanie produktów wysokoprzetworzo-
nych, zbyt małej ilości warzyw i owoców, nieregular-
ne posiłki, nadmiar ostrych potraw, czekolady lub 
nadwrażliwość na niektóre pokarmy. Rezultat? Poja-
wiają się wypryski i stany zapalne. 

Podczas gdy u młodzieży trądzik 
występuje przeważnie na twarzy, w tzw. 
strefie T, czyli na czole, w okolicach nosa 
i na brodzie, a także na plecach, ramionach 
i dekolcie, tworząc skupiska krostek, 
u dorosłych objawia się POJEDYNCZYMI 

ZMIANAMI NA SKÓRZE. 

Znajdują się one głównie na policzkach, brodzie, 
wzdłuż linii szczęki oraz na szyi. 
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Problem pań 
Trądziku można się nabawić w jeszcze inny sposób: 
niewłaściwe dbając o cerę, nieprawidłowo ją pielęgnu-
jąc, nieodpowiednio oczyszczając czy stosując „ciężkie” 
kosmetyki, które blokują ujścia gruczołów łojowych. 

Trądzik u  dorosłych znacznie częściej dotyka 
kobiet niż mężczyzn – szacuje się, że co druga kobie-
ta po 30. roku życia ma problem się z niedoskonalo-
ściami skóry.

Zadanie: doskonała cera! 
Co  warto wiedzieć, kiedy pojawiają się problemy 
z cerą? 

Po pierwsze, pamiętajmy, że leczenie trądziku 
wymaga czasu – co najmniej kilku tygodni, a sama 
terapia musi być stosowana systematycznie. Jeśli 
trądzik występuje w  postaci łagodnej, mogą być 
pomocne preparaty dostępne bez recepty. Jeżeli jed-
nak objawy się nasilają, konieczna staje się wizyta 
u dermatologa. 

Terapie
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Po drugie, aby uporać się z  trądzikiem, musimy 
leczyć go skutecznie. W  jaki sposób? Możemy się-
gnąć po kwas azelainowy, często stosowany w terapii 
trądziku osób dorosłych. Ma różnorakie działanie – 
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, złuszczające 
i wybielające. Jest często stosowanym komponentem 
preparatów dla skóry z problemami z uwagi na swoje 
działanie przeciwtrądzikowe oraz zdolność do niwe-
lowania przebarwień. 

Kwas azelainowy 
– sojusznik w walce w trądzkiem
Kwas azelainowy był stosowany w dermatologii już 
w latach 80. XX wieku. Najpierw wykorzystywano go 
w leczeniu przebarwień ze względu na właściwości 
depigmentujące. Z czasem zauważono jego wielokie-
runkowe działanie, dlatego obecnie ten kwas jest 
powszechnie stosowany w preparatach kosmetycz-
nych i leczniczych. 

Jednym z nich jest Skinoren® dostępny bez recep-
ty w  aptekach w  postaci żelu i  kremu. Skinoren® 

Terapie
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można stosować razem z kosmetykami: tymi do pie-
lęgnacji i tymi do makijażu. Należy jednak kupować 
kosmetyki oznaczone jako „niekomedogenne” (czyli 
niezatykające porów) w  celu zmniejszenia ryzyka 
wywołania zmian skórnych. Skinoren® można stoso-
wać zarówno latem, podczas ekspozycji na słońce, jak 
i  po lecie – w  terapii przebarwień związanych 
ze zmianami potrądzikowymi, a także z ekspozycją 
na promieniowanie UV. 

Kwas azelainowy jest substancją dobrze tolerowa-
ną przez skórę, dlatego może być stosowany długo-

Terapie

•  keratolityczne – rozpuszcza zrogowaciały naskórek,
•  przeciwbakteryjne – zwalcza bakterie odpowiedzialne za trądzik,
•  przeciwzaskórnikowe – hamuje nadmierne rogowacenie naskórka,
•  przeciwzapalne – pomaga leczyć trądzik oraz występujący z nim 

stan zapalny,
•  zapobiegające powstawaniu przebarwień.

Dzia łanie  kwasu  aze la inowego
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trwale. Działania niepożądane występują rzadko – to 
przejściowy rumień i podrażnienie. Objawy te jednak 
szybko ustępują. Wyraźną poprawę stanu skóry uzy-
skuje się po mniej więcej czterech tygodniach syste-
matycznego stosowania leku. Jeśli chcemy zapobiec 
nawrotom trądziku, powinniśmy stosować terapię 
przez kilka miesięcy. 

Terapie

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Płynne złoto 
dla całej 
rodziny, czyli 
dobroczynne 
oleje
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Suplementy  die ty

Oczywiście, zrównoważona dieta i  regu-
larna aktywność fizyczna to podstawa 
zdrowia – gorąco do  nich namawiamy. 
Podobnie jak do  optymalnego nawad-

niania się i dbałości o odpowiednią ilość snu. Możesz 
jednak zrobić jeszcze więcej albo… zacząć od rzeczy, 
która na początek jest najłatwiejsza i przynosi duże 
korzyści. Sięgnij po dobroczynne oleje! 

Jesień sprzyja infekcjom, osłabionej odporności, 
spadkowi formy intelektualnej i psychicznej, sło-
wem, sezon nie rozpieszcza. Na szczęście ISTNIEJĄ 

SPOSOBY, BY SOBIE POMÓC I NIEKONIECZNIE OZNACZAJĄ 

ZASTOSOWANIE ZŁOŻONEGO PROGRAMU DIETETYCZNEJ 

i sportowej odbudowy odporności. Są znacznie 
łatwiejsze!

Teks t :  Zofia Szkarłat
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Suplementy  die ty

Oleje dobre na wszystko
Zawierają one niezbędne nienasycone kwasy tłusz-
czowe (NNKT), prawdziwe bogactwo natury, które 
wesprze ogólny stan zdrowia, odporność, ostrość 
umysł, a nawet dobry nastrój i… urodę. NNKT nazy-
wane są „niezbędnymi” ponieważ organizm sam nie 
jest w stanie ich produkować, w związku z tym dla 
prawidłowego rozwoju i  zdrowia musimy je „nie-
zbędnie” dostarczać z  zewnętrznych, naturalnych 
źródeł. 

NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY 

TŁUSZCZOWE możemy czerpać np. z ryb, 
orzechów, siemienia lnianego, nasion 
chia lub jajek.

Można też jednak postawić na suplementację ole-
jów – tak podane nienasycone kwasy tłuszczowe są 
bardzo dobrze przyswajalne i wysoce biodostępne. 
To tylko pierwsza z zalet prozdrowotnych olejów – 
a jakie są kolejne? 
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Oleje wzmacniają odporność 
na infekcje wirusowe i bakteryjne
Jesienią, zwłaszcza w czasie pandemii, to niebagatel-
na kwestia! Obecne w dobrych suplementach olejo-
wych nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, takie 
jak EPA (kwas eikozapentaenowy) i  DHA (kwas 
dokozaheksaenowy) są niezbędne dla zachowania 
dobrej kondycji organizmu. Kwasy EPA i  DHA 
wzmacniają jego siły witalne, przyczyniając się 
do prawidłowego funkcjonowania układu odporno-
ściowego oraz serca i mózgu. Mają działanie przeciw-
zapalne. 

Jeszcze skuteczniej działają w synergii ze wspiera-
jącą odporność witaminą D3, której suplementacja 
jesienią jest po prostu niezbędna. Taki zestaw, wzbo-
gacony o witaminy A i E, a także wiele prozdrowot-
nych ekstraktów roślinnych, zawiera preparat 
MyBestProtect marki MyBestPharm. Jego składni-
ki są najwyższej jakości i pochodzenia naturalnego. 
Oryginalny tran z  dorsza, olej z  wątroby rekina, 

Suplementy  die ty
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Składniki suple-
mentu MYBEST-

PROTECT są naj-
wyższej jakości 
i pochodzenia 
naturalnego. To 
m.in. tran z dor-
sza, olej z wątro-
by rekina, wycią-
gi z tymianku  
i owoców bzu 
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a także wyciągi z tymianku, pączków sosny, owoców 
bzu czy olej z nasion czarnuszki to substancje, które 
od dawna zalecały na poprawę odporności nasze bab-
cie, a  teraz w  oparciu o  solidne dowody naukowe 
zalecają także lekarze !

Oleje poprawiają samopoczucie 
w czasie choroby i pomagają 
szybciej wyzdrowieć
Dobroczynne oleje nie tylko zmniejszają ryzyko zacho-
rowania, ale i pomagają szybciej wrócić do formy, kiedy 
już przydarzy się infekcja. Przyczyniają się też 
do wygaszania stanów zapalnych i działają przeciwu-
tleniająco (likwidują szkodliwe wolne rodniki), a także 
kojąco na  układ nerwowy, dzięki czemu wyraźnie 
zmniejszają dolegliwości odczuwane podczas choroby. 

Oleje wspierają umysł 
Oleje to prawdziwe wsparcie dla mózgu – i to niezależ-
nie od  pory roku. Ponieważ kwasy omega-3: DHA 
i EPA wspierają regenerację mózgu, prawidłową budo-

Suplementy  die ty
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wę jego komórek i ich funkcje, naturalne oleje roślin-
ne i tran mają istotny wpływ na jego sprawną pracę: 
jakość procesów myślowych, pamięć, koncentrację, 
a także wzrok. Suplement diety MyBestComplement  
firmy MyBestPharm zawiera ich dużą dawkę, a dodat-
kowo ma w  składzie oleje roślinne, takie jak olej 
z  rokitnika, oregano, róży, czarnuszki, wiesiołka 
i  konopi, które wzmacniają jego działanie. Potrafią 
zresztą jeszcze więcej – pomagają nie tylko podnieść 
jakość pracy mózgu, ale i poprawić nastrój, co jesienią 
jest nie bez znaczenia.

Oleje pomagają długofalowo
Oleje wzmacniają zdrowie nie tylko doraźnie, ale 
i wspierają je długofalowo. Odpowiednio długo stoso-
wane mogą się przyczyniać do zmniejszenia ryzyka 
zapadnięcia na schorzenia neurodegeneracyjne czy 
też choroby zwyrodnieniowe mózgu. Pośrednio 
i w dłuższej perspektywie wzmacniają także kości, 
układ sercowo-naczyniowy, wspierają funkcje wątro-
by i jelit, poprawiają tolerancję glukozy i normalizują 

Suplementy  die ty
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Suplement die-
ty  MYBESTCOM-

PLEMENT zawie-
ra dużą dawkę 
kwasów omega-3, 
a dodatkowo ma 
w składzie oleje 
roślinne
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stężenie cholesterolu we krwi. Finalnie, regularnie 
stosowane, mają potencjał wydłużania oczekiwanej 
długości życia. Tyle dobra w jednej łyżce dziennie!

Oleje działają przeciwstarzeniowo
Działanie przeciwstarzeniowe olejów to nie tylko 
ważna kwestia zdrowotna, ale również estetyczna. 
Oleje wzmacniają błony komórkowe skóry, więc 
zatrzymują w niej wilgoć i uelastyczniają ją, a także 
koją ją i regenerują. Spowalniają proces starzenia się, 
ale i poprawiają jej stan na bieżąco, łagodząc podraż-
nienia, nawilżając ją od środka i regulując wydziela-
nie sebum. Działają dobroczynnie także na  włosy 
i paznokcie, dzięki czemu stają się one mniej łamli-
we, bardziej błyszczące i elastyczne. Brzmi kusząco? 
Podobnie prozdrowotnie i  upiększająco działają 
także inne innowacyjne i unikalne preparaty MyBe-
stPharm. Warto sprawdzić! 

Suplementy  die ty

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Odmładzające 
koktajle 
w kremach 
marki MBR
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Kosmetyki

Linia pielęgnacyjna Biochange® CEA jest odpo-
wiedzią marki na negatywne skutki postępu 
technologicznego, których obecnie wszyscy 
doświadczamy, co odbija się również na skó-

rze. Produkty te maksymalnie zwiększają tolerancję 
na stres oksydacyjny i przeciwdziałają powstawaniu 
wolnych rodników. Szybko i  skutecznie usuwają 
oznaki starzenia oraz przywracają skórze utraconą 
energię i blask. Efektywność linii zwiększa dodatko-

Niemiecka certyfikowana marka medyczna MBR 
(Medical Beauty Research) specjalizuje się 
w tworzeniu profesjonalnych preparatów pielę-
gnacyjnych najwyższej klasy. ZAAWANSOWANE FOR-

MUŁY BAZUJĄ NA NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH OSIĄGNIĘ-

CIACH BIOTECHNOLOGICZNYCH w dziedzinie badań 
nad skórą.

Teks t :  Zofia Szkarłat
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Kosmetyki

wo specjalny system opakowań zapobiegający biode-
gradacji składników „airless” (pakowane bez dostępu 
powietrza i światła)

Kremy z linii Biochange® CEA to prawdziwe kok-
tajle witaminowe pielęgnujące i odmładzające skórę. 
Dzięki wysokiej zawartości witamin C, E, A  oraz 
naturalnym olejkom zasilają skórę w lipidy, wygła-
dzają, odprężają i dają przyjemne uczucie komfortu. 
Wzbogacone w  enzymy skutecznie wzmacniają 
odporność skóry. Uniemożliwiają niszczenie komó-
rek, stymulując ich naturalne procesy naprawcze. 
Wygładzają zmarszczki i linie mimiczne, a dodatko-
wo zapewniają skórze rozświetlenie. Cudowne, owo-
cowe zapachy rozpieszczają zmysły i relaksują. Linia 
Biochange ® CEA to idealna pielęgnacja, która szyb-
ko pozwoli przywrócić skórze utraconą kondycję.

Każdy z  czterech kremów linii Biochange® CEA 
oprócz silnego działania antyrodnikowego, ochron-
nego i energetyzującego ma także działanie dodatko-
we, sobie tylko właściwe. Kremy tej linii to prawdzi-
wi specjaliści do zadań specjalnych. 
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Blue Light Power Cream 
– skuteczna ochrona przed 
sztucznym światłem

Kosmetyki

F
o

t.
 M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e
„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


377

Nowy, luksusowy i  innowacyjny Blue- Light 
Power Cream chroni skórę przed szkodliwym, nie-
bieskim światłem emitowanym przez ekrany urzą-
dzeń elektronicznych: komputery, laptopy, telefony 
i tablety. 

Jest on prawdziwą witaminową bombą 
antyoksydacyjną, istnym „zmiataczem”  
WOLNYCH RODNIKÓW!  Zawiera trzy 
silne składniki aktywne, działające 
antyrodnikowo.

Jednym z nich jest wysoko stężona, aktywna wita-
mina C – Golden C, wzbogacona  dodatkiem mikro-
cząsteczek złota. Skutecznie aktywuje ona syntezę 
kolagenu oraz utrzymuje naturalną równowagę 
w  komórkach, dodając skórze energii i  basku. Za 
sprawą tego wyjątkowego kremu skóra na nowo ema-
nuje zdrowiem i młodością. Pozbawiona jest oznak 
zmęczenia, a  zmarszczki i  linie mimiczne stają się 
płytsze i mniej widoczne. Do stosowania na dzień.

Kosmetyki
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City & Sky 
– moc nawilżenia
Unikalny koktajl substancji czynnych najnowszej 
generacji oraz witamin C, E i  A, który zapewnia 
skórze witalność i energię niezbędne do tego, aby 

stawić czoło wszelkim negatywnym wpływom dzi-
siejszego nowoczesnego świata i  zachować mło-
dzieńczą aurę. Witaminy skutecznie i  efektywnie 

Kosmetyki
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neutralizują działanie wolnych rodników, odtruwa-
ją komórki oraz aktywują naturalne procesy rege-
neracyjne skóry. 

Krem ten maksymalnie NAWILŻA SKÓRĘ 

oraz chroni ją przed utratą wody, 
dzięki czemu zapobiega powstawaniu 
zmarszczek i linii mimicznych.

Enzymy wspierają naturalny system odpornościo-
wy, zwiększając odporność skóry. Idealny dla osób 
zmieniających często strefy klimatyczne lub pracują-
cych w  klimatyzowanych pomieszczeniach, a  także 
jako SOS po ekspozycji na  słońce. Do  stosowania 
na dzień i na noc.

Twentyfour Hours Extreme – 
wzmocnienie jędrności
Wyjątkowy koktajl substancji czynnych najnowszej 
generacji i  witamin, wzmacniający i  ujędrniający 
skórę. Oprócz właściwości nawilżających i antyok-

Kosmetyki
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sydacyjnych oraz detoksykacji komórek krem ten 
gwarantuje skórze elastyczność i  jędrność oraz 
dostarcza jej energii i  młodzieńczego blasku. 
Wszystko to jest możliwe dzięki wysoko stężonym 
witaminom C, E i A. Innowacyjny składnik roślinny 

Thalassine 2G rozluźnia mięśnie twarzy, a  tym 
samym redukuje zmarszczki i linie mimiczne oraz 
zapobiega ich powstawaniu w przyszłości. Urucha-
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mia także syntezę kolagenu i elastyny. Dodatkowo 
wyrównuje koloryt, niwelując zaczerwienienia 
i uspokajając skórę. 

Luminous Pearl Extreme 
– energia i blask

Krem o jedwabiście lekkiej konsystencji, unikalny 
koktajl substancji czynnych najnowszej generacji 
oraz witamin C, E, A, który zapewnia skórze przej-
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rzystość, jednolity koloryt oraz blask. Poza swoim 
podstawowym działaniem antyoksydacyjnym 
i  detoksykującym rewitalizuje oraz znacząco roz-
świetla skórę. Dzięki zastosowaniu w  formule 
wyjątkowego składnika stosowanego klinicznie 
o nazwie Beta- White™ peptyd, krem bardzo efek-
tywnie ujednolica koloryt, regulując produkcję 
melaniny i  zapobiegając postawaniu przebarwień 
pigmentacyjnych. Pozostawia skórę trwale nawilżo-
ną, wyraźnie gładszą i promienną.

Kremy z linii Biochange® CEA to 
pielęgnacja, która odmładza i przywraca 
skórze piękną, zdrową i świeżą aurę 
na długo. Idealne dla osób W KAŻDYM 

WIEKU.

Kremy z  linii Biochange® CEA to pielęgnacja, 
która odmładza i przywraca skórze piękną, zdrową 
i świeżą aurę na długo. Idealne dla osób w każdym 
wieku. Skutecznie zabezpieczają skórę i wzmacniają 

Kosmetyki
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ją, stanowiąc efektywną tarczę ochronną przed szko-
dliwymi czynnikami zewnętrznymi, które powodują 
jej przedwczesne starzenie.

Produkty marki MBR są dostępne w  wybranych 
perfumeriach Douglas, na www.douglas.pl oraz na 
www.mbrcosmetics.pl 

Kosmetyki

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Ginekologia estetyczna
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Ginekologia estetyczna

Co to jest labioplastyka i jakie niesie korzyści?
Zacznijmy od początku. Labioplastyka to zabieg 

wykonywany u kobiet borykających się z problemem 
przerostu warg sromowych mniejszych. Dotyczy on 
bardzo wielu kobiet w różnym wieku. Wiele moich 
pacjentek to osoby młode, które marzą o tym, by móc 
podejmować dla innych zwyczajne, codzienne aktyw-

Światowy Kongres Ginekologii  Estetycznej 
w USA wyróżnił pierwszego Polaka za rozwiąza-
nie problemu przerostu warg sromowych mniej-
szych, dotykającego statystycznie co czwartej 
kobiety. TO Z MYŚLĄ O NICH I ICH BEZPIECZEŃSTWIE 

ST WO R Z Y Ł E M  T E C H N I K Ę  D E W E D G E   –  T ŁU M AC Z Y 

DR. DAWID SERAFIN, specjalista ginekologii i położ-
nictwa z gliwickiej Serafin Clinic. 

Rozmawiała  Olga Kowalska
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Ginekologia estetyczna

ności. Nie mogą tego robić, bo przerost warg unie-
możliwia im normalne funkcjonowanie. 

Przerośnięte wargi wywołują bolesne otarcia oko-
lic intymnych, czasem nawet pęknięcia. Niemożność 
noszenia bielizny, dyskomfort odczuwany nawet w 

Specjalista ginekologii i położnictwa z 12-letnim stażem. Autor 
techniki operacji warg sromowych mniejszych Dewedge 
Technique. Międzynarodowy wykładowca światowych kongresów 
poświęconych ginekologii plastycznej i uroginekologii. Szkoleniowiec 
lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej w kraju 
i  za granicą.

Dr Dawid  Sera f in
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czasie tak zwyczajnych czynności jak jazda na rowe-
rze. To problem, który bardzo często wyłącza kobiety 
z normalnego funkcjonowania. A do tego duże obcią-
żenie psychiczne. Skrępowanie, gdy trzeba założyć 
kostium kąpielowy. Wstyd i niemożność cieszenia się 
bliskością partnera w czasie współżycia. Często poja-
wia się także problem z odczuwaniem przyjemności, 
gdyż duża ilość tkanki w okolicy napletka łechtaczki 
może spowodować mniejszą jej wrażliwość. 

Mówił pan, że to częsty problem. Jak częsty? 
Z doświadczeń mojej 12-letniej już praktyki wyni-

ka, że problem przerostu warg może dotyczyć nawet 
60-70 proc. kobiet. Choć niewiele się o tym mówi. 
Ponieważ problem dotyczy kwestii bardzo intymnej, 
kobiety bardzo często zostają z nim same. Brakuje 
edukacji, przez co temat przerostu jest trochę tema-
tem tabu. Matki nie rozmawiają o tym z córkami. 
Kobiety boją się szukać pomocy. A jeśli już próbują 
np. u lekarza ginekologa, ten często jedynie rozkłada 
ręce i mówi np. że tak już musi być. Skalę problemu 
doskonale widać np. na forach internetowych, gdzie 
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kobiety się spotykają, gdzie szukają pomocy i gdzie 
opowiadają o swoich problemach.   Bardzo często 
dopiero tam dowiadują się, że nie są same, że są też 
inne cierpiące na to samo kobiety.  

Na forach kobieta dowiaduje się, że nie jest sama, 
szuka pomocy, zabiegu, który może pomóc. Rozu-
miem, że nie zawsze trafia w dobre ręce...

Problem nie tyle dotyczy „rąk”, co metody, 
którą te ręce stosują. Najprostszym, a przez 
to i bardzo niedoskonałym zabiegiem, 
obarczonym dużym ryzykiem,  JEST 

AMPUTACJA,  czyli obcięcie warg.

To niestety najczęściej stosowana metoda. Najczę-
ściej stosowana, choć niestety, bardzo niedoskonała. 

Zagrożenie polega na... ? 
Kobieta, które przychodzi do ginekologa plastyka 

nie daje jasnych instrukcji. Chce, żeby było ładnie. 
Żeby po zabiegu była zadowolona. Często kobiety po 
operacji mówią mi „Nie myślałam, że to może wyglą-
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dać aż tak dobrze!”. Wtedy wiem, że spełniłem swoje 
zadanie. A amputacja? To tylko cięcie, czyli zdecydo-
wanie za mało. 

Amputacja może doprowadzić także do resekcji 
najważniejszej części wargi mniejszej, czyli jej 
brzegu. Brzeg wargi jest jak opuszek palca. To jej 
najbardziej wrażliwa, najbardziej unaczyniona, 
najistotniejsza cześć. Kolejnym problem są blizny 
po cięciu, miejsca, w których często dochodzi do 
przeczulicy i zaburzeń czucia. Bardzo wiele kobiet 
po zabiegu amputacji nie może nosić np. bielizny, 
bo wystarczy najmniejszy dotyk, by wywołać silny 
ból. 

Bardzo wiele kobiet, które do mnie trafiają, to 
także pacjentki po zabiegu amputacji. Szukają pomo-
cy, bo odczuwają bardzo duży dyskomfort spowodo-
wany tym, że podczas zabiegu wargi zostały zbyt 
mocno wycięte albo że ich brzegi są nierówne lub, co 
gorsza, że ich po prostu nie ma. Po amputacji często 
pojawia się także tzw. mikropenis, czyli efekt przero-
śniętego napletka łechtaczki. 
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Amputacja to prosty zabieg. W mojej ocenie zbyt 
prosty. To tylko odcięcie brzegu wargi. A chirurgia 
plastyczna to sztuka, wymaga znacznie więcej niż 
tylko sprawnej, dzierżącej skalpel ręki i szybkiego 
cięcia. Odpowiednio dobrane proporcje, zachowanie 
odpowiedniej krzywizny. To bardzo ważne. I trudne. 

Alternatywa dla amputacji? 
Moja autorska metoda operacyjna, czyli Dewedge 

Technique. Pozwala zachować brzeg wargi, najważ-
niejszy nie tylko dla odczuć, ale także dla zachowania 
naturalnego wyglądu warg po operacji. Dewedge eli-
minuje także ryzyko, chyba najgroźniejszego powi-
kłania związanego z operacją, rozejścia się rany i 
martwicy, czyli obumarcia fragmentu tkanki. 

To metoda, za którą otrzymał pan w 2019 roku 
nagrodę ISCG. Pierwszy ginekolog z Polski, wyróż-
niony główną nagrodą Światowego Kongresu Gineko-
logii Estetycznej. To brzmi dumnie.  

Dziękuje. Proszę sobie wyobrazić, że niewiele brako-
wało, a nie odebrałbym tej nagrody. Światowy Kongres 
Ginekologii Estetycznej (ISCG) odbywa się co roku w 
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Dr Dawid Serafin: – CHIRURGIA 

PLASTYCZNA to sztuka, wyma-
ga znacznie więcej niż tylko 
sprawnej, dzierżącej skalpel 
ręki i szybkiego cięcia. 
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USA. To konferencja, na którą najwięksi światowi eks-
perci zgłaszają swoje najtrudniejsze przypadki. Specjal-
na komisja ocenia, który przypadek został wykonany 
najlepiej. Problem w tym, że ogłoszenie zwycięzców i 
wręczenie nagród odbywa się już po zakończeniu kon-
ferencji, a ja miałem wkrótce lot i bardzo się bałem 
spóźnienia. Wielka ranga imprezy, wokół same sławy. 
Pomyślałem, że nie będę czekał na rozdanie nagród, bo 
pewnie ja, skromny chłopak z Gliwic, i tak nic nie dosta-
nę. Na szczęście koleżanka zatrzymała mnie i przeko-
nała, że bez względu na efekt trzeba poczekać. Było 
warto. Główna nagroda w kategorii „Plastyka warg sro-
mowych i napletka łechtaczki”. Nagroda za zabieg 
wykonany moją autorską techniką Dewedge!

To był rok 2019. Nagrody ISCG „zgarnął” pan też w 
2020 i 2021 roku. To chyba przesada! Koledzy wciąż z 
panem rozmawiają? Nie zazdroszczą? 

Raczej gratulują. Naprawdę szczerze. W 2020 
roku otrzymałem nagrodę w chyba najtrudniejszej 
kategorii, czyli „Najlepsza rekonstrukcja po nieuda-
nej labioplastyce”. W 2021 roku ponownie. Jako 
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pierwszy ginekolog z Polski i jedyny w Europie, a 
zarazem najmłodszy ze wszystkich dotychczasowych 
laureatów na świecie. 

Tegoroczna nagroda jest także nagrodą za rekon-
strukcję? 

Tak. Przypadek, który przedstawiłem do oceny 
komisji, był szczególnie trudny. Zrekonstruowałem, 
czyli wytworzyłem na nowo, wargi sromowe z kom-
pletnie amputowanych warg. Pacjentka po amputacji 
nie miała zupełnie warg sromowych. Udało się jej 
pomóc. Z doskonałym efektem. 

Rekonstrukcjami zajmuje się niewielu specjali-
stów? 

To duży problem, a pacjentek po nieudanej ampu-
tacji jest coraz więcej.  Jeszcze pięć lat temu pacjent-
ki po nieudanych zabiegach stanowiły około 5 proc. 
moich klientek. Dziś to już prawie 15 proc. wszyst-
kich operowanych przeze mnie kobiet.  

Ile trwa zabieg? 
Sam zabieg, wykonywany w znieczuleniu miejsco-

wym, to kwestia 1,5 do 2 godzin. Ból po operacji łago-
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dzimy lekami, często następnego dnia jest on już 
znacznie słabszy lub po prostu ustępuje. Po pięciu-
-siedmiu dniach panie powracają do pełnej aktywności 
poza współżyciem i jazdą na rowerze. To następuje po 
czterech tygodniach, czyli po ostatniej konsultacji.  

Jak to jest z autorską metodą. Inni lekarze mogą z 
niej korzystać? 

Oczywiście. Moja technika jest znana. Dzielę się 
nią bezpłatnie po to, by pomagać kobietom. To dla 
mnie najważniejsze. 

Stworzyłem tę technikę DLA KOBIET I ICH 

BEZPIECZEŃSTWA.  Cieszę się, gdy korzystają 
z niej inni lekarze. 

Jeden z moich znajomych na kongresie w Kairze 
spotkał niedawno lekarkę z Iranu. Kazała mu mnie 
pozdrowić i przekazać, że odkąd stosuje moją techni-
kę, skończyły się u niej powikłania u pacjentek po 
labioplastykach.

Ile zabiegów miesięcznie pan wykonuje? 
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Staram się każdy dzień dzielić na rozmowy, konsul-
tacje online i zabiegi, rocznie pomagam kilkuset 
pacjentkom. Często trafiają do mnie pacjentki z Anglii, 
Irlandii czy Niemiec. Niedawno wykonywałem zabieg 
u pacjentki z Włoch. Były też pacjentki ze Stanów Zjed-
noczonych. Bardzo wiele kobiet przyjeżdża do mnie ze 
Szwecji i Norwegii. Lista oczekujących jest bardzo 
długa. Obecnie czas oczekiwania na zabieg po konsulta-
cji to około sześć miesięcy.

Zła wiadomość na koniec rozmowy. Niedobrze. 
Zakończmy więc dobrą. Przyjmuję w Gliwicach i w 

Warszawie. Dla 30 pacjentek oferuje bezpłatne 
konsultacje online. Można porozmawiać o problemie 
przerostu warg i o każdym innym problemie intym-
nym. Wysiłkowe nietrzymanie moczu, problemy zwią-
zane ze źle  zagojoną raną po nacięciu krocza, problemy 
po współżyciu po porodzie naturalnym. Jeśli któraś z 
pań chciałaby zasięgnąć mojej opinii, zapraszam.

Plany na przyszłość? 
Chciałbym, żeby problem przerostu warg sromo-

wych mniejszych przestał być tematem tabu. To 
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ważne. Chciałbym, żeby kobiety nie musiały się wsty-
dzić. Żeby wiedziały gdzie w razie potrzeby szukać 
pomocy. Dlatego planuję spotkania autorskie z 
kobietami w całej Polsce. Będę mówił na nich nie 
tylko o problemie przerostu warg czy swojej meto-
dzie. To będą spotkania, na których będzie można 
porozmawiać o wszelkich dręczących kobiety proble-
mach intymnych. To dla mnie bardzo ważny projekt. 
W przyszłości chciałbym także napisać książkę. 

Gdy już powstanie, poproszę o kolejny wywiad. 
Z przyjemnością. 

Ginekologia estetyczna

44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 34
tel (32) 701 9000

Sera f in  C l in ic

SERAFINCLINIC.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Zabieg przeszczepu 
włosów w Turcji. 
Co warto wiedzieć
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Zabieg i

Aby wybrać właściwie, a  co  za tym idzie 
zostać poddanym bezpiecznemu zabiego-
wi, który przyniesie zamierzone efekty, 
warto wziąć pod uwagę kilka istotnych 

aspektów. Na  co  zwrócić uwagę podczas wyboru 
tureckiej kliniki zajmującej się przeszczepianiem 
włosów? 

Zabiegi polegające na przeszczepianiu włosów, 
które wykonuje się w Turcji, zaliczają się do zde-
cydowanie najczęstszych powodów odwiedzania 
tego kraju zarówno przez pacjentów z Europy, jak 
i całego świata. DECYZJE O ICH PRZEPROWADZENIU PO-

DEJMUJĄ KOBIETY ORAZ MĘŻCZYŹNI, których dotyka 
tzw. łysienie androgenowe.

Teks t :  Konrad Lichoń
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Zabieg i

Po pierwsze – sposób 
przeszczepiania włosów
Nadrzędnym elementem, który decyduje o powodze-
niu i  efektach zabiegu, jest dobór odpowiedniej 
metody przeszczepu.

Mało kto decyduje się na zabieg w Polsce, ponieważ 
kliniki z naszego kraju opierają się na przestarzałej 
oraz nieefektywnej metodzie - przeszczepianiu całych 
pasów skóry. Takie podejście skutkuje pozostawia-
niem nieestetycznych blizn oraz zdecydowanie dłuż-
szym procesem rekonwalescencji (mogącym trwać 
do kilku miesięcy). Tylko garstka polskich gabinetów 
oferuje nowoczesne podejście, które z uwagi na znacz-
ne ograniczenia w liczebności personelu medycznego 
– i tak nie są wystarczająco efektywne.

Nasza klinika znajdująca się w Stambule posiada 
niezbędne zasoby oraz kluczowe doświadczenie. 
Dzięki temu oferowane przez nią zabiegi są innowa-
cyjne i zaliczają się to absolutnej światowej czołówki. 
Zaliczamy do nich:
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Przeszczep włosów 
metodą FUE
Ta metoda polega na pobraniu włosów z tzw. miej-
sca donoru (np. potylicy), aby następnie wszczepić 
je w  miejsce ubytku. Metoda charakteryzuje się 
wykorzystywaniem specjalistycznych igieł punk-
cyjnych (średnica 0,75 - 1 mm) - o  odpowiednim 
kształcie oraz konstrukcji. W ten sposób tzw. grafty 
(czyli mieszki włosowe) są pobierane bezpiecznie, 
powodując jedynie mikroskopijne uszkodzenia 
na powierzchni skóry. Następnie umieszcza się je 
we wcześniej przygotowanych otworach na skórze, 
wykonanych za pomocą bardzo cienkich igieł.

Co ważne, jako jedni z nielicznych 
pracujemy przy użyciu SZAFIROWYCH 

OSTRZY, które umożliwiają wykonywanie 
zdecydowanie mniejszych otworów, a co za 
tym idzie – praktycznie nie pozostawiają 
żadnych blizn. 

Zabieg i
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Przeszczep włosów 
metodą DHI
Ta metoda różni się od metody FUE przede wszyst-
kim narzędziem, z którego korzysta zespół, czasem 
trwania zabiegu oraz jego precyzyjnością. Przy 
metodzie DHI pobranie i przeszczep graftów odby-
wają się jednocześnie, bez wymogu wykonywania 
nacięć kanałowych w obszarze poddawanym prze-
szczepowi.

Pracujący w  naszej tureckiej klinice specjaliści 
wykorzystują do  tego celu dedykowane narzędzia 
o nazwie choi pen, przyjmujące postać implantera 
z  pustą igłową (połączoną tubką oraz tłokiem), 
co pozwala na uzupełnianie ubytków nawet między 
istniejącymi włosami i tym samym zagęścić włosy.

Warto podkreślić, że każdy zabieg wykonuje 
zespół pięcioosobowy, co  pozwala maksymalnie 
skrócić czas całej procedury. Przekłada się to zarów-
no na skuteczność zabiegu (grafty pozostają krócej 
poza organizmem), jak i  na  komfort pacjenta. 

Zabieg i
„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://wprost.pl


402

Zabieg i

Przed  i  po  –  wynik  przeszczepiania 
włosów po  dwóch  se s jach
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W  zaledwie 6 godziny przeszczepiamy nawet 
do 4000 graftów. 

A co ze znieczuleniem podczas zabiegu polegającego 
na przeszczepie włosów?

Wielu pacjentów obawia się bólu. To zrozumiałe, 
bo w  końcu podawanie znieczulenia miejscowego 
do przyjemnych nie należy, szczególnie jeśli mówimy 
tutaj o kilkanastu zastrzykach w głowę. Na szczęście 
każdy zabieg w  naszej klinice poprzedza miękka 
sedacja. To rodzaj lekkiego środka ogólnoznieczula-
jącego (tzw. głupiego jasia), który jest podawany 
przed znieczuleniem miejscowym. Pacjent pozostaje 
przy tym w  pełni przytomny i  świadomy, ale nie 
odczuwa bólu zastrzyków. 

Za ten rodzaj znieczulenia Dr Serkan 
Aygin otrzymał w Paryżu w 2019 roku 
prestiżową nagrodę European Award 
in Medicine dla najlepszego chirurga 
TRANSPLANTACJI WŁOSÓW
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Po drugie - specjaliści 
odpowiedzialni za przeprowadzenie 
zabiegu
Kolejnym czynnikiem, dla którego warto zdecydo-
wać się na zabieg przeszczepu włosów właśnie w Tur-
cji, jest wysoki poziom kompetencji tutejszych 
fachowców. Świadomość istnienia takiego problemu 
(łysienia) jest bardzo wysoka. Dlatego tureckie klini-
ki (w tym także nasza!) mogą pochwalić się doświad-
czonymi i bardzo profesjonalnymi kadrami.

W Polsce kwestia androgenowego łysienia kobiet 
i mężczyzn jest często pomijana. To też powoduje, że 
samych lekarzy w  tej dziedzinie jest wręcz jak 
na lekarstwo.

Po trzecie – cena operacji 
przeszczepiania włosów
Warto pamiętać, że koszty zabiegu przeszczepu wło-
sów również grają niebagatelną rolę. W Polsce zabie-
gi tego typu są równoznaczne z koniecznością wydat-
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kowania średnio około 43 200 złotych (12 zł za prze-
szczep 1 graftu) za sam zabieg. Do tego trzeba jeszcze 
dodatkowo doliczyć cenę wizyt kwalifikacyjnych, 
leków i  kosmetyków. Wtedy cały koszt może być 
większy niż 50 000 złotych.

W  Turcji całość zamyka się w  kwocie zaledwie 
2399 euro za FUE lub 2999 euro za DHI, czyli 
równowartości około 11 000-13 000 zł. 

W tej cenie pacjenci otrzymują absolutnie 
wszystko, co potrzebne zarówno PRZED 

ZABIEGIEM, W JEGO TRAKCIE, JAK I PO NIM.

Oprócz wyjazdów indywidualnych dopasowanych 
pod pacjenta jest możliwość wyjazdu grupowego 
i połączenia zabiegu ze zwiedzaniem.

Przeszczep włosów - dlaczego warto powierzyć to 
FlyMedica?

Jako pacjent tureckiej kliniki zyskasz dostęp 
do całego spektrum korzyści „Premium”. Wśród nich 
czeka na ciebie między innymi:

Zabieg i
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• Kompleksowa obsługa, w tym: zakwaterowanie 
w hotelu, pełne wyżywienie, transfery VIP na terenie 
Stambułu, a do tego pomoc tłumacza i wsparcie kon-
sultantów FlyMedica (24/7).

• Profesjonalne przygotowanie  i  sam zabieg: 
badania krwi, przeszczep, laserowa kuracja LLLT, 
pakiet kosmetyków i niezbędne leki.

• Pisemna gwarancja skuteczności: jeśli w miej-
cu wszczepu po określonym czasie rekonwale-
scencji włosy nie odrosną - otrzymasz darmową 
korektę.

Czy zabieg polegający na przeszczepieniu włosów 
w Turcji jest w pełni bezpieczny?

Za wysoki poziom skuteczności oraz bezpieczeń-
stwa odpowiada kilka aspektów. Pierwszym z nich 
jest fakt, że operacje odbywają się w legalnej i specja-
listycznej klinice Dr. Serkan Aygin Clinic, która 
funkcjonuje na rynku od wielu lat.

Główny lekarz prowadzący klinikę to Dr. Serkan 
Aygin – prawdziwy ekspert z dziedziny przeszczepu 
włosów, który ma na swoim koncie wiele wyróżnień 
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i może pochwalić się ponad 25-letnim doświadcze-
niem w zawodzie. 

To on wraz z innymi lekarzami w klinice 
wyposażonej w nowoczesny sprzęt 
dba o to, aby każdy zabieg kończył się 
uzyskaniem POŻĄDANYCH EFEKTÓW.

Reprezentowana przez nas klinika zaliczana jest 
również do bardzo tolerancyjnych miejsc, z których 
usług każdego roku korzystają setki osób reprezen-
tujących środowiska LGBT. To tylko potwierdza 
najwyższy poziom komfortu i  ochrony każdego 
pacjenta. Bez względu na jego poglądy, wartości czy 
idee, które reprezentuje lub z którymi się utożsa-
mia.

Chcesz odzyskać swoje włosy i raz na zawsze zapo-
mnieć o problemie łysienia?

Wybierz bezpieczny, skuteczny i szybki zabieg, za 
który odpowiedzą wykwalifikowani i doświadczeni 
specjaliści z Turcji. Już teraz zajrzyj na tę stronę, aby 
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poznać szczegóły, zadać dodatkowe pytania, a także 
ustalić detale i wstępnie zarezerwować termin swoje-
go zabiegu. Serdecznie zapraszamy do  współpracy 
z FlyMedica! 

Zabieg i

Dr.  Serkan  AYGIN C l in ic

FLYMEDICA.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Czym jest kolagen 
i jak wpływa 
na naszą skórę?
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Kolagen odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu 
jędrności i  elastyczności komórek skóry. 
Warto dodać, że kolagen zapewnia odnowę 
komórkową. W młodym i zdrowym organi-

zmie wymienia się około 3 kg kolagenu na rok i regu-
larnie odbudowuje. Niestety proces ten ulega osła-
bieniu, aż w końcu zanika wraz z wiekiem. Zmniej-
szanie poziomu kolagenu w organizmie rozpoczyna 
się już od 25. roku życia. 

Przedwczesnemu starzeniu skóry sprzyja nad-
mierna ekspozycja na  promieniowanie słoneczne. 

Kolagen to białko strukturalne składające się 
z wielu aminokwasów. Stanowi aż 60 proc. wszyst-
kich białek w naszej skórze. To znaczy, że DECYDU-

JE O JEJ WYGLĄDZIE I KONDYCJI. Nie bez przyczyny 
jest nazywany „białkiem młodości”.

Teks t :  Zofia Szkarłat
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Powszechnie wiadomo, że długotrwałe opalanie, 
także w solariach, nie wpływa dobrze na skórę. Tylko 
rzadko kto zdaje sobie sprawę z tego, że ma to zwią-
zek z kolagenem, a dokładnie – z włóknami kolageno-
wymi, które narażone na działanie wysokiej tempe-
ratury i promieni słonecznych szybciej ulegają roz-
padowi. Skutkuje to złą kondycją skóry, powstaniem 
zmarszczek, a  w  przypadku skóry głowy – nawet 
wypadaniem włosów.

Suplementacja kolgenu
Aby jak najdłużej zachować piękny wygląd, sprawić, 
by  skóra była zawsze nawilżona, napięta i  lśniąca, 
warto uzupełniać dietę o kolagen.

Jak to zrobić? Oczywiście, możemy uzupełniać 
naszą dietę o kolagen przez spożywanie odpowiednich 
produktów, takich jak: podroby, golonki, gotowane 
chrząstki i inne fragmenty skóry i tkanek zwierzęcych. 
Niestety codzienna dieta dostarcza zbyt małe ilości 
tego białka, aby pokryć jego zapotrzebowanie. Dzien-
na dawka kolagenu powinna wynosić bowiem około 
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5000 mg. Szybsze efekty da regularne suplementowa-
nie preparatów zawierających kolagen.

Regularna suplementacja kolagenu:
– poprawia kondycję skóry – jest ona gładka, ela-

styczna i właściwie nawilżona; 
– opóźnia efekty starzenia;
– zmniejsza łamliwość paznokci;
– redukuje rozstępy i cellulit.

Jaki kolagen wybrać?
Na rynku aptecznym można znaleźć wiele produk-
tów z kolagenem w składzie. W aptece kupimy kola-
gen w kapsułkach,   tzw. shotach, czy  też w płynie. 
W drogeriach – kosmetyki w formie żelów i kremów 
z kolagenem jako składnikiem. Jaki kolagen wybrać? 
Na co zwrócić uwagę, chcąc wybrać idealny produkt 
dla siebie? 

Warto zwrócić uwagę na  preparaty kolagenowe 
z  hydrolizatem kolagenu, które zawsze występują 
w  formie płynnej, np. kapsułka, płyn, czy shot. 
Ze  względu na  charakterystykę procesu hydrolizy 
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hydrolizaty kolagenowe nie zawierają w swoim skła-
dzie żadnego z typów kolagenu. Zawierają za to pep-
tydy kolagenowe i wszystkie aminokwasy tworzące 
kolagen, czyli skład specjalnie skrojony pod potrzeby 
skóry. Dzięki tej formie, kolagen jest lepiej przyswa-
jalny.

Poza kolagenem bardzo ważnym składnikiem dla 
stanu skóry jest kwas hialuronowy. Jest on w istocie 
dominującym elementem macierzy pozakomórko-
wej skóry wypełniającym przestrzenie między włók-
nami kolagenu. W ten sposób kwas hialuronowy sta-
bilizuje włókna kolagenu, ale też wspiera tworzenie 
nowych włókien. 

Dzięki wyjątkowej zdolności wiązania 
i zatrzymywania dużej ilości cząsteczek 
wody KWAS HIALURONOWY zapewnia skórze 
wilgoć i elastyczność. 

Skóra zachowuje swoje napięcie, sprężystość 
i giętkość.

Suplementy  die ty
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Kremy zawierające w  składzie kolagen nie dają 
takich rezultatów jak kolagen do  picia. Cząsteczki 
kolagenu są zbyt duże, żeby przeniknąć przez barierę 
naskórka i  dostać się do  skóry właściwej. Kremy 
z kolagenem nie przeciwdziałają starzeniu, a jedynie 
nawilżają skórę.

Przed zakupem warto zapoznać się ze  składem 
produktu. Oprócz kolagenu warto, aby produkt 
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zawierał inne aktywne substancje, np. ekstrakty 
z winogron, czy też witaminy i minerały. Najlepsze 
będą  produkty, które nie zawierają konserwantów, 
sztucznych barwników ani aromatów.

Wybierając w  aptece suplementy z  kolagenem, 
należy zwrócić uwagę na obecność witamin A, C, E 
w składzie. To dlatego, że witaminy te wspierają pro-
ces powstawania kolagenu .

Te wszystkie, bardzo istotne dla skóry, składniki 
można znaleźć np. w shotach do picia Biocell Beau-
ty Shots. 

Suplementy  die ty

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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LEK-AM - firma  
z charakterem
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. 
z.o.o. od ponad 21 lat skutecznie buduje nową ja-
kość na polskim rynku farmaceutycznym. To firma 
z polskim kapitałem, jej celem jest DOSTARCZENIE 

PACJENTOM I LEKARZOM WYSOKIEJ JAKOŚCI PREPARA-

TÓW LECZNICZYCH W PRZYSTĘPNEJ CENIE. Innowacyj-
ność w zakresie przygotowywania tych prepara-
tów i ich forma są wskazywane jako obszary, które 
wyróżniają firmę na lokalnym rynku. W portfolio 
firmy LEK-AM znajduje się ponad 80 produktów: 
leków dostępnych na receptę – Rx, bez recepty – 
OTC, suplementów diety oraz kosmetyków.
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NervoCalm forte  
Suplement diety NervoCalm forte  został stworzony 
z myślą o osobach, które narażone są na długotrwały 
lub okresowy stres. Ze względu na prowadzony tryb 
życia muszą one funkcjonować w stresujących sytu-
acjach. Dzięki bogatej kompozycji składników 
NervoCalm Forte zapewnia dwukierunkowe wspo-
maganie układu nerwowego: uspokaja i pozwala nor-
malnie funkcjonować w sytuacjach stresu (różeniec 
górski). Wspiera skupienie uwagi i koncentrację 
(różeniec górski).

NERVOCALM.PL
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Magleq B6 MAX + D3
Suplementy diety MAGLEQ B6 zawierają wysokiej 
jakości magnez w postaci łatwo przyswajalnej soli – 
cytrynianu1 magnezu, charakteryzującego się wysoką 
wchłanialnością wśród związków magnezowych. 

MAGLEQ B6 MAX + D3 zawiera 102 mg jonów 
magnezu  – wysoką zawartość wśród produktów 
magnezowych dostępnych na rynku2. Magnez zawar-

Suplementy  die ty

MAGLEKAM.PL
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ty w MAGLEQ B6 należy do najlepiej wchłanianych 
soli magnezu.  Dodatkowo produkt zawiera witaminę 
D w formie cholekalcyferolu, która pomaga w prawi-
dłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosfo-
ru oraz utrzymaniu zdrowych kości. Wspiera prawi-
dłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

MAGLEQ B6 MAX + D3 jest stosowany w uzupełnie-
niu diety w magnez i witaminę B6 oraz witaminę D3.
1 Preparaty magnezu; A. Jabłecka, K.Korzeniowska, A. Skołuda, A. 
Cieślewicz; Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu; Farmacja Współczesna 2011; 4: 29-32 
2 Paul-Samojedny M., Samojedny A., Wyszyńska Z. Pierwiastek życia - 
magnez, tak - ale jaki? Świat Medycyny i Farmacji 2011; 8(125)

SHECELL dermatologic
To linia nowatorskich dermokosmetyków przezna-
czona dla osób ze skórą wymagającą specjalistycznej 
pielęgnacji, ochrony oraz niwelowania oznak starze-
nia. Dla osób, które pragną jak najdłużej zachować jej 
zdrowy i piękny wygląd. Formuły anti-pollution 
zawierają unikalne połączenie innowacyjnego biopo-
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limeru DIBUSHIELD PRO-HEALTM oraz Glycofilmu 
1.5PR działających jak tarcza ochronna przed nieko-
rzystnymi czynnikami środowiska oraz promienio-
waniem UV. Zawarte w dermokosmetykach kom-
pleksy substancji czynnych odpowiadają za działanie 
regeneracyjne, optymalne nawilżenie oraz ochronę 
przed skutkami upływu czasu, stresem oksydacyj-
nym, oraz podrażnieniami skóry. 

Dostępne na: 

Suplementy  die ty

WWW.DOUGLAS.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Pierwszy 
Światowy 
Dzień 
Amyloidozy 
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Do rozwoju amyloidozy dochodzi w wyniku 
odkładania się w organizmie złogów białka 
o nieprawidłowej strukturze. Gromadzące 
się złogi zaburzają prawidłową funkcję 

tkanek i narządów.  Gdy białko odkłada się w sercu, 
dochodzi do rozwoju zaburzeń pracy serca oraz nie-
wydolności serca, a  gdy w  nerwach – rozwija się 
polineuropatia obwodowa. – Nieprawidłowe białka 
mogą się także odkładać w układzie kostno-stawo-
wym, w  języku czy przewodzie pokarmowym – 

W tym roku Światowy Dzień Amyloidozy był ob-
chodzony po raz pierwszy. JEGO POMYSŁODAWCY 

CHCĄ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TĘ RZADKĄ CHOROBĘ I SYTU-

ACJĘ PACJENTÓW. Ambasadorem Światowego Dnia 
Amyloidozy został Eric Emmanuel Schmitt, fran-
cusko-belgijski dramaturg, eseista i powieściopi-
sarz.

Teks t :  Konrad Lichoń
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mówi dr Katarzyna Holcman, kardiolog z Krakow-
skiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła 
w Krakowie.

Naukowcy wyróżniają wiele rodzajów 
amyloidoz. Jedną z nich jest AMYLOIDOZA 

TRANSTYRETYNOWA. Nazwa pochodzi 
od transtyretyny, białka wytwarzanego 
przez wątrobę, które pełni ważną funkcję 
w organizmie.

Służy do  transportowania m.in. retinolu oraz 
hormonów tarczycy. – Choroba może rozwinąć się 
na tle dziedzicznej mutacji w zakresie genu transty-
retyny, ale wyróżniamy również drugą postać, tzw. 
dziką – mówi dr Holcman.

W  Polsce amyloidoza transtyretynowa została 
zdiagnozowana u  ponad 40 pacjentów, ale szacuje 
się, że może chorować na nią około dwustu osób.

Postać dziedziczna amyloidozy transtyretynowej 
zazwyczaj ujawnia około 50. roku życia. Potrzeba 
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bowiem czasu, aby się rozwinęła. Zbigniew Pawłow-
ski, który na  nią choruje, porównuje amyloidozę 
do naczynia, do którego kapie woda. – Naczynie stop-
niowo się napełnia i dopiero gdy woda zaczyna się 
przelewać, to choroba się ujawnia – mówi Zbigniew 
Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Pacjentów z Amy-
loidozą, które od niedawna działa w Polsce. 

U  pana Zbigniewa pierwsze objawy pojawiły się 
w 2017 r. – Prowadziłem bardzo aktywne sportowo 
życie. Jeździłem na nartach, pływałem, chodziłem po 
górach. Nagle zorientowałem się, że coś jest ze mną 
nie tak. Miałem bardzo słabe mięśnie. Kiedy na nar-
tach się przewróciłem, to coraz trudniej było mi się 
podnieść. Dziwiło mnie to, bo wcale nie przybrałem 
na wadze – opowiada Zbigniew Pawłowski.

Trudna diagnoza
Mężczyzna ma postać amyloidozy, w której wadliwe 
białko gromadzi się wokół serca i  nerwów. Ale jak 
mówi, i  tak miał dużo szczęścia, bo od  wystąpienia 
pierwszych objawów do rozpoznania choroby minęło 

Choroby  rzadkie
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nieco ponad rok. Zanim usłyszał diagnozę, odwiedził 
sześciu neurologów i  dopiero w  szpitalu ustalono, 
co mu dolega. – Mój kuzyn chorował z osiem lat, zanim 
dowiedział się, co mu jest – mówi Zbigniew Pawłowski.

– Amyloidoza jest początkowo trudna 
do zdiagnozowania – przyznaje dr Holcman. 
Pierwsze objawy choroby mogą być 
NIESPECYFICZNE.   

Aby stwierdzić amyloidozę, potrzebne są specjali-
styczne badania. – Najpierw wykonujemy badanie 
echokardiograficzne serca, w kolejnym etapie badania 
biochemiczne i scyntygrafię serca, a w niejednoznacz-
nych przypadkach rezonans magnetyczny. Dzięki 
opracowaniu schematów diagnostycznych amyloidozy 
transtyretynowej, opartych głównie na  badaniach 
obrazowych, obecnie niezwykle rzadko wykonujemy 
biopsję serca. Dawniej to inwazyjne badanie było zło-
tym standardem w  diagnostyce amyloidozy serca – 
mówi dr Holcman.

Choroby  rzadkie
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Na  amyloidozę mogą chorować całe rodziny. 
Wadliwy gen jest bowiem przekazywany z pokolenia 
na pokolenie.  – Prawdopodobnie w naszej rodzinie 
wadliwy gen miał mój ojciec, który oficjalnie zmarł 
na  serce, ale bezpośrednią przyczyną mogła być 
u  niego amyloidoza. Ja wadliwy gen przekazałem 
moim dwóm córkom, ale one nie mają żadnych obja-
wów choroby – opowiada Zbigniew Pawłowski. Jeśli 
u danej osoby lekarze wykryją amyloidozę, zaprasza-
ją na  badania genetyczne wszystkich członków jej 
rodziny.

Nowy lek
Jeszcze kilka lat temu chorym na amyloidozę propo-
nowano leczenie objawowe, które łagodziło skutki 
wywołane przez odkładające się białko. Jedyne 
dostępne leczenie przyczynowe polegało na  prze-
szczepieniu wątroby albo wątroby i serca. –  Jednak 
obie tego typu operacje są niezwykle rzadko wykony-
wane – mówi dr Holcman. – Zostałem zakwalifiko-
wany do  przeszczepienia wątroby, ale w  związku 

Choroby  rzadkie
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z  tym, że biorę lek, przeszczepienie nie jest mi 
potrzebne – mówi Zbigniew Pawłowski. 

Lek, który przyjmuje Zbigniew 
Pawłowski, jest pierwszym, który został 
zarejestrowany w Europie do leczenia 
AMYLOIDOZY TRANSTYRETYNOWEJ SERCA. 

Hamuje proces odkładania białka 
w organizmie i ma postać tabletek.

– Zażywam jedną tabletkę dziennie – mówi Zbi-
gniew Pawłowski.

Obecnie w Polsce leczonych jest 33 chorych. Leka-
rze prowadzący terapię wnioskują o zgodę komisji 
bioetycznej na wykorzystanie leku, który zapewnia 
producent w  ramach charytatywnego dostępu. 
W trakcie opiniowania w Ministerstwie Zdrowia jest 
program lekowy. – Zapewnienie dostępu refundacyj-
nego do  tego leku o  udowodnionym działaniu jest 
kluczowe dla tej grupy pacjentów. Gdy nie było leku, 
chorzy żyli od pół roku do czterech lat od rozpozna-

Choroby  rzadkie
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nia choroby. Obecnie dzięki terapii stan kliniczny 
pacjentów jest stabilny. Chorzy żyją dłużej. Poprawia 
się także jakość ich życia – mówi dr Holcman. 

Model opieki nad chorym na amyloidozę transtyre-
tynową z kardiomiopatią (ATTR-CM) może już nie-
długo być w pełni spójny z założeniami uchwalonego 
Planu dla Chorób Rzadkich – stwierdza dr Jakub Gier-
czyński, ekspert systemu ochrony zdrowia. 

Obecnie w Polsce działa pięć wielospecjalistycz-
nych ośrodków eksperckich – klinik kardiologicz-
nych, które we współpracy z pracowniami medycyny 
nuklearnej prowadzą kompleksową diagnostykę. 

Choroby  rzadkie

Stowarzyszenie  Rodz in 
z  Amylo idozą  AT TR 
Prowadzi w Polsce działania edukacyjne dla pacjentów i rodzin, 
a także skierowane do szerokiej opinii publicznej w celu 
popularyzowania wiedzy na temat choroby. 

WWW.AMYLOIDOZATTR.PL

„WPROST” NR 43    29 PAŹDZIERNIKA 2021

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

http://www.amyloidozattr.pl/
http://wprost.pl


431

Prowadzony jest również rejestr. Kluczowym wyzwa-
niem jest refundacja leku sierocego zarejestrowane-
go w Unii Europejskiej w 2020 r. Jest on jedyną opcją 
terapeutyczną dla pacjentów chorujących na kardio-
miopatię w przebiegu amyloidozy transtyretynowej. 
Przypomnijmy, że przed wprowadzeniem tej terapii 
średni czas przeżycia chorych od momentu rozpo-
znania choroby wynosił od 2 do 6 lat. 

Wyniki badań klinicznych pokazują, że włączenie 
nowej farmakoterapii prowadzi do  redukcji liczby 
zgonów i przedłużenia życia chorych, zmniejszenia 

Choroby  rzadkie

Czekając  na  rozpoznanie
Celem inicjatorów powołania Światowego Dnia Amyloidozy jest 
edukacja na temat choroby opinii publicznej i zwrócenie uwagi 
na problemy pacjentów z amyloidozą, w szczególności wynikają-
ce z niskiej wiedzy na temat choroby opóźnienie diagnostyczne, 
z którym borykają się chorzy. Średnio proces diagnostyczny wyno-
si 4 lata, a pacjenci konsultowani są przez 4 różnych specjalistów. 
Diagnozy nie ułatwia także fakt, że choroba jest rzadka, daje niety-
powe objawy, które można pomylić z innymi schorzeniami. 
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liczby hospitalizacji oraz wzrostu jakości życia 
pacjentów. Nowy lek w  leczeniu kardiomiopatii 
w przebiegu ATTR może być kolejnym lekiem refun-
dowanym w sierocych chorobach spichrzeniowych, 
takich jak choroba Gauchera, Pompego, mukopolisa-
charydozy czy choroba Fabry’ego. W  ramach tych 
programów leki są refundowane w Polsce dla wszyst-
kich pacjentów spełniających kryteria włączenia, 
niezależnie od  wieku pacjenta w  chwili diagnozy 
i długości terapii. 

Choroby  rzadkie

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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W jakim wieku 
do gabinetu 
medycyny 
estetycznej?
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Zabieg i

Dwudziestolatki często zmagają się z proble-
mem rozszerzonych porów i małych blizn, 
będących pozostałością po trądziku. Nie-
kiedy są to bardzo poważne zmiany, np. 

typu ice pick, rolling czy boxcar. W tej grupie równie 
często występują przebarwienia potrądzikowe. Na te 
wszystkie dolegliwości nieocenione są zabiegi lase-
rem CO2, który spłyca blizny i pory poprzez przebu-

Nie tylko dojrzałe osoby szukają pomocy w gabi-
necie medycyny estetycznej. W KAŻDYM WIEKU INNE 

OBSZARY NASZEJ URODY WYMAGAJĄ DROBNYCH POPRA-

WEK, KAŻDY WIEK MA ODMIENNE POTRZEBY. Spróbujmy 
przyjrzeć się wszystkim przedziałom wiekowym 
i sprawdźmy, co z szerokiego wachlarza zabiegów 
medycyny estetycznej może pomóc na niedoskona-
łości, zmiany czy po prostu na poprawienie wyglądu. 

Teks t :  dr Katarzyna Szczepanowska
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Zabieg i

dowę skóry i wyrównanie jej powierzchni oraz likwi-
duje przebarwienia. Aby wyleczyć blizny, potrzeba 
serii zabiegów (od  trzech do  nawet dziesięciu, 
wszystko zależy od stanu skóry) co sześć tygodni. 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, dok-
tor nauk medycznych chirurgii ogólnej i lekarz medycyny estetycz-
nej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Chirurgii 
Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej SP CSK w Warszawie 
i na Oddziale Chirurgii Transplantacyjnej University Hospital of Wales 
w Cardiff. Ukończyła z wyróżnieniem Podyplomową Szkołę Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging PTL. Członek Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, autorka licznych publikacji nauko-
wych i współautorka podręczników chirurgii ogólnej oraz rekomenda-
cji PTMEiAA. Prowadzi gabinet medycyny estetycznej w Warszawie. 

Dr Katarzyna 
Szczepanowska
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Osoby 20+ często mają skórę naczynkową lub 
wręcz trądzik różowaty, będący następstwem wysu-
szających i  podrażniających kuracji antytrądziko-
wych w  okresie nastoletnim –  często też trądzik 
pospolity przechodzi w różowaty. Laser naczyniowy 
jest skutecznym narzędziem w leczeniu acne rosacea 
oraz skóry naczyniowej. Zwykle potrzeba około czte-
rech zabiegów, aby pozbyć się tego problemu.

Osocze bogatopłytkowe to kolejny zabieg przydat-
ny w  grupie wiekowej 20+. Sprawdza się przy bli-
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znach potrądzikowych. Doskonale działają naprze-
mienne zabiegi osocza z laserem CO2. 

Osocze jest również bardzo skuteczne przy łysieniu, 
z którym ludzie w przedziale wiekowym 20-30 zmaga-
ją się coraz częściej. U  mężczyzn przyczyną utraty 
włosów jest łysienie androgenowe, u kobiet zaburze-
nia hormonalne częste w tym wieku (zespół policy-
stycznych jajników, choroby tarczycy, hiperprolakty-
nemia). Komórki macierzyste i  czynniki wzrostu 
wyizolowane z osocza za pomocą odpowiednich zesta-
wów oraz separatora pozwalają na  wytworzenie 
nowych komórek produkujących kolagen (w przypad-
ku blizn) lub komórek macierzy włosa (przy łysieniu).  

Osobom dwudziestoletnim medycyna estetyczna 
spieszy również z  pomocą w  przypadku niewielkich 
defektów budowy twarzy, np. cofniętej żuchwy czy 
wąskich ust. W korekcie bródki, żuchwy czy ust używa-
ny jest kwas hialuronowy, który jest identyczny z kwa-
sem hialuronowym w naszych tkankach, z tym że oczy-
wiście jest specjalnie przygotowany poprzez sieciowa-
nie, aby mógł utrzymać się w tkankach jak najdłużej.

Zabieg i
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Zabieg i

LASER NACZYNIOWY jest skutecznym narzę-
dziem w leczeniu acne rosacea oraz skóry 
naczyniowej. Zwykle potrzeba około czte-
rech zabiegów, aby pozbyć się problemu.
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Trzydziestolatki plus
Po 35. roku życia zaczyna się proces starzenia, czyli 
procesy odnowy i naprawy są wolniejsze niż proces 
degradacji. Podobnie jak w grupie dwudziestoletnich 
pacjentów, w  podobnych wskazaniach, najszersze 
i  najbardziej skuteczne działania mają tutaj lasery 
i  osocze bogatopłytkowe. Po 35. roku życia, kiedy 
zaczyna się proces starzenia, właśnie te zabiegi, wyko-
rzystujące własne zasoby regeneracji organizmu, które 
w wieku 35-40 lat są jeszcze bardzo duże, są doskonałą 
metodą stymulacji skóry w celu zapobiegania jej wiot-
kości i zmarszczkom. 

Kolejnym sprzymierzeńcem 
trzydziestolatków jest kwas hialuronowy. 
Jest używany do korekcji defektów 
urody i zaczyna być niezastąpiony 
W ODWRACANIU I SPOWALNIANIU PROCESU 

STARZENIA,który rozpoczyna się po 35. 
roku życia. 

Zabieg i
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Zaczyna wtedy zanikać z twarzy tak zwany tłuszcz 
głęboki. Nasza twarz ma kilka „pięter”, warstw, 
a między nimi znajdują się poduszeczki tłuszczowe, 
które nadają nam młody wygląd, na  przykład krą-
głość policzków czy wypełnione skronie. Pod wpły-
wem czasu poduszeczki zanikają jako pierwsze, szyb-
ciej u  osób regularnie uprawiających obciążające 
sporty, jak bieganie czy crossfit. Nagle wypłaszacza 
nam się środkowa część twarzy, a pod oczami pojawia 
się dolina łez. Właśnie zabiegi z kwasem HA pozwala-
ją na bardzo naturalne odtworzenie tych obszarów.

Zabieg i
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Niekiedy już w młodym wieku (30-35) pojawiają 
się pierwsze zmarszczki mimiczne, szczególnie 
u osób z niskim, szerokim czołem. Jednak u 99 proc. 
pacjentów takie zmarszczki zaczynają się pojawiać 
w wieku 35-40 i to jest najlepszy czas na rozpoczęcie 
przygody z toksyną botulinową. Często pacjentki 
i  pacjenci boją się, uważając, że to „za wcześnie 
na botoks” lub że „botoks to zabieg inwazyjny” czy 
też, że „botoks to ostateczność”... Warto podkreślić, 
że to mity. Zabieg z użyciem toksyny botulinowej ma 
zapobiegać utrwalaniu się zmarszczek mimicznych, 
a  nie je leczyć, gdy są utrwalone i  głębokie (np. 
u osób 45 plus). Nie jest to zabieg inwazyjny. Nie jest 
to zabieg nieodwracalny. To zabieg pozwalający 
na  pozbycie się płytkich, nieutrwalonych zmarsz-
czek czoła i wokół oczu poprzez czasową relaksację 
mięśni.

Czterdzieści plus
Starzenie następuje na trzech poziomach: tkanek 
głębokich, mięśni oraz skóry. W tym okresie proces 

Zabieg i
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Zabieg i

Niekiedy już w młodym wieku (30-35) 
pojawiają się PIERWSZE ZMARSZCZKI MIMICZNE, 
szczególnie u osób z niskim, szerokim 
czołem.
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starzenia obejmuje tkanki głębokie takie jak 
tłuszcz, mięśnie i kości. Zabiegi z kwasem hialuro-
nowym pozwalają na  odbudowę tych struktur 
poprzez głębokie iniekcje z  podaniem preparatu 
np. w skronie, brodę, policzki, kąty żuchwy. Można 
w tym wieku sięgnąć również po toksynę botulino-
wą, aby zapobiec starzeniu na  poziomie mięśni 
oraz w prewencji i leczeniu zmarszczek mimicz-
nych. Czterdziestolatki z powodzeniem mogą sko-
rzystać z zabiegów laserowych, osocza bogatopłyt-
kowego radiofrekfencji, preparatów regenerują-
cych oraz mezoterapii, która zregeneruje i przebu-
duje skórę.

Pięćdziesiąt plus
W tym wieku proces starzenia postępuje. Głównym 
problemem staje się wiotkość i  opadanie skóry, 
powodujące zaburzenia owalu twarzy. Rewelacyjne 
efekty w takich przypadkach dają nici liftingują-
ce, które pozwalają na skuteczne podniesienie tka-
nek. Poprawiają owal twarzy i  likwidują chomiki. 

Zabieg i
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Z  czasem (rok-półtora roku) ulegają rozkładowi 
i  na  ich miejsce pojawia się nowy kolagen. Dla 
samej stymulacji odbudowy skóry warto użyć nici 
regenerujących. Na owal i chomiki pomogą również 
zabiegi HIFU. 

To ultradźwięki wysokiej częstotliwości, 
które poprzez KOAGULACJĘ WARSTWY 

PODSKÓRNEJ powodują mechaniczne 
podniesienie tkanek twarzy i szyi. 

Poprawiają owal twarzy i  likwidują chomiki. 
W tym wieku metody odnowy skóry za pomocą oso-
cza, laserów i mezoterapii nie są już tak skuteczne jak 
u młodszych pacjentów z powodu słabszej i wolniej-
szej regeneracji. 

Sześćdziesięciolatki plus
Dla sześćdziesięciolatków idealne będą nici liftin-
gujące oraz kwas hialuronowy. W  tym wieku 
dobrym pomysłem jest uzupełnianie głębokich 

Zabieg i
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bruzd i  ubytków kwasem hialuronowym w  celu 
uzyskania młodszego wyglądu skóry. Z  powodu 
wyczerpania się mechanizmów samonaprawy 
i regeneracji nie są rekomendowane zabiegi z uży-
ciem laserów i osocza bogatopłytkowego. 

Zabieg i

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 113 lokal 2U 
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W I Ę C E J  N I Ż
S Z C Z O T E C Z K A
S E Y S S O  G O L D  F O R E S T  G R E E N

Bez względu na to jak def iniujemy piękno, 
każdy z nas chce się czuć dobrze w swojej 
skórze!  Dlatego z myślą o kompleksowej 
pielęgnacji  stworzyliśmy SEYSSO Gold 
Forest Green - pierwszą szczoteczkę 
soniczną SEYSSO, która pomoże Ci 
zarówno w higienie jamy ustnej jak
i pielęgnacji  si  pielęgnacji  skóry twarzy.

www.seysso.pl

https://seysso.pl/

	Na początek – Szymon Krawiec
	Spis treści
	Niedyskrecje parlamentarne
	Od pupila mediów do człowieka od afery mailowej. 
	Historia irackiej rodziny, której udało się dotrzeć do Niemiec 
	Dyrektor UNICEF o kryzysie na granicy
	Długofalowe skutki rezygnacji z lekcji religii
	Czy mężczyznom w Polsce jest gorzej niż kobietom?
	50 Najbogatszych Polek
	50 Najbogatszych Polek
	BetaMed: Od zera do imperium medycznego
	Clochee - jak powstają kosmetyki naturalne
	Gdańsk: adresy z potencjałem
	Luksusowe zadaszenia
	Fotowoltaika to konieczność
	Foton Technik: OZE w pakiecie
	Innowacyjny Skotan
	Co zdradza wiek kobiety
	Hybrydowa odnowa twarzy
	Ginekologia rewitalizacyjna w Estebelle
	Endoskopowe operacje bariatryczne
	Ambasada Urody – bogata oferta zabiegów
	Lasery hybrydowe w TLC CLinic
	Sposób na trądzik
	Zdrowie w olejach
	MBR – biotechnologia w służbie kosmetyki
	Nowatorska metoda dr. Serafina
	Po włosy do Turcji
	Białko młodości
	Innowacyjne suplementy LEK-AM
	Amyloidoza – choroba rzadka
	Zabiegi dobrane do wieku
	KSC sponsoruje koszykówkę
	Jak Chińczycy za amerykańskie pieniądze zmodyfikowali wirusa COVID-19  
	Panele – czysta energia, czysty zysk
	Rzecznik Praw Pacjenta radzi co robić, gdy nie możesz dodzwonić się do przychodni
	Krótka historia najważniejszych wesel w polskiej kulturze
	Wybitna powieść – pasjonujący tren o końcu Dzikiego Zachodu
	Felieton – Michał Witkowski
	Iskra w oku
	Redakcja



