
DODATEK PROMOCYJNY
NR 21    CZERWIEC 2022

MEDYCYNA 
URODY 
i ZdrowieF

o
t.

 1
23

R
F



516

Zabieg i

F
o

t.
 1

23
R

F

Zabiegi „Last Minute” 
– TOP 3 medycyny 
estetycznej

„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


517

Zabieg i

Jaki zabieg medycyny estetycznej warto wykonać 
„na ostatnią chwilę” przed wymarzonym urlopem? 

Zdecydowanie rekomenduję zabiegi mezoterapii 
igłowej. Czyli podanie preparatu do skóry na tzw. 
grudkę przy użyciu igły i strzykawki. Mezoterapia 
zarówno na bazie stężonego kwasu hialuronowego, 
jak i kwasu lekko usieciowanego, świetnie nawilży 
skórę, a kwas hialuronowy w niej zawarty zabezpie-
czy i ograniczy skutki przesuszającego działania wia-
tru i słońca.

Przed urlopem warto odwiedzić lekarza medy-
cyny estetycznej. Pomoże przygotować skórę 
na spotkanie z wiatrem i słońcem, zastopuje po-
wstawanie zmarszczek, zlikwiduje boczki, fałdki…  
DR MARIUSZ KACZOROWSKI POLECA TOP 3 ZABIEGÓW 

PRZED WYJAZDEM: mezoterapię, HIFU i botoks.

Rozmawiała  Dorota Bardzińska
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Zabieg i

Kwas hialuronowy to „król” mezoterapii? 
Rzeczywiście, najczęściej stosuje się preparaty 

kwasu hialuronowego, wzbogaconego witaminami, 

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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mikroelementami, hydroksyapatytem wapnia, glice-
rolem czy innymi organicznymi związkami chemicz-
nymi. W gabinetach medycyny estetycznej dostępne 
są gotowe takie preparaty, zamknięte w sterylnych 
ampułkostrzykawkach, o większej bądź mniejszej 
objętości. Lekarz może też sam dobrać odpowiednie 
składniki, mieszając je bezpośrednio przed zabie-
giem. 

Alternatywą dla bardziej wymagających skór są 
mezoterapie z użyciem lekko usieciowanego kwasu 
hialuronowego. Taka formuła kwasu powoduje, że 
utrzymuje się on w tkankach dłużej niż preparat 
nieusieciowany, a procedurę podania można wyko-
nywać rzadziej, tj. w większych odstępach czaso-
wych. 

Jak przebiega sam zabieg? Jest bolesny?
Zabieg przebiega tak samo, pierwszym etapem 

jest przygotowanie skóry polegające na dokładnym 
jej oczyszczeniu i zaaplikowaniu preparatu znie-
czulającego (kremu). Dlatego zabieg nie jest bole-
sny. 

Zabieg i
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Po znieczuleniu obszaru lekarz wykonuje 
liczne iniekcje, im więcej „ukłuć” tym 
korzystniej dla skóry – każde bowiem jest 
DODATKOWĄ STYMULACJĄ. 

Jedyną różnicą w procedurze mezoterapii kwasem 
usieciowanym jest głębokość podania preparatu, 
w tym przypadku są to głębsze warstwy skóry.

Mezoterpia tylko nawilża skórę? Czy też tą metodą 
można osiągnąć jeszcze jakieś dodatkowe korzyści?

W swojej praktyce często metodą mezoterapii apli-
kuję również preparaty działające biostymulująco – 
takie jak polinukleotydy. To  łańcuchy składające się 
z małych cząstek kwasów nukleinowych DNA i RNA. 
Stymulują fibroblasty, dzięki czemu wzmaga się synte-
za kolagenu, elastyny, glukozaminoglikanów i gliko-
protein. Wykazują również mocne działanie antyoksy-
dacyjne, co w obecnych czasach stresu i tzw. szybkiego 
życia ma ogromne znaczenie. Polinukleotydy również 
aplikujemy nieco głębiej, podobnie jak w przypadku 
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zabiegów z kwasem hialuronowym usieciowanym. Po 
mezoterapii polinukleotydami  uzyskujemy efekt 
nawilżenie tkanek głębokich, zdrową, odświeżoną 
skórę a nawet subtelny efekt uniesienia tkanek. 

Ostrzykiwanie stosujemy tylko na twarz? Czy 
można jeszcze np. na szyję, na której często widać 
oznaki upływu czasu?

Procedury ZABIEGÓW MEZOTERAPII wykonuje 
się nie tylko na obszarach skóry twarzy, ale 
też szyi, a także dekoltu i dłoni oraz ciała  
i owłosionej skóry głowy. 

Na specjalna uwagę zasługuje okolica oczu – do 
tych delikatnych struktur przeznaczone są specjalne 
rodzaje preparatów. Często oprócz wymienionych 
wyżej substancji w tej okolicy stosuję mezoterapię 
z kolagenu. 

Jak działa wstrzykiwany kolagen?
To taka regeneracja biorusztowania skóry. Kola-

genowe mozetrapie stosuję również na pozostałe 

Zabieg i
„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


522

wymienione wcześniej okolice zabiegowe. W zabie-
gach mezoterapii jest ważne, by preparat był odpo-
wiednio dobrany do skóry pacjenta i prawidłowo 
podany…

Prawidłowo – czyli jak?
Na odpowiedniej głębokości i w stosownej ilości. 

Taka prawidłowo nawilżona i odżywiona skóra 
będzie zdecydowanie bardziej odporna na czynniki 
atmosferyczne i szaleństwa  wakacyjne.

Latem przeciwwskazane jest stosowanie np. lase-
rów, ale czy można stosować zabiegi wykonywane za 
pomocą innych, zaawansowanych technologii?

Z całą pewnością można wykonać zabieg HIFU. To 
stymulacja skóry falami wysokiej częstotliwości, któ-
rej efektem jest poprawa wyglądu, napięcia i kolorytu 
skóry. Ty będziesz odpoczywała na urlopie, a Twoja 
skóra będzie się regenerowała dzięki uruchomione-
mu procesowi naprawczemu…

Jak działa HIFU?
Zabieg polega na wytworzeniu kontrolowanych 

mikrourazów tkanek przez fale wysokiej częstotliwo-
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Zabieg i
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ści. Taka stymulacja uruchamia procesy regeneracji 
i naprawy poprzez wzmożoną produkcję kolagenu. 
Skóra w kilkanaście tygodni odzyskuje sprężystość, 
staje się mocniejsza i bardziej napięta. Zabiegi HIFU 
nie wymagają rekonwalescencji.

Czyli HIFU to taki lifting bez skalpela? 
Tak, to trafne określenie.
Gdzie, czyli w jakich okolicach, się go stosuje?

NA TWARZ I CIAŁO: wiotka skóra w okolicy 
oczu, luźny owal, czyli tzw. chomiki, drugi 
podbródek czy pogorszenie napięcia skóry 
szyi, dekoltu… To stany, w których z pomo-
cą przychodzi siła zogniskowanych fal wy-
sokiej częstotliwości.

HIFU działa głęboko, ale bez uszkodzenia ciągłości 
naskórka. 

Dziennikarze nazywają HIFU falami młodości, 
a  pacjenci są tego samego zdania. Odpowiednio 
dobrane głowice zabiegowe dokonują rewolucji 
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w jakości skóry. W zależności od okolicy – czyli od 
grubości skóry – możemy oddziaływać na różnych 
głębokościach podczas jednego zabiegu.

Proces naprawczy polega na indukcji punktów 
koagulacji w skórze – najczęściej stosuje się kartri-
dże działające na  1,5 mm, 3 mm oraz 4,5 mm w głąb 
skóry. Mikrouszkodzenia, jak już mówiłem, stymulu-
ją wytwarzanie nowego kolagenu, co w efekcie daje 
widoczną i długotrwałą poprawę napięcia i jakości 
skóry, ale HIFU ma też inne działanie…

Czy to prawda, że dzięki HIFU można się pozbyć 
niechcianych depozytów tłuszczu? To ważna informa-
cja, szczególnie dla tych pań, które nie są zadowolone 
ze swojego wyglądu w bikini…

Ta technologia z powodzeniem jest również wyko-
rzystywana do redukcji tkanki tłuszczowej – na przy-
kład boczków czy brzucha, ale także okolicy pod-
bródka. Po prawidłowo wykonanym zabiegu na skó-
rze może być widoczne lekkie zaczerwienienie, które 
dość szybko ustępuje. Zabieg nie należy do bole-
snych, nie wymaga rekonwalescencji pozabiegowej. 
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Procedury HIFU można wykonywać przez cały rok, 
bez względu na nasłonecznienie.

Czy przed urlopem można ostrzyknąć się botok-
sem, żeby nie wrócić z całą kolekcją zmarszczek wokół 
oczu od mrużenia ich w słońcu?

Tak, warto wykonać botoks, ale przynajmniej dwa 
tygodnie przed urlopem. Zabiegi toksyną botulinową 
wykonuje się przez cały rok, przed wakacjami rów-
nież, by na wczasach nie robić groźnej miny złośnika. 
Botoks to zresztą najlepsze rozwiązanie na 
zmarszczki mimiczne. Jak się już zaczynają pojawiać, 
to trzeba je skutecznie leczyć. 

Jest to jeden z najczęściej wykonywanych zabie-
gów w gabinetach medycyny estetycznej. Lekarz po 
zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia nadmiernej 
kurczliwości mięśni danej okolicy wyznaczy właści-
we punkty podania leku. Delikatne iniekcje i wystar-
czy tylko cierpliwie poczekać na efekt. Zazwyczaj już 
po kilku dniach możemy się cieszyć młodszym 
wyglądem i taki stan utrzyma się przez mniej więcej 
pół roku. 

Zabieg i
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Bezpośrednio po zabiegu należy pamiętać, by sto-
sować się do zaleceń lekarskich takich jak: brak 
aktywności fizycznej, niepochylanie się i niekładze-
nie się przez kilka godzin. Po takiej wizycie w gabi-
necie lekarskim na twarzy praktycznie nie ma śla-
dów, czasami małe zaczerwienienie w miejscu 
iniekcji.

Podobno leczy Pan botoksem nie tylko zmarszczki…

Botoks to lek mający wiele zastosowań  
w medycynie, „boją się” go nie tyko 
zmarszczki. W swojej praktyce wykorzystu-
ję go również do LECZENIA BRUKSIZMU (ZGRZY-

TANIE ZĘBAMI) ORAZ MIGREN. 

Czyli trzy zabiegi polecane przez Pana przed 
urlopem to mezoterapia, HIFU i botoks. A jakie 
rady dałby Pan jako lekarz medycyny estetycznej na 
wakacje?

Na koniec zdanie o profilaktyce. Pamiętajmy o 
piciu właściwej ilości wody oraz stosowaniu ochron-
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nych filtrów przeciw promieniowaniu UVA i UVB. 
Wysoką ochronę dają preparaty oznaczone jak SPF 
od 30 do 50 oraz PA+++, PA++++. Stosując kremy 
z  wysokimi filtrami, nie tylko chronimy skórę przed 
fotostarzeniem, ale również przed nowotworowymi 
chorobami skóry! 

Zabieg i

Zapraszam na konsultacje i zabiegi 
tel. 601 255 353

Dr Mar iusz  Kaczorowski

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

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Dr n .  med.  Magda-
lena Łopuszyńska, 
spec ja l i s ta  der-
matologi i ,  l ekarz 
medycyny es te tycz-
ne j ,  ekspert  z  ponad 
25- le tnim doświad-
czeniem z   zakresu 
medycyny Anti -
-Aging ,  założycie lka 
gabinetu  kosmetyki 
l ekarskie j  BELLA 
w  Warszawie .
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Zabieg i

LATO w  naszej szerokości geograficznej 
na pewno nie jest porą, kiedy powinniśmy się 
poddawać intensywnym zabiegom złuszczają-
cym, laserowym czy wykonywać głęboko 

złuszczające pilingi. Nie oznacza to jednak, że powin-
niśmy całkowicie rezygnować z medycyny estetycz-
nej: możemy robić zabiegi botoksem, kwasem hialu-
ronowym, a także mezoterapię. Oczywiście kilka dni 
po zabiegu, kiedy jeszcze widać ślady po ukłuciach, 
ograniczmy lub całkowicie eliminujmy ekspozycję 
na słońce. Jeśli są siniaki, to do momentu całkowite-
go zejścia zasinienia nie możemy się opalać, ponie-
waż może dojść do  przebarwień. Można również 
wykonywać zabiegi, które działają od  środka: fale 

Dr Magdalena Łopuszyńska, właścicielka Gabien-
tu Bella, poleca ZABIEGI NA LATO.

Teks t :  Dr Magdalena Łopuszyńska
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Zabieg i

radiowe np. Venus, HIFU, czyli zogniskowane ultra-
dźwięki, endermologię twarzy. Są silnie ujędrniające, 
budują kolagen, ale nieinwazyjne, jeśli chodzi 
o zewnętrzną warstwę skóry. 

Z zabiegów pielęgnacyjnych polecam słabe pilingi, 
np. ferulowy, argipeel czy migdałowy, dostosowane 
do warunków słonecznych, ale – uwaga! – trzeba bar-
dzo dbać o używanie filtrów słonecznych, zawłaszcza 
w przypadku skór trądzikowych, które również musi-
my pielęgnować w okresie lata. 

Inne zabiegi, które polecam w porze letniej, to:

Krioterapia 
Zabieg wykonywany przy użyciu aparatu Cryolift3 to 
wyjątkowa metoda łącząca działanie wysokiej jakości 
preparatów odmładzających z biostymululacją przez 
stabilizowane zimno i światło LED. Produkty, które 
wprowadzamy do  skóry, to unikatowa bomba 55 
składników odżywczych, antyoksydantów, wyciągów 
komórkowych otrzymywanych z  kawioru łososia. 
Stymulują fibroblast do produkcji kolagenu i elasty-
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ny, przyspieszają metabolizm komórkowy, odżywiają 
oraz regenerują, dając efekt odświeżenia, ujędrnie-
nia, nawilżania i liftingu. 

Niska temperatura pobudza mikrokrążenie popra-
wiające transport składników aktywnych i zwiększa-
jące dotlenienie komórek skóry. Światło LED 
w zależności od zastosowanego koloru ma właściwo-
ści przeciwzapalne, łagodzi podrażnienia, dotlenia 
komórki, przyspiesza regenerację, rozjaśnia, norma-
lizuje zaburzoną melanogenezę, a także ma działanie 
przeciwbakteryjne.

Rezultat zabiegu? Skóra zyskuje promienny, młod-
szy, wygląd, staje się jędrna i gładka, bez wykwitów 
chorobowych, a objawy starzenia, czyli zmarszczki, 
przebarwienia i  nierówności, ulegają redukcji bez 
bólu, dyskomfortu, jak też konieczności izolacji – 
niezależnie od pory roku i typu skory 

Geneo
To błyskawiczny zabieg pielęgnacyjny zainspirowany 
naturą i  wykorzystujący biologiczne mechanizmy 
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organizmu. Daje efekt odmłodzenia, dotlenienia 
i rozjaśnienia skóry .

W zabiegu jest wykorzystana technologia MicroBub-
ble, która powoduje naturalne, głębokie dotlenienie 
skóry, złuszczanie zrogowaciałej warstwy naskórka 
oraz wchłanianie składników rewitalizujących skórę.

W  zależności od  pożądanych efektów i  potrzeb 
skóry Geneo proponuje: Neo Revive – zabieg odmło-
dzenia skóry oraz Neobright – zabieg rozjaśniający 
i odżywiający skórę.

Latem polecamy też ZABIEGI MIKRONAKŁUWA-

NIA, które dzięki temu, że bardzo powierz-
chownie nakłuwają skórę, nie są inwazyjne.

Do tego celu stosujemy np.: 

Dermapen 4
Zabieg wykonywany urządzeniem Dermapen 4 firmy 
Equipmed to nieinwazyjny sposób stymulacji skóry 
do  procesów samoregeneracji. Wzmaga produkcję 
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kolagenu i elastyny, dzięki czemu formują się nowe 
tkanki – pogrubiające i  zagęszczające skórę, która 
wizualnie staje się również napięta, nawilżona i bar-
dziej elastyczna. Proces naprawy skóry trwa kilka mie-
sięcy, a jego efekty są widoczne i długotrwałe. Derma-
pen 4 poprawia stan naszej skóry w sposób naturalny, 
niemal fizjologiczny i zatrzymuje procesy starzenia.

Nanopore
Zabieg z wykorzystaniem Nanopore (firmy Sesderma) 
jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które 
obserwują u siebie pierwsze objawy starzenia, takie jak: 
zmarszczki, brak jędrności i witalności skóry czy prze-
barwienia. Polecamy go również w przypadkach blizn 
i rozstępów, a także łysienia. Nanopore działa na zasa-
dzie stymulacji mikroigłowej, przeprowadzanej za 
pomocą urządzenia Nanopore. To urządzenie oferuje 
specyficzny sposób poruszania się innowacyjnych igieł, 
na regulowanej głębokości (od 0,15 mm do 2,5 mm). 
Zabieg jest praktycznie bezbolesny, bezpieczny i dopro-
wadza do szybkiej regeneracji skóry. Gwarantuje efekt 
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odmłodzenia, napięcia, poprawy kolorytu i zmniejsze-
nia zaczerwienienia skóry, dzięki uruchomieniu natu-
ralnych procesów naprawczych.  

R.Pen by Urgo Aesthetics R
To urządzenie przeznaczone do wykonywania zabie-
gów odmładzających skórę, redukujących drobne 
linie i zmarszczki, rozstępy, blizny, zmiany pozapal-
ne, niedoskonałości i  przebarwienia. Możliwość 
wszechstronnego wykorzystania to tylko jedna z jego 
zalet. Zaawansowana technologia umożliwia stoso-
wanie zmiennej głębokości nakłuć i prędkości pracy, 
dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie oczekiwanych 
efektów. Dodatkowo R.Pen wyposażony jest w inno-
wacyjny system świateł LED-Derma BioLights, które 
działają wspomagająco na skórę.

Kolejny zabieg jaki możemy wykonać latem to :

Acquagold
Fine Touch to rewolucyjny zabieg, który sprawi, że 
skóra stanie się wyraźnie rozświetlona, nawilżona, 
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a  drobne niedoskonałości ulegną wyraźnemu 
zmniejszeniu. Zabieg polega na  podaniu poprzez 
mikronakłucia spersonalizowanego koktajlu, który 
trafia bezpośrednio do skóry właściwej, dzięki użyciu 
innowacyjnego aplikatora. 

Aplikator Aquagold Fine Touch pokryty 
jest 24-karatowym złotem. Jego unikatowa 
budowa pozwala na dostarczenie 
spersonalizowanego koktajlu, połączonego 
często z toksyną botulinową,  DO SKÓRY 

WŁAŚCIWEJ

Zabieg można wykonać w obrębie twarzy, szyi, 
dekoltu, czy górnej części dłoni. Nie wymaga on 
rekonwalescencji, a już na drugi dzień widoczne są 
pierwsze efekty. Pełne efekty zabiegu jesteśmy 
w stanie zaobserwować po tygodniu, dlatego często 
wybiera się ten zabieg,  jako idealny sposób 
na  odmłodzenie cery przed ważnymi uroczysto-
ściami.
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Biostymulatory tkankowe
Je również można stosować latem (pod warunkiem że 
stosujemy filtry i  nie eksponujemy skóry na  słońce 
w dniu zabiegu). To spełnienie marzeń o młodej skórze 
i efekcie wow! bez potrzeby wstrzykiwania kwasu hialu-
ronowego czy innych wypełniaczy, które niestety 
z upływem czasu zmieniają rysy twarzy. Świat coraz 
bardziej stawia na stymulatory, aby zachować młodość 
skory oraz żeby odwracać zmiany, które już zaszły w sta-
rzejącej się skórze, w sposób naturalny i bezpieczny.

Biostymulatory nie działają od razu jak kwas hialu-
ronowy, tylko są zapalnikiem do rozpoczęcia proce-
sów odbudowy skóry, co wymaga czasu. Dlatego efekt 
po zabiegach biostymulujacych oceniamy po serii 
zabiegów wykonanych w  odpowiednich odstępach 
czasowych.

Dzięki biostymulacji pobudzamy naturalne procesy 
regeneracyjne zachodzące w komórkach i tkankach. 
Możemy w ten sposób uzyskać kompleksową odnowę 
i poprawę wyglądu. Biostymulacyjnie można zadziałać 
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BIOSTYMULATORY 

TKANKOWE  to speł-
nienie marzeń o mło-
dej skórze i efekcie 
wow! bez potrzeby 
wstrzykiwania kwasu 
hialuronowego czy 
innych wypełniaczy, 
które niestety z upły-
wem czasu zmieniają 
rysy twarzy.
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na wiele sposobów – na przykład laserami (tak zwane 
miękkie lasery). Można też zastosować biostymulato-
ry tkankowe, które podaje się bezpośrednio do skóry. 

Poniżej przedstawię najbardziej znane biostymu-
latory tkankowe. 

Nucleofill
Jest preparatem, dzięki któremu można uzyskać efekty 
liftingu, antyoksydacji i nawilżenia. To potrójne działa-
nie wynika z aktywności polinukleotydów zawartych 
w preparacie. Kiedy polinukleotydy znajdą się w skórze, 
uruchamiają trzy bardzo ważne mechanizmy bioodno-
wy. Pobudzają fibroblasty w skórze do przekształcania 
się w miofibroblasty, które mają zdolność produkcji 
wielu białek (w tym kolagenu i elastyny), które odpo-
wiedzialne są za zabliźnianie ran i niwelowanie niedo-
skonałości skórnych oraz za zagęszczanie struktury 
skóry i uniesienie powierzchni tej tkanki.

Polinukleotydy działają też antyoksydacyjnie 
i zmiatają wolne rodniki. Dzięki nim skóra staje się 
nawilżona i jędrna.
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Efekt liftingujący uzyskuje się bezpośrednio 
po iniekcji, a utrzymuje się on do mniej 
więcej 12 MIESIĘCY OD PODANIA. 

Po tym czasie preparat ulegnie naturalnemu 
wchłonięciu.

Profhilo 
To stymulator tkankowy, który działa niczym 
milion sprężynek i w ten sposób przywraca skórze 
parametry, które traciła przez całe lata, poddając się 
upływowi czasu. Działanie tego preparatu opiera się 
na wysokim stężeniu kwasu hialuronowego, którego 
w jednej dawce znajduje się aż 64 mg. Po wstrzyk-
nięciu preparat wolno i  długotrwale uwalnia się 
z miejsca podania i stopniowo poprawia napięcie, 
elastyczność oraz jędrność skóry. Duża zawartość 
kwasu hialuronowego powoduje, że skóra od razu 
staje się dobrze nawilżona, sprężysta i wygląda jak 
po liftingu. 
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Natomiast pobudzenie produkcji elastyny 
i kolagenu skutkuje tym, że biostymulator 
ten doprowadza z czasem do długotrwałe-
go wygładzenia zmarszczek, a także przy-
wrócenia UTRACONEGO KONTURU TWARZY.  

Zabieg Profhilo stosuje się przy różnych, nieraz 
odmiennych, problemach urodowych. Preparat 
podaje się do  skóry, której brakuje napięcia i  ela-
styczności, naznaczonej zmarszczkami poziomym 
i pionowymi, zwiotczałej, z deficytem objętości, cien-
kiej lub przesuszonej. Może być także zastosowany 
do  ujędrnienia szyi i  poprawienia owalu twarzy 
poprzez likwidację „chomiczków”.

Jalupro 
To rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni 
i innych części ciała np. ramion czy kolan. 

Produkty Jalupro®, zawierają najbardziej 
aktywną, fizjologiczną sekwencję aminokwasów AA, 
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niezbędnych do inicjowania  syntezy kolagenu typu 
I i II, oraz kwas hialuronowy.

To biostymulator tkankowy, który służy biorege-
neracji skóry poprzez odbudowę macierzy pozako-
mórkowej, a  więc tej części tkanki, która zajmuje 
przestrzenie pomiędzy komórkami i wypełniona jest 
głównie włóknami kolagenu i elastyny, a także cząst-
kami kwasu hialuronowego. Jednocześnie intensyw-
nie nawilża skórę, a  także ją rozświetla i  ujędrnia 
oraz wygładza zmarszczki. 

Oprócz jalupro Classic i HMW ostatnio pojawił się 
na rynku 

Jalupro Super Hydro. Oprócz aminokwasów 
i  kwasu hialuronowego wzbogacony jest również 
w trzy peptydy. Jest to pierwszy tego typu preparat, 
który stawia na regenerację więzadeł, co w rezultacie 
odmładza całą twarz. 

Karisma 
To kolejny innowacyjny preparat, który w naturalny 
sposób przywraca skórze jędrność i  napięcie. Jest 
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idealny dla osób, które chcą zredukować niedoskona-
łości skóry twarzy, przedefiniować kontury lub u któ-
rych występuje szczególnie nieustrukturyzowana 
tkanka podskórna. Preparat całkowicie składa się 
z naturalnych substancji: kolagenu rekombinowane-
go, kwasu hialuronowego o wysokiej masie cząstecz-
kowej i karboksymetylocelulozy. 

W wyniku korzystnego działania produktu Kari-
sma na  struktury skóry poprawia się jej jędrność 
i  napięcie oraz kontur. Następuje synteza włókien 
nowego kolagenu, co daje wyraźny efekt odmłodze-
nia twarzy. 

Sculptra
Kwas polimlekowy nadaje się szczególnie dla osób, 
u  których w  wyniku chorób czy chudnięcia doszło 
do  szczególnej utraty objętości twarzy. W  sposób 
naturalny, stopniowy i silny odbudowywane utraco-
ną z wiekiem objętość .

Nie jest wypełniaczem takim jak kwas hialurono-
wy, jego zadaniem jest stopniowa odbudowa skóry 

Zabieg i
„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


544

i nadanie głębokiej objętości twarzy. Rezultaty poja-
wiają się stopniowo, wraz z upływem czasu.

Sculptra zawiera kwas polimlekowy, który stymu-
luje syntezę kolagenu, odbudowując utraconą obję-
tość tkanek głębokich, stanowiących rusztowanie dla 
skóry twarzy. W  efekcie dochodzi do  naturalnego 
liftingu, czyli naprężenia i  uniesienia opadających 
partii skóry, która jednocześnie staje się bardziej 
napięta, bardziej jędrna i widocznie młodsza w okre-
sie kilku tygodni, dlatego też ostateczne zmiany 
odbierane są przez otoczenie jako naturalny efekt 
wypoczętej twarzy i nie są kojarzone z zabiegiem 

RRS HA Long Lasting  
To nowy preparat przeznaczony do iniekcji śródskór-
nych, stosowany w  celu poprawy elastyczności 
i nawilżenia skóry twarzy, a także redukcji głębokości 
zmarszczek .

Koncepcja tego zabiegu to Skin Builder: Full Face 
3D Rejuvenation, czyli całościowe odmłodzenie 
twarz w jednym zabiegu.
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Nie jest stymulatorem tkankowym ani wy-
pełniaczem – to  PRODUKT HYBRYDOWY po-
między fillerem a biorewitalizatorem. 

Jest to produkt na  bazie kwasu hialuronowego 
usieciowanego, bardzo wysokiej jakości i odpowied-
nio dobranych właściwościach reologicznych 
w postaci gęstego żelu z dodatkiem buforu 15 amino-
kwasów. Aminokwasy chronią kwas hialuronowy, 
spowalniają jego biodegradację oraz mają właściwo-
ści regenerujące.

Unikalny skład, odpowiednia technika sieciowania 
i dodatek aminokwasów zapewniają wyraźny efekt 
napięcia skóry po zabiegu i  utrzymywanie jej 
w dobrej kondycji przez długi czas. 

Volite 
To coś pomiędzy mezoterapią i wypełnianiem, czyli 
dwoma najpopularniejszymi zabiegami w medycynie 
estetycznej. Łączy zalety obu, ale nie ma ich wad .
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Choć przypomina mezoterapię, to jakość tego 
zabiegu jest o wiele wyższa. Fenomen Volite polega 
na tym, że do superefektu wystarczy jeden zabieg 
na 6 miesięcy. Kolejny można wykonać po upływie 
tego czasu, dla podtrzymania efektu. 

Nie ma na razie mezoterapii, która wyko-
nana TAK RZADKO daje taki efekt jak jeden 
zabietg Volite.

Przy każdej innej stymulacji tkankowej po co naj-
mniej 3 zabiegach uzyskujemy bardzo subtelne efek-
ty nawilżenia i rozświetlania skóry, a z kolei zabiegi 
wypełniania gęstymi preparatami są dla wielu klien-
tek zbyt mocną ingerencją w ciało. Volite sytuuje się 
między nimi. Niezwykle silnie, tak jak gęsty wypeł-
niacz, stymuluje skórę do regeneracji, nawilża, roz-
świetla pobudza produkcję kolagenu, zagęszcza, 
wygładza i  ujędrnia. Jednocześnie nie ryzykujemy 
efektu „wypchanej” czy „opuchniętej” twarzy, której 
obawia się wiele klientek. 
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Restylane SkinBoosters
Służy do rewitalizacji skóry. Nie modeluje rysów twa-
rzy, gdyż charakteryzuje się małym rozmiarem czą-
steczki HA i minimalną siłą unoszenia. Przeznaczony 
do poprawy jakości skóry i rewitalizacji. Nie nadaje 
objętości ani nie zmienia rysów twarzy. Nie jest 
wypełniaczem. Jego celem jest m.in. stymulacja pro-
dukcji kolagenu typu I i elastyny. 

Zawiera stabilizowany kwas hialuronowy, który 
rozkłada się powoli i utrzymuje w skórze miesiącami, 
co wiąże się też z mniejszą ilością zabiegów. Skinbo-
oster powoduje naturalne odmłodzenie skóry, m.in. 
przywracając jej prawidłowe nawilżanie i poprawia-
jąc sprężystość oraz zwiększając napięcie 

Regeneris® extra 
Zwany także przez pacjentów „wampirzym liftingiem” 
to specjalny program biostymulacji komórek skóry, 
który opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowe-
go z własnej krwi. Komórki i czynniki wzrostu z krwi 

Zabieg i
„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


548

pobudzają skórę do regeneracji, dzięki czemu odzy-
skuje ona młodzieńczą witalność. W efekcie staje się 
ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza.

Regeneris®  jest produktem w 100 proc. biokom-
patybilnym, a  rewitalizacja skóry twarzy możliwa 
jest dzięki tzw. autologicznej odnowie komórkowej 
(ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli 
regeneracji komórek skóry dzięki działaniu własnych 
czynników wzrostu i komórek macierzystych.

Warto pamiętać, że NIE MA BIOSTYMULATORA 

UNIWERSALNEGO – ponieważ każda tkanka 
ma inne potrzeby.

I pod kątem tych właśnie zróżnicowanych wyma-
gań dobieramy odpowiednią metodę biostymulacji 
i preparat, a także sposób wstrzyknięcia. Nie u każde-
go też biostymulacja da odpowiedź taką samą 
i na podobnie długi czas. Wszystko zależy od stanu 
wyjściowego skóry, wieku, stylu życia. I  od  liczby 
zabiegów z wykorzystaniem biostymulatorów – bo 
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pamiętajmy, że choć biostymulatory tkankowe pobu-
dzają procesy służące odnowie skóry już po jedno-
krotnym zastosowaniu, to zawsze najlepszy efekt 
uzyskuje się po serii zabiegów.

W każdym gabinecie lekarz zapewni ci indywidu-
alnie dopasowane zabiegi, dzięki którym Twoja skóra 
naturalnie wypięknieje! 

Zabieg i

Warszawa, ul. Piękna 19
tel. 22 625 33 00, 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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Terapie

Czy wiesz, że trądzik pospolity jest najczę-
ściej występującą chorobą skóry? Nie jest 
to problem wyłącznie ludzi bardzo mło-
dych. Choć rzeczywiście cierpią na niego 

głównie nastolatki – aż 85 proc. chłopców i 80 proc. 
dziewcząt – to dotyka również osoby dorosłe (głów-
nie pomiędzy 30. a 45. rokiem życia), a nawet... nie-
mowlęta. Trądzik pojawia się, gdy wskutek zmian 
hormonalnych albo innych czynników, o  których 
jeszcze będzie mowa, gruczoły włosowo-łojowe stają 
się nadaktywne i produkują zbyt dużo zatykającego 

Choć słońce sprzyja łagodzeniu objawów cho-
rób skórnych, problem sam nie minie. POTRZEB-

NE SĄ ODPOWIEDNIE LECZENIE oraz właściwa pielę-
gnacja.

Teks t :  Iwona Wawska
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Klinika

pory skóry sebum. Prowadzi to do powstawania sta-
nów zapalnych i tzw. wyprysków, głównie w obrębie 
twarzy, pleców i klatki piersiowej.

Czy można go uniknąć?
Trudne pytanie. O  ile nastolatki na  pojawienie się 
trądziku mają niewielki wpływ – jest on wynikiem 
związanej z dojrzewaniem burzy hormonalnej, o tyle 
osoby dorosłe poprzez swój styl życia mogą mieć 
pośredni wpływ na wystąpienie problemu. 

Jedną z przyczyn jego powstawania są bo-
wiem BŁĘDY DIETETYCZNE – żywienie ubogie 
w warzywa i owoce, obfitujące za to w pro-
dukty wysokoprzetworzone, ostre przypra-
wy, czekoladę oraz alkohol. 

Niekorzystny wpływ na  pracę gruczołów ma 
także palenie papierosów. Choć naukowcy podkre-
ślają, że nie istnieje dieta, która mogłaby wyleczyć 
trądzik albo jemu zapobiec, to z pewnością unikanie 
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pokarmów z czarnej listy, a także spożywanie posił-
ków regularnie, pozwoli złagodzić objawy choroby. 
Ważnym czynnikiem wyzwalającym trądzik, które-
go w obecnych czasach trudno uniknąć, jest także 
stres – ten klasyczny, jak i  oksydacyjny, na  który 
składa się wiele czynników, takich jak: przewlekły 
stres, zanieczyszczenie środowiska, brak aktywno-
ści fizycznej i otyłość, spożywanie alkoholu, palenie, 
zbyt duża ilość spożywanego cukru oraz tłuszczów 
nasyconych oraz przyswajane wraz z  żywnością 
pestycydy.

Błędy w pielęgnacji
W  tym przypadku zdecydowanie kobiety szkodzą 
sobie same. Przyczyną trądziku może być także uży-
wanie zbyt ciężkich kosmetyków, niedostosowanych 
do rodzaju skóry. Jest to istotne zwłaszcza teraz, gdy 
skóra się poci pod warstwą podkładu, pudru i innych 
kolorowych kosmetyków, które powodują podrażnie-
nia i  prowadzą do  powstawania stanów zapalnych. 
Mimo że u dorosłych kobiet najczęściej pojawią się 
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niezbyt liczne wypryski na  policzkach, brodzie, 
wzdłuż linii szczęki oraz na szyi, jest to już stan cho-
robowy.

Warto ponadto wziąć sobie do serca tezę 
kosmetologów, którzy przekonują, że DEMA-

KIJAŻ JEST WAŻNIEJSZY OD MAKIJAŻU. 

Niezmywany lub nawet niedokładnie usunięty 
make-up nie tylko postarza skórę, lecz także zakleja 
pory, przyczyniając się do powstawania podrażnień, 
wyprysków i wągrów. Makijaż z definicji ma tuszo-
wać mankamenty skóry, a nie je generować, dlatego 
należy go zmywać dokładnie, delikatnie i z zastoso-
waniem odpowiednio dobranych do typu cery prepa-
ratów, najlepiej niekomedogennych, czyli niezatyka-
jących porów skóry.

Zacznij leczyć
Z jednej strony ekspozycja na słońce nieco wysusza 
zmiany, z  drugiej jednak wzmożone pocenie się 

Klinika
„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


555

pobudza gruczoły do pracy i paradoksalnie problem 
może się latem nasilić. Dlatego nie wystarczy wysta-
wianie twarzy do słońca, potrzebna jest odpowiednia 
terapia. Obecnie dostępne są skuteczne preparaty, 
warto więc z nich skorzystać.

Jednym z nich jest Skinoren – dostępny 
bez recepty lek, który sprawdzi się 
w przypadku drobnych zmian trądzikowych 
ZARÓWNO U MŁODZIEŻY, JAK I OSÓB 

DOJRZAŁYCH.

Substancją czynną jest w tym preparacie kwas aze-
lainowy. Jest to związek organiczny, który naturalnie 
jest wytwarzany przez drożdże obecne w mikrobio-
mie skóry. Jest stosowany w dermatologii i kosmeto-
logii od ponad 40 lat, a więc został doskonale przeba-
dany pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa. Choć 
początkowo był wykorzystywany wyłącznie do usu-
wania przebarwień, z czasem udowodniono jego wie-
lokierunkowe działanie – stosowany na skórę wyka-
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zuje właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, 
przeciwłojotokowe, a także delikatnie złuszczające. 
Ponadto hamując aktywność melanocytów – komó-
rek pigmentowych skóry, działa rozjaśniająco 
na  przebarwienia, zarówno potrądzikowe, jak 
i powstałe po ekspozycji na słońce. Co ważne, jest to 
składnik dobrze tolerowany przez skórę, a  więc 
zawierające go preparaty można stosować długo-
trwale.  

Skinoren ma postać kremu lub żelu. Spo-
śród innych preparatów przeciwtrądziko-
wych lek ten wyróżnia to, że można go STO-

SOWAĆ TAKŻE LATEM. 

Jego lekka formuła sprawia, że z powodzeniem 
można go nakładać pod makijaż, a  ponadto nie 
wykazuje właściwości fotouczulających. Można go 
tez łączyć z  innymi kremami pielęgnacyjnymi. 
Wyraźną poprawę stanu skóry uzyskuje się po 
około czerech tygodniach aplikowania preparatu, 
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a  optymalne efekty można uzyskać po kilkumie-
sięcznej terapii. Należy pamiętać, że samodzielnie 
można leczyć trądzik o niewielkim nasileniu. Jeśli 
problem jest poważniejszy lub terapia nie przynosi 
zamierzonych skutków, konieczna jest wizyta 
u specjalisty. 

Obejrzyj wideo: 
SKINOREN. GDY NIE MASZ CZASU NA TRĄDZIK

Klinika

SKINOREN.COM.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Przebarwienia, czyli znamiona barwnikowe należą do grupy defektów kosmetycznych, nie wymagają leczenia, 
ale mogą mieć duży wpływ na samopoczucie.  Mają postać brązowych plam występujących głównie na czole, 
policzkach, nosie, rzadko na żuchwie. Barwnik zwykle znajduje się w naskórku, ale zdarzają się także 
przebarwienia skóry właściwej i postacie mieszane. Poziom, na którym jest najwięcej barwnika melaninowego 
ma duże znaczenie w doborze i skuteczności zabiegów kosmetycznych. Czym jaśniejsze przebarwienie, tym na 
ogół głębsze, a tym samym trudniejsze do usunięcia.  

Co to jest melanina?  
Nasz kolor skóry uzależniony jest od pigmentu zlokalizowanego w naskórku i skórze właściwej. Pigment ten 
nazywa się melaniną i produkują go melanocyty. Melanina odpowiedzialna jest za barwę skóry, ale także 
włosów, tęczówki oka. 1 melanocyt zaopatruje w barwnik 36 innych komórek.  

Rodzaje przebarwień 
• naskórkowe (epidermalne) – melanina znajduje się w naskórku. Są to przebarwienia, które najłatwiej 

kontrolować i usunąć. 
• skórne (dermalne) – melanina znajduje się w skórze właściwej i w niewielkiej ilości w naskórku. Są to 

przebarwienia ciężkie do usunięcia tylko za pomocą kosmetyków.  
• mieszane (epidermalno-dermalne) – melanina znajduje się zarówno w naskórku, jak i w skórze właściwej – 

w takiej samej ilości. Są to przebarwienia ciężkie do usunięcia tylko za pomocą kosmetyków.  

Przyczyny powstawania przebarwień 
Najwięcej przebarwień zauważa się po okresie letnim, ponieważ pod wpływem promieniowania słonecznego 
może dojść do samoistnego pojawienia się przebarwień o podłożu hormonalnym. Okresem sprzyjającym jest 
również ciąża i antykoncepcja hormonalna. Przebarwienia mogą pojawić się również w wyniku problemów z 
wątrobą, nadczynności tarczycy czy działania substancji fotouwrażliwiających w lekach, kosmetykach lub 
produktach spożywczych. Mogą także być związane z niedoborami niektórych pierwiastków, w tym cynku. 
Istnieją również badania dowodzące, że istnieje spory związek pomiędzy występowaniem przebarwień, a 
zanieczyszczeniami środowiska (zanieczyszczone powietrze ma wpływ na rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
rumień i przebarwienia pozapalne).  

Tyrozynaza 
Jest to enzym, który stymuluje komórki barwnikowe do produkcji pigmentu. Aktywuje go w dużej mierze 
promieniowanie UV. Składniki hamujące powstawanie przebarwień nazywane są inhibitorami tyrozynazy.  

Przebarwienia, a słońce 
Przebarwienia mają bardzo duży związek w promieniowaniem UV. Jest to główny czynnik aktywujący enzym 
odpowiedzialny za produkcję barwnika. 95% promieniowania, które dociera do powierzchni ziemi to 
promieniowanie UVA. Jest ono w największym stopniu odpowiedzialne za przebarwienia. Przenika przez szyby i 
jest niemal identyczne przez cały rok. Nie ma skutecznej walki z przebarwieniami bez stosowania odpowiednio 
wysokiej ochrony UV.  
 
Przebarwienia, a piegi 
Piegi to małe, jasnobrązowe plamy. Najczęściej występują na twarzy, przedramionach, dekolcie czy nogach. Są 
zmianą skórną, uwarunkowaną genetycznie. Dotyczą zwykle osób o bladej skórze i jasnych, rudych włosach. 
Piegi pojawiają się najczęściej już w dzieciństwie, ale nie występują u niemowląt. Promienie UV wywołują 
nadmierną produkcję melaniny, dlatego piegi pod wpływem słońca ciemnieją. Ta miejscowa reaktywność 
melanocytów nie znalazła jeszcze jednoznacznego wytłumaczenia.  

Melazma  
Rodzaj przebarwień nabytych (nie ma możliwości urodzenia się z melazmą). Występują częściej u osób z 
ciemną karnacją, dotykają w większości kobiety. Dotyczą głównie skóry twarzy. Melazma może występować u 
kobiet w ciąży (często ustępuje po ciąży) jak również u kobiet stosujących antykoncepcje hormonalną doustną. 
Może być dziedziczona. Jednym z charakterystycznych objawów melazmy jest współistniejący rumień i 
rozszerzone naczynka.  

https://sylveco.pl/sklep/marki/feedskin/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=wprost
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Zabieg i

Dzisiejszy świat (czytaj: media oraz koncerny 
kosmetyczne, modowe czy branża fitness) 
wmawia nam, kobietom, nie tylko koniecz-
ność bycia wiecznie młodym, ale i wygląda-

nia w  określony sposób. Chyba w  żadnych czasach 
do wyglądu zewnętrznego nie przykładano tak dużej 
wagi, jak dzisiaj. Ba, poprzez to, jak wyglądamy, defi-
niuje się nasze wnętrze, np. osoby z nadwagą często 
są określane jako „leniwe” czy „nieogarnięte”. 

Tego typu przekonania są szkodliwe społecznie, 
gdyż wywierają na kobiety ogromną presję. Istnieją 

To, co chciałabym dać kobietom w moim gabine-
cie, to przekonanie, że PIĘKNO JEST TAM, GDZIE JEST 

ZDROWIE – I TO FIZYCZNE, ALE RÓWNIEŻ TO PSYCHICZNE, 

które bierze się z głębokiego poczucia, że jeste-
śmy wystarczająco dobre takie, jakie jesteśmy – 
MÓWI DR KATARZYNA SZCZEPANOWSKA.

Teks t :  Zofia Szkarłat

„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


561

Zabieg i

liczne badania pokazujące wpływ, jaki ma nierealny 
ideał piękna i młodości lansowany w m.in. mediach 
społecznościowych na rozwój zaburzeń odżywiania 
u dzieci, młodzieży i dorosłych1 oraz występowanie 
zaburzeń depresyjnych2. 

Nazywam się Katarzyna Szczepanowska i pomagam zacho-
wać Twoje naturalne piękno. Jestem lekarzem. Prowadzę gabi-
net medyczny, a nie salon piękności. Dlatego leczę i przywra-
cam piękno, a nie przykrywam je nieprofesjonalnymi zabiegami. 
Nie proponuję zabiegów, które są zbędne. Dzięki wieloletnie-
mu doświadczeniu medycznemu zawsze proponuję zindywidu-
alizowaną terapię i umiejętnie prowadzę pacjenta przez drogę 
do wymarzonego piękna – zarówno poprzez intensywność, jak 
i częstotliwość zabiegów. I wspólnie odnosimy sukces!

Dr Katarzyna 
Szczepanowska 
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Kobiety 
quasi-idealne 
Presja, by być pięknym i młodym  jest bardzo silna 
także dlatego, że jesteśmy nauczeni, by utożsamiać 
wygląd zewnętrzny z sukcesem życiowym. 

Nie wiadomo do końca, jak to się stało, 
że bardziej cenimy młodość i urodę niż 
starość i mądrość – a przecież przez wieki 
było DOKŁADNIE ODWROTNIE. 

W dodatku panujące obecnie standardy urody są bar-
dzo wyśrubowane: trzeba być chudym, ale mieć duży 
biust i krągłe pośladki – oczywiście bez śladu celluli-
tu. Trzeba mieć duże oczy, mały, dziecięcy nosek oraz 
wydatne wargi i  kości policzkowe. Ideały piękna 
w mediach społecznościowych wyglądają jak klony – 
ciężko je od siebie odróżnić. 

Nie chciałabym, aby rola lekarza medycyny este-
tycznej ograniczała się do tworzenia kolejnych klo-
nów quasi-idealnych kobiet. 

Zabieg i
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Takie działania są sprzeczne z medycyną i zdro-
wiem. Są sprzeczne z realnym postrzeganiem siebie. 

Medycyna estetyczna jutra
Myślę, że przyszłość medycyny estetycznej to raczej 
pomoc kobietom i mężczyznom (choć presja wywie-
rana na nich przez media czy koncerny jest niepo-
równywanie słabsza) w pogodzeniu się z własnym 
wyglądem oraz ze starością i sprawieniu, że będzie 
ona komfortowa. 

Widzę tu przyszłość w zabiegach odwracających 
proces fotostarzenia, czyli nadmiernego starzenia 
spowodowanego słońcem. Należą do  nich zabiegi 
regenerujące z wykorzystaniem własnych komórek 
macierzystych i  czynników wzrostu płytek krwi 
pacjenta. Mam tu na myśli podawanie odpowiednio 
przygotowanego osocza bogatopłytkowego w  war-
stwę skóry właściwej i  tkanki podskórnej   w  celu 
odbudowy białka, które uległo destrukcji na skutek 
promieniowania UVA czy niedokrwienia spowodo-
wanego paleniem papierosów. 

Zabieg i
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Oczywiście STARZENIA NIE DA SIĘ ZATRZYMAĆ. 

Każdy z nas ma w dodatku indywidual-
ny, zaprogramowany genetycznie, proces 
naprawy uszkodzeń wywołanych trybem 
życia, słońcem, stresem czy smogiem.

To, co lekarz medycyny estetycznej może zrobić, to 
minimalizować skutki tych uszkodzeń poprzez np. 
dostarczanie tkankom substratów do  naprawy 
w zabiegach mezoterapii z wykorzystaniem amino-
kwasów odbudowujących kolagen lub podawaniu 
w głębsze warstwy skóry utraconego kwasu hialuro-
nowego, identycznego jak ten stworzony przez nasz 
organizm. Ważna jest też edukacja pacjentów, jak 
należy dbać o skórę i jak prowadzić zdrowy tryb życia. 

Źródła piękna
To, co chciałabym dać kobietom w moim gabinecie, 
to przekonanie, że piękno jest tam, gdzie jest zdrowie 
– i to fizyczne, ale również to psychiczne, które bie-
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rze się z głębokiego poczucia, że jesteśmy wystarcza-
jąco dobre takie, jakie jesteśmy, że nic nie musimy, 
a najwyżej chcemy, i że

slogan o „najlepszej wersji siebie” 
jest stworzony po to, aby dążyć 
do nieistniejącego ideału – czytaj: ABY 

WYDAWAĆ PIENIĄDZE.

Chciałabym, aby w moim gabinecie kobiety poczu-
ły się bezpiecznie. Nie będą namawiane na zabiegi, 
które nie są im potrzebne. Nie będą musiały dać się 
kroić i nakłuwać, by spełniać nierealistyczne oczeki-
wania. Chciałabym, aby z  moją pomocą zobaczyły 
siebie takimi, jakimi są naprawdę. Aby poczuły się 
ładne i zdrowe – dla samych siebie. 

Zabiegi, które polecam i lubię, które nie zmienia-
ją rysów twarzy, ale jedynie leczą i naprawiają szko-
dy wyrządzone przez czynniki środowiskowe czy 
niezdrowy tryb życia, to regeneracja skóry za pomo-
cą zabiegów laserowych – na przykład zamknięcie 
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rozszerzonych naczyń krwionośnych laserem 
QuadroStar Pro Yellow, odbudowa skóry uszkodzo-
nej słońcem i smogiem za pomocą lasera frakcyjne-
go CO2, wypełnianie bruzd żelem   z  komórek 
macierzystych z  krwi pacjenta, przygotowanych 
w zestawach CGF Harmony. 

1.  Boepple L., Thompson J.K. A content analytic comparison of fitspiration and thin-
spiration websites. International Journal of Eating Disorders. 2016; 49(1):98-101

2.  Fardouly J., Diedrichs P.C., Vartanian L.R., Halliwell E. Social comparisons on 
social media: The impact of Facebook on young women’s body image concerns 
and mood. Body Image. 2015; 13:38-45.

Zabieg i

ul. Dywizjonu 303 113 lokal 2U, 01-470 Warszawa
tel: + 48 503 182 264, kontakt@drszczepanowska.pl

FB: https://www.facebook.com/k.szczepanowska
IG: drszczepanowska

Dr Szczepanowska

WWW.DRSZCZEPANOWSKA.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Dysponujemy coraz 
doskonalszymi 
metodami leczenia 

Dr n .  med .  Paweł  Wisz ,  k i erownik  Centrum Chirurgi i  Robotyczne j 
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Urologia

Rak prostaty to w tej chwili już pierwszy co do czę-
stości nowotwór złośliwy u mężczyzn. Jednym z czyn-
ników ryzyka jego wystąpienia jest wiek. Jakie jeszcze 
inne czynniki ryzyka można wymienić?

Tak, rzeczywiście rak prostaty, który niedawno był 
na drugim miejscu po raku płuca wśród nowotworów 
złośliwych występujących u mężczyzn, teraz znalazł 
się na  pierwszym miejscu. Oprócz wieku drugim 
istotnym czynnikiem ryzyka są predyspozycje gene-

O ROLI NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA RAKA PRO-

STATY oraz ich wpływu na efekty zabiegów, stan 
zdrowia i kondycję pacjentów MÓWI DR N. MED. PA-

WEŁ WISZ, kierownik Centrum Chirurgii Robotycz-
nej Neo Hospital w Krakowie, międzynarodowy 
trener w chirurgii robotycznej w Orsi Academy, 
członek zarządu sekcji robotycznej European As-
sociation of Urology.

Rozmawiała  Małgorzata Okoniewska
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Urologia

tyczne, możemy je podejrzewać, gdy w  rodzinie 
występują także przypadki raka prostaty. Wówczas 
zaleca się wykonanie badania tzw. czynnika PSA 
od  40. roku życia, w  pozostałych przypadkach – 
od 45. roku życia.

Pozostałe czynniki ryzyka, o mniejszym znacze-
niu, to otyłość, szczególnie otyłość brzuszna, 

- jeden z najlepszych w Europie specjalistów z zakresu urolo-
gii robotycznej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie lecze-
nia raka prostaty, w tym zabiegów wykonywanych z użyciem robota 
da Vinci. Doświadczenie zdobywał między innymi w Klinice Urologii 
w Leverkusen w Niemczech oraz w ośrodku ORSI Academy, naj-
większym na świecie centrum szkoleniowym w chirurgii robotycz-
nej. Jest jednym z siedmiu urologów na świecie, którzy zdoby-
li mistrzowskie certyfikaty w dziedzinie chirurgii robotycznej u boku 
prof. Alexandre’a Mottriego z Belgii oraz prof. Vipula Patela z USA. 
Jest również jedynym polskim międzynarodowym trenerem w chi-
rurgii robotycznej w ośrodku ORSI Academy. Jako pierwszy Polak 
pełni prestiżową funkcję w zarządzie Europejskiego Towarzystwa 
Urologicznego – Sekcja Robotyczna (ERUS).

Dr n .  med .  Paweł  Wisz 
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a także dieta. Badania wykazały między innymi, że 
spożywanie dużych ilości tłuszczów zwierzęcych, 
jak również mięsa i produktów mlecznych zwięk-
sza ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czynni-
kiem ryzyka jest także kraj pochodzenia, więcej 
przypadków raka prostaty notuje się u mieszkań-
ców Ameryki Północnej i Australii.

Jak ważna w przypadku raka prostaty jest profilak-
tyka?

Profilaktyka jest kluczowa w przypadku 
raka prostaty, ponieważ nowotwór ten 
w początkowym stadium NIE DAJE ŻADNYCH 

OBJAWÓW. 

Wykonywanie badań profilaktycznych jest więc 
niezbędne w celu wykrycia wczesnych zmian.

Natomiast objawami, które powinny skłonić męż-
czyzn do  jak najszybszej konsultacji ze  specjalistą 
w  dziedzinie urologii, są problemy z  oddawaniem 
moczu, parcie na  pęcherz, częstomocz, obecność 
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krwi w  moczu lub nasieniu czy częste wizyty 
w toalecie w godzinach nocnych.

Czynnikiem zniechęcającym do wizyty u lekarza 
często bywa strach przed diagnozą. Czy słusznie?

Nie tylko przed diagnozą, ale także przed badaniem. 
Te obawy są zupełnie niepotrzebne. Podstawowe bada-
nia, które wykonujemy to badanie PSA. Jest to badanie 
z krwi. Poza nim wykonujemy także badanie per rec-
tum. Mężczyźni są bardzo zachęcani do badań przez 
żony czy partnerki, które obserwując u nich niepokoją-
ce objawy, zachęcają ich do wizyty u urologa i często 
dzięki temu udaje się wiele zmian wykryć wcześniej 
i  zapobiec dalszemu rozwojowi choroby. Poza tym 
wczesne rozpoznanie daje możliwość zastosowania 
mniej inwazyjnych metod leczenia i doprowadzenia 
do całkowitego wyleczenia choroby nowotworowej.

Badanie krwi w kierunku czynnika PSA jest znane 
od kilkudziesięciu lat. Czy jego podwyższony poziom 
zawsze wskazuje na raka prostaty?

Niekoniecznie. Podwyższony poziom PSA może 
oznaczać łagodny przerost prostaty, następujący 
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z wiekiem albo infekcję. Dlatego po jego stwierdze-
niu zleca się kolejne badania, takie jak analiza moczu 
i USG przezodbytnicze. Gdy podczas badania per rec-
tum wykryty zostaje guzek, badanie rezonansu 
pozwala stwierdzić wielkość, objętość i umiejscowie-
nie zmian. Na  kolejnym etapie wymaganym bada-
niem jest także biopsja fuzyjna, czyli biopsja poprze-
dzona badaniem rezonansu magnetycznego i prowa-
dzona pod kontrolą rezonansu i USG. 

Jakie metody leczenia raka prostaty są obecnie sto-
sowane? Czy są one skuteczne?

Jest wiele skutecznych metod leczenia, a  wybór 
metody zależy od  tego, na  jakim etapie rozwoju 
została zdiagnozowana choroba. 

Warto podkreślić, że wcześnie wykryty rak 
prostaty JEST WYLECZALNY. 

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowa-
ny został nowotwór gruczołu krokowego, w  NEO 
Hospital wykonujemy zabiegi z  wykorzystaniem 
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robota da Vinci metodą „Collar”.  Wyniki leczenia tą 
metodą zostały potwierdzone w  badaniach nauko-
wych, a rezultaty opublikowano w 2018 r. Istotą ope-
racji usunięcia prostaty z  powodu nowotworu jest 
jego całkowite wyeliminowanie przy zachowaniu 
jakości życia sprzed operacji, w szczególności w kwe-
stii trzymania moczu oraz funkcji seksualnych. Ope-
racja metodą „Collar” minimalizuje ryzyko poopera-
cyjnego pozostawienia komórek nowotworowych, 
tzw. dodatnich marginesów, przy jednoczasowo 
doskonałym wyniku funkcjonalnym. W przypadku 
nowotworu ograniczonego do  prostaty i  zabiegu 
wykonanego z  wykorzystaniem robota da Vinci 
metodą „Collar” wyniki badania wykazały 0 przypad-
ków z dodatnim marginesem, a w grupie kontrolnej, 
czyli w przypadku zastosowania innych metod, było 
to 8,9 proc. przypadków z dodatnim marginesem. To 
jest istotna różnica. 

Dodatkowo pacjent otrzymuje operację znikomo 
inwazyjną, przeprowadzoną w niezwykle precyzyjny 
sposób, co przekłada się bezpośrednio na jego znaczą-
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pozos tawienia  komórek  nowotworowych przy  j ednoczasowo 
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co krótszy czas hospitalizacji. Cewnik pęcherzowy 
usuwany jest już w drugiej dobie po zabiegu w przeci-
wieństwie do operacji laparoskopowych, po których 
usuwany jest po 14 dniach. Przekłada się to na powrót 
do  pełnej sprawności przy zachowanym idealnym 
wyniku onkologicznym, jak i funkcjonalnym, lepszym 
w porównaniu do operacji innymi metodami.

Bardziej złożone jest leczenie w  przypadku 
zaawansowanego miejscowo raka prostaty. Rak pro-
staty zaawansowany miejscowo to takie stadium roz-
woju nowotworu, w  którym komórki rakowe nie 
ograniczają się wyłącznie do gruczołu krokowego, ale 
wykraczają poza jego granice, naciekając na znajdu-
jące się poniżej pęcherzyki nasienne czy przylegającą 
do nich milimetrową powięź Denonvilliersa, pokry-
wającą także ścianę odbytnicy. 

W tym wypadku również wykonuję zabieg chirur-
giczny metodą „Collar”. Prostata położona jest 
w miednicy mniejszej, przylega do pęcherza moczo-
wego oraz cewki moczowej, a  leży na  odbytnicy. 
W  trakcie zabiegu chirurg musi odciąć prostatę 
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od  pęcherza moczowego, odciąć nasieniowody 
i  wypreparować pęcherzyki nasienne, oddzielić 
prostatę od  odbytnicy, a  w  kolejnym kroku odciąć 
gruczoł krokowy od  cewki moczowej. Poza tym 
w   p r z y p a d k u  n ow ot w o r u  z a a w a n s ow a n e g o 
miejscowo chirurg musi usunąć także milimetrowej 
szerokości powięź Denonvilliersa. Po usunięciu pro-
staty chirurg musi przyszyć pęcherz do cewki moczo-
wej aby pacjent mógł prawidłowo oddawać mocz.

Wypreparowanie cewki moczowej oraz usunięcie 
powięzi Denonvilliersa to dwa najbardziej skompli-
kowane etapy operacji. Wynika to z faktu, że 

cewka moczowa to bardzo mała struktu-
ra, która ma średnicę około 10 mm. W tym 
momencie zabiegu, aby pacjent poopera-
cyjnie prawidłowo trzymał mocz, kluczowe 
jest, aby oszczędzić KAŻDY JEJ MILIMETR. 

Poza tym w trakcie usuwania powięzi Denonvil-
liersa, której szerokość wynosi tylko 1 mm, nie-
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zwykle istotne jest uniknięcie operacyjnego 
uszkodzenia odbytnicy, które może się wiązać 
z  poważnymi komplikacjami, takimi jak życie 
ze stomią.

Taką precyzję umożliwia przeprowadzanie operacji 
za pomocą systemu robotycznego. Jest to standard 
na przykład w USA, gdzie tą metodą wykonuje się 95 
proc. operacji raka prostaty. Metoda ta dostępna jest 
także w Polsce, między innymi w Neo Hospital. Ile 
zabiegów dotyczących raka prostaty jest wykonywa-
nych w tej placówce i ile z nich odbywa się za pomocą 
robota da Vinci?

Co miesiąc wykonuję 35-40 operacji raka prosta-
ty, przeprowadziłem już ponad 1000 takich operacji, 
wszystkie za pomocą robota da Vinci. Wielu pacjen-
tów szuka ośrodków wykonujących operacje z wyko-
rzystaniem robota da Vinci, gdyż zależy im na zacho-
waniu jakości życia po wyleczeniu choroby, a  to 
zapewnia im właśnie operacja wspomagana robo-
tycznie wykonana przez doświadczonego w tej dzie-
dzinie lekarza. 
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Warto podkreślić, że sam robot jest jedynie 
narzędziem WSPIERAJĄCYM CHIRURGA.

W czym pomaga chirurgowi takie urządzenie jak 
robot da Vinci?

Robot da Vinci, który stanowi przedłużenie rąk 
chirurga, umożliwia wykonanie zabiegu w niewiel-
kiej przestrzeni, w polu wielkości zaledwie od 2 do 5 
cm. Szczególnie istotne są wymiary narzędzi chirur-
gicznych znajdujących się na  ramionach robota, 
które swoją wielkością nie przekraczają 0,80 cm, 
a ponadto mają zakres ruchomości 560 stopni. Spra-
wia to, że operacja z  użyciem robota da Vinci ma 
istotną przewagę nad operacjami laparoskopowymi 
czy otwartymi. Chirurg może nie tylko sprawnie 
poruszać się w wąskich przestrzeniach, ale również 
precyzyjne wyłuskać tkanki zajęte przez nowotwór 
milimetr po milimetrze, co w efekcie w połączeniu 
z jego umiejętnościami i doświadczeniem przesądza 
o  wartości zabiegu dla pacjenta, w  tym czystości 
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onkologicznej zabiegu, jak również jakości życia po 
zabiegu. Zachowane pęczków nerwowo-naczynio-
wych pozwala na uniknięcie nietrzymania moczu po 
operacji i na utrzymanie funkcji seksualnych, co jest 
istotne zwłaszcza wtedy, gdy raka prostaty stwier-
dzamy u młodszych mężczyzn, w wieku 50 czy nawet 
40 lat.

Czy jest to najlepsza technika operacyjna w przy-
padku tej choroby?

W  publikacji podsumowującej badania i  efekty 
leczenia pacjentów z  zaawansowanym miejscowo 
rakiem prostaty w latach 2015-2018, która ukazała 
się w  sierpniu 2020 roku w  prestiżowym piśmie 
„European Urology”, potwierdzono przewagę opera-
cji z  wykorzystaniem robota da Vinci  nad innymi 
technikami operacyjnymi takimi jak laparoskopia 
i chirurgia otwarta.

Przytoczone tam badania statystyczne wyników 
pooperacyjnych wykazały, że w grupie 80 pacjentów 
tylko 11 wymagało dalszego leczenia (radioterapii i/
lub hormonoterapii), czyli w większości przypadków 

Urologia
„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


583

udało się osiągnąć czystość onkologiczną i  usunąć 
wszystkie komórki rakowe.

Jak zastosowanie tej metody wpływa na kondycję 
pacjenta?

Priorytetem każdej OPERACJI RAKA PROSTATY 

jest wyeliminowanie nowotworu, ale istotne 
są także takie czynniki jak jakość życia po 
zabiegu, w tym m.in. prawidłowe trzymanie 
moczu.

Wśród korzyści dla pacjentów wynikających z ope-
racji robotycznych jest również mniejszy uraz opera-
cyjny, szybsza rekonwalescencja i powrót do pełni sił. 

Jest to szczególnie ważne u mężczyzn ze zdiagno-
zowanym rakiem prostaty zaawansowanym miej-
scowo, ponieważ w niektórych przypadkach z uwagi 
na  stopień zaawansowania nowotworu konieczne 
może być wdrożenie leczenia uzupełniającego 
w postaci radioterapii. To właśnie lepsze samopo-
czucie   po zabiegu robotycznym, a  także krótsza 
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rekonwalescencja pozwalają tej grupie pacjentów 
na podjęcie kolejnego etapu leczenia w lepszej for-
mie i  kondycji, co  ma istotny wpływ na  poprawę 
rokowań.

Czy operacja zaawansowanego raka prostaty jest 
skomplikowana i czy wymaga dużego doświadczenia 
od chirurga? 

Jest to dużo trudniejsza operacja niż operacja raka 
we  wczesnej fazie i  wymaga od  chirurga dużego 
doświadczenia. Operacyjne leczenie raka prostaty, 
a tym bardziej nowotworu miejscowo zaawansowa-
nego, to zabieg wymagający niezwykłej precyzji oraz 
dużej sprawności manualnej od operatora. 

Dlatego tak bardzo istotne jest szkolenie lekarzy. 
Na przebieg tego szkolenia również mają wpływ nowo-
czesne metody robotyczne…

Można powiedzieć, że robotyka wręcz zrewolucjo-
nizowała sposób szkolenia lekarzy. Tradycyjna meto-
da szkolenia oparta jest na kontakcie lekarza z men-
torem, który przekazuje mu swoją wiedzę, a lekarz 
uczy się od niego, wykonując zabiegi. Obecnie mamy 
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dostęp do  centrów szkoleniowych, wyposażonych 
w symulatory, które pozwalają zweryfikować umie-
jętności operatora, zanim zacznie on wykonywać 
operacje u pacjentów.

Można takie szkolenie porównać 
do SZKOLENIA PILOTÓW, którzy muszą 
opanować konieczne procedury za pomocą 
symulatorów, zanim będą mogli przejąć 
odpowiedzialność za setki pasażerów.

W trakcie takiego szkolenia można wykryć błędy, 
które popełnia lekarz, i je skorygować. Kolejnym eta-
pem jest szkolenie w  certyfikowanych ośrodkach 
posiadających odpowiednie doświadczenie oraz 
robota z zestawem dwóch konsoli. Przy drugiej kon-
soli siada mentor, który na bieżąco koryguje ruchy 
szkolącego się. W  ramach zarządu Europejskiego 
Towarzystwa Urologicznego – Sekcja Robotyczna 
(ERUS) odpowiadam między innymi za programy 
szkoleniowe. 
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Nowy system szkoleń jest zwalidowany i  oparty 
na zasadzie proficiency-based progression, czyli tre-
ningu postępów w  oparciu o  biegłość. Operacja 
podzielona została na etapy, do których przypisana 
jest określona metodologia. Obiektywna ocena jej 
efektów jest dokonywana przez system, który 
dokładnie sprawdza, czy operator przestrzega wyma-
ganych procedur. Wszystko to sprawia, że lekarze 
szkoleni w ten sposób są doskonałymi fachowcami 
i mogą skutecznie pomagać pacjentom. 

Urologia
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Drobna korekta 
– wielka przemiana
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Klinika

Jak to jest z nabywaniem nowych kompetencji 
w średnim wieku? Pani wiele lat pracowała na kierow-
niczych stanowiskach w branży kosmetycznej, a mimo 
to nie czuła się Pani w pełni gotowa na własny biznes. 
Czego jeszcze brakowało?

Korporacja dała mi ogromną wiedzę i dużą samo-
świadomość, co umiem, a czego nie. To mnie skłoniło 
do  refleksji. Patrząc, jak szybko się zmienia świat, 

Przychodzi taki moment, gdy kremy już nie wy-
starczą. IM WCZEŚNIEJ SIĘ ZACZNIE KORZYSTAĆ – W RA-

CJONALNY SPOSÓB – Z  ZABIEGÓW, TYM SKUTECZNIEJ 

DZIAŁAJĄ PREWENCYJNIE: w wieku 40 lat będziemy 
wyglądać na 30, a w wieku 60 – na 45 – MÓWI 

BARBARA GOŹDZIKOWSKA, WŁAŚCICIELKA ABSOLU CLI-

NIC w Warszawie.

Rozmawiała  Zofia Szkarłat
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Klinika

nasze nawyki i sposób konsumowania, jak się zmie-
nia wiele branż, zaczęłam sobie zadawać pytanie, 
w jakim miejscu jestem. 

Gdy się nie rozwijamy, to się cofamy. 
Chciałam mieć własny biznes, realizować 
swoją wizję, SWOJĄ STRATEGIĘ. 

A czego mi brakowało? W korporacji ma się wiele 
mechanizmów wsparcia. Są procesy, procedury, 
narzędzia, technologie. Wdraża się je na kolejnych 
rynkach i to idzie siłą rozpędu. Ma się duży, kompe-
tentny zespół. Miałam świadomość tego wszystkiego, 
więc nie podeszłam do  robienia własnego biznesu 
hurraoptymistycznie. Było dużo obmyślania, anali-
zowania, excella. Ten proces pokazał, ilu rzeczy 
muszę się nauczyć. W korporacji jest kilku dyrekto-
rów i każdy za coś odpowiada. Tu o wszystkim muszę 
pomyśleć sama. Zarejestrować firmę, zrozumieć 
technologię, poznać preparaty. Musiałam cały ten 
proces rozłożyć na czynniki pierwsze i samodzielnie 
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przepracować. Poza tym, pracując w  korporacji, 
o wiele łatwiej wydaje się pieniądze. Tworząc własny 
biznes, obraca się każdą złotówkę i zastanawia, czy 
na pewno chcę ją oddać, czy wolę coś zrobić samo-
dzielnie. Wiele rzeczy robię sama, na przykład napi-
sałam teksty na  stronę. Mam agencję, ale bardziej 
od aspektów technicznych, na których się w ogóle nie 
znam.

Nie przeszła Pani jednak prosto z korporacji 
do zakładania własnego biznesu. „Po drodze” została 
Pani prezesem Drogerii Natura. Ten etap był potrzeb-
ny?

Wiedziałam, że w tym miejscu będę musiała tro-
chę zejść na ziemię. Miałam mniej ludzi do pomo-
cy, pracowałam bez asystentki, więcej musiałam 
załatwiać sama. To pozwoliło nie tylko sprawdzić, 
czy potrafię robić pewne rzeczy, ale też się zastano-
wić nad tym, czy chcę je robić. Potrzebowałam 
zejść do  podstaw. Gdy trzeba czasem usiąść 
w  recepcji, to siadam. To jest odświeżające, daje 
fajną energię.
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I to wszystko jest warte tego, żeby rzucić karierę 
kierowniczą i mieć zamiast tego ciężką pracę u pod-
staw, ale też satysfakcję?

To zależy, dla kogo. Każdy jest inny i  ma inną 
wizję siebie, inne marzenia i potrzeby. Myślę, że dla 
wielu osób korporacja jest fantastycznym miej-
scem. Są postawione oczekiwania i  wystarczy je 
realizować. Ja jednak po prawie 30 latach byłam 
zmęczona, nie czułam się już dobrze w tym schema-
cie – kolejnego planowania kolejnego planu pięcio-
letniego, robieniu kolejnych prezentacji na kolejne 
spotkania zarządu. 

Potrzebowałam TOTALNEJ ZMIANY i zrobi-
łam to z całą świadomością. Czułam, że 
przyszedł ten moment, by zobaczyć, czy 
się da inaczej.

Czyli kompetencje brakujące do założenia własnego 
biznesu po latach pracy w korporacji zdobywała Pani 
w praktyce, pracując w innej firmie?
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Tak, tam nie było tylu ludzi, struktur, procedur 
i  narzędzi. Po tym doświadczeniu było mi łatwiej 
zająć się własną firmą, gdzie trzeba o  wszystkim 
zadecydować samemu: z jaką agencją pracować, jak 
ma wyglądać strona, kogo zrekrutować, ile osób 
zatrudnić, jaka ma być oferta, jakie ceny – każdy 
element trzeba przepracować samodzielnie. Oczy-
wiście korporacja daje wiedzę, dzięki której się to 
wszystko potrafi. Wszystkie elementy strategii, 
modelu biznesowego miałam opanowane. Musia-
łam się natomiast nauczyć robienia tego w oddolny 
sposób.

Jakie cechy i umiejętności są potrzebne kobiecie-
-przedsiębiorcy?

Na  pewno potrzeba bardzo dużo wytrwałości 
i determinacji. Bo nic nie idzie gładko. Nie jest tak, że 
sobie coś zaplanujemy i realizujemy krok po kroku. 
Życie nas zaskakuje. Ja otworzyłam swoją klinikę dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem wojny w  Ukrainie. 
Chcieliśmy już zapraszać kobiety, a tu priorytety się 
nagle zmieniły – nikt nie myślał wtedy o zabiegach, 
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odmładzaniu czy redukcji cellulitu. Niezbędne są więc 
też pokora i elastyczność. Czasem trzeba pewne rze-
czy zmienić, bo taka jest potrzeba. Przydadzą się też 
wiara w powodzenie, optymizm i umiejętność przeka-
zywania go innym. To ważne na  przykład podczas 
pozyskiwania dobrych specjalistów do czegoś, czego 
jeszcze nie ma. Klinika nie była jeszcze gotowa, trwał 
remont, więc opowiadałam im, co  tam ma być. I  te 
dziewczyny mi zaufały. Trzeba zarażać ludzi swoją 
pasją, energią. Takie podejście zapewnia dobrą atmos-
ferę w pracy. 

Kolejną konieczną umiejętnością jest też 
oczywiście PLANOWANIE. Trzeba to wszystko 
policzyć, przeanalizować, stworzyć parę 
scenariuszy, żeby wypaliło.

Za Pani opowieścią o nieistniejącej klinice stało 
jednak prawie 30 lat Pani doświadczenia w branży…

Pomogła mi umiejętność komunikowania się 
w taki sposób, by osiągnąć cel, skutecznego motywo-
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Zabiegi  na   c iało 
to  s i lny  trend 
w  medycynie 
es te tyczne j
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wania, przedstawiania korzyści – nie tylko zarobko-
wych, ale też rozwojowych. 

Zaczynałyśmy skromnie, od trzech kosmetologów 
i dwóch recepcjonistek, czyli ze mną w sześć osób. 
Pierwsze dwa tygodnie to były tylko szkolenia. Część 
czasu poświęciłyśmy na omówienie, jak chcemy pra-
cować, jakim chcemy być zespołem, co jest dla nas 
ważne, a  co  nam przeszkadza. Ustaliłyśmy sobie 
zasady współpracy: że będziemy się wspierać, a nie 
chcemy niezdrowej konkurencji. Dzięki temu teraz 
są dobre relacje i sprawna współpraca.

Z racji charakteru branży pracuje Pani głównie 
z kobietami. Zarządza się nimi trudniej niż mężczy-
znami?

Nie lubię stereotypów, są bardzo szkodliwe. 
Wszystko zależy od indywidualnych cech. Zdarzają 
się kobiety nadmiernie emocjonalne, ale są też tacy 
mężczyźni. Panowie bardzo dużo plotkują i intrygują. 
Panie wydają mi się bardziej pracowite.

Kobieca emocjonalność chyba się przydaje w kon-
taktach z klientkami?
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Może nie emocjonalność, ale empatia – na pewno. 
To było jedno z moich kryteriów rekrutacji. Potrze-
bowałam w  zespole dobrych kompetencji zabiego-
wych i doświadczenia, ale też umiejętności budowa-
nia relacji. 

Podczas zabiegów kobiety często 
opowiadają o swoim życiu, problemach. 
UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA jest więc bardzo 
ważna.

Nawet tak silna kobieta sukcesu jak Pani ma pew-
nie gorsze chwile. Jak sobie Pani wtedy radzi?

Mam ogromne oparcie w mężu. Dużo daje mi też 
aktywność fizyczna – staram się ćwiczyć 4-5 razy 
w  tygodniu. Raz w  tygodniu od  ośmiu lat robię to 
z trenerką. Czasem z nią też przegaduję różne pro-
blemy. To bardzo mądra osoba, długo pracująca 
z ludźmi, więc nieraz potrafi mnie ukierunkować.

Poprawy humoru, nie tylko urody, szuka też Pani 
w swojej klinice w charakterze klientki?
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Bardzo lubię wszelkie zabiegi pielęgnacyjne – 
gdyby było inaczej, pewnie nie otworzyłabym kliniki. 
Jestem w branży od wielu lat i wiem, że przychodzi 
taki moment, gdy kremy już nie wystarczą. Im wcze-
śniej się zacznie korzystać – w racjonalny sposób – 
z zabiegów, tym skuteczniej działają prewencyjnie: 
w wieku 40 lat będziemy wyglądać na 30, a w wieku 
60 – na 45. Ja zdecydowanie korzystam. Po pierwsze 
– dla siebie, bo chcę dobrze wyglądać. Po drugie – 
kosmetolożki muszą czasem coś przećwiczyć lub 
zoptymalizować parametry dla większej skuteczno-
ści zabiegowej. Bardzo często jestem wtedy króli-
kiem doświadczalnym. Nie ma chyba żadnego zabie-
gu w klinice, którego bym sobie nie zrobiła.

Nadąża Pani z tym testowaniem? Oferta pewnie cią-
gle się poszerza?

Poszerza się, ale nie aż tak bardzo. Nie ma takiej 
potrzeby, ponieważ wiele sprzętów działa w podobny 
sposób. Mamy odpowiedź na każdy problem, ale bez 
nadmiaru rozwiązań. To byłoby też utrudnieniem dla 
pacjentów.
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Nowoczesne  t echnologie 
umożl iwiają  pozbycie 
s i ę  zbędnego  t łuszczu 
i  u j ędrnienie  skóry 
wyrzeźbinie 
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Rośnie zapotrzebowanie na tego typu usługi?
Coraz więcej młodszych osób – trzydziesto-, trzy-

dziestoparoletnich – widzi potrzebę działania pre-
wencyjnego, na przykład profesjonalnego oczyszcza-
nia z nawilżaniem, mezoterapii czy zabiegów lasero-
wych, stymulujących pracę skóry. Jest też silny, sto-
sunkowo nowy trend, związany z  Z A B I E G A M I 

NA  CIAŁO. Wcześniej przez wiele lat pacjentki sku-
piały się na zabiegach dotyczących twarzy. 

Zabiegów na ciało nie ma dużo na rynku, 
ponieważ sprzęt i technologie są bardzo 
drogie. Pozwalają one likwidować WIOTKOŚĆ 

SKÓRY CZY TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ

Zabiegów na ciało nie ma dużo na rynku, ponie-
waż sprzęt i technologie są bardzo drogie. Pozwa-
lają one likwidować wiotkość skóry czy tkankę 
tłuszczową.

Duży trend jest ostatnio na rzeźbę, stymulowanie 
pracy mięśni. Sylwetka ma być nie tylko szczupła, ale 
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też wysportowana. I jest technologia, która daje takie 
możliwości.

Czy to jest oferta dla leniuszków, którzy nie 
chcą chodzić na siłownię?

Jak się w ogóle nie ćwiczy, to lepiej sobie chociaż 
zrobić ten zabieg. Natomiast idealnie jest przynaj-
mniej trochę ćwiczyć, biegać czy pływać – wtedy 
zabiegi są jeszcze bardziej skuteczne. Do tego wska-
zana jest racjonalna dieta. Nie chodzi o odchudzanie, 
ale powinno się w dużej mierze zrezygnować ze sło-
dyczy – z tego, co zbędne. Warzywa, nieprzetworzone 
węglowodany, trochę ćwiczeń, zabiegów – i można 
się cieszyć smukłą sylwetką, a  i  energia jest wtedy 
inna.

A jeśli ktoś w ogóle nie ćwiczy, to jakie może uzy-
skać efekty samymi zabiegami? Porównywalne jak 
na siłowni?

Nawet u takich osób są widoczne efekty. Robimy 
zwłaszcza dużo zabiegów na brzuch, z redukcją tkan-
ki tłuszczowej – można się pozbyć oponki. Zwłaszcza 
jeśli łączymy zabiegi na redukcję tkanki tłuszczowej 
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i modelowanie ciała, to powstaje fajna muskulatura. 
Oczywiście to jest możliwe wtedy, gdy brzuch nie jest 
za duży.

Panowie też korzystają z zabiegów modelujących?
Tak, zwłaszcza tych na  brzuch. Bardzo lubią 

URZĄDZENIEEMSCULPT. To działa na zasadzie energii 
elektromagnetycznej i wywołuje bardzo intensyw-
ne skurcze mięśni. Takie, których nie jesteśmy 
w stanie osiągnąć na siłowni żadnymi ćwiczeniami. 
To bardzo głęboka stymulacja, na  7 centymetrów 
w głąb.

Można w ten sposób zlikwidować piwny brzuch?

Zmniejszyć. Nie będę oszukiwać, że duży 
brzuch da się tą metodą całkiem zlikwido-
wać. Zresztą nawet liposukcja pozwala zre-
dukować tłuszcz tylko o 3 KILOGRAMY.  

Ważne jest jednak to, że tworzą się mięśnie. Dla 
osób, które dopiero zamierzają ćwiczyć, to dobre 
przygotowanie do  wysiłku. Po tych zabiegach – 
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a przećwiczyłam to na sobie – wydolność mięśni jest 
zdecydowanie większa.

Ile zabiegów da zadowalający efekt?
Rekomendujemy 6 zabiegów. Potem warto robić 

zabieg wspomagający raz na  3 miesiące. Oczywi-
ście, jeśli się ćwiczy, efekt zostaje na dłużej. Jeżeli 
się nie ćwiczy, to przynajmniej raz w  roku warto 
zrobić serię zabiegów. Badania wykazały, że mini-
mum przez rok jest utrzymana większa masa mię-
śniowa.

Co i czym można najłatwiej i najszybciej poprawić?
Mamy hasło: „30 dni do smukłego ciała” – i rzeczy-

wiście, tyle wystarczy, by  na  przykład uporać się 
z tkanką na brzuchu, zwłaszcza jeśli łączymy techno-
logie. 

Nasz bestseller to też Fotona 4 D – 4 za-
biegi laserowe na twarz w trakcie jednej 
sesji, totalny lifting i regeneracja. Polecam 
WSZYSTKIM PO 40. ROKU ŻYCIA. 
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Jeśli ktoś nie chce czekać miesiąc na efekt zabie-
gów laserowych, to najszybciej dają rezultat wolume-
tria twarzy, botoks czy kwas hialuronowy. Podaje się 
go teraz trochę inaczej niż dawniej, by efekt był bar-
dziej naturalny.

Co jest największą nowością w ofercie kliniki?
W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy do ofer-

ty HIFU - skoncentrowane ultradźwięki. To świetny 
zabieg na wiotką skórę, nie tylko twarzy. Rekomen-
dujemy go po 40. roku życia. Już jeden zabieg daje 
widoczną poprawę i wyraźny lifting, i to zaraz po zej-
ściu z fotela, a w ciągu 2-3 miesięcy ten efekt jeszcze 
się wzmacnia. Jest to zabieg całoroczny, można go 
przeprowadzać również w  lecie, przed wyjazdem 
na wakacje. Dobrze się sprawdza na ciało, na przy-
kład na brzuch także po odchudzaniu lub po ciąży. 
Można w  ten sposób ujędrnić też ramiona czy 
wewnętrzną stronę ud.

Czy na skórze z problemami dermatologicznymi, 
takimi jak AZS czy łuszczyca, też można przeprowa-
dzić jakiś zabieg?
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Mamy amerykańską markę PCA Skin, dedyko-
waną skórze z problemami, i możemy przeprowa-
dzić zabieg kojący, łagodzący, uspokajający. Inne 
zabiegi wchodzą w  grę ewentualnie dopiero po 
przeleczeniu skóry, w  okresie remisji choroby. 
Trzeba jednak rozpatrywać każdy taki przypadek 
indywidualnie.

Drobny defekt urody może obniżyć samoocenę 
nawet tych osób, które odnoszą sukcesy w różnych 
dziedzinach?

Samoocena, zwłaszcza wśród kobiet, Polek, jest 
bardzo niska i często związana z wyglądem. Wpływa 
on mocno na ogólne poczucie własnej wartości. Uwa-
żam, że trochę trzeba nad tym pracować, bo czasem 
młode dziewczyny, piękne i szczupłe, widzą cellulit, 
którego nie mają. To pokazuje wagę problemu, bo 
zamiast się cieszyć swoim wyglądem, młodością 
i pięknem, one cały czas doszukują się mankamen-
tów. Z  drugiej jednak strony, jeśli jest coś, co  nam 
przeszkadza, to zamiast się tym dręczyć, lepiej to po 
prostu w  dobry, racjonalny sposób przepracować, 
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zmienić. Bo czasem drobna korekta, choćby wygła-
dzenie zmarszczek czy pozbycie się przebarwień 
na twarzy albo fałdki na brzuchu stymuluje proces 
głębszej zmiany. Zaczynamy myśleć: a może powal-
czę, zmienię pracę, poproszę o  awans. Zaczynamy 
w siebie wierzyć – i chcieć od życia czegoś więcej. 

Klinika

©  Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. Dzielna 64 U7, 01-029 Warszawa
Tel. 538 380 897

Absolu  K l in ika

ABSOLUKLINIKA.PL
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Zabieg i

Z cellulitem 
naprawdę można 
wygrać!
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Zabieg i

Winternecie znajdziesz całą masę 
poradników pt. „10 sposobów na cel-
lulit”. Większość przytaczanych tam 
sposobów typu – JIJFE szczotkowa-

nie ciała na  sucho czy stosowanie zamiennie zim-
nych i  ciepłych pryszniców – to bardziej metody 

Od lat czytamy o „pomarańczowej skórce”. Nazwa 
wydaje się nieco niefortunna, ale jednak bardzo 
obrazowa. Grudkowata powierzchnia skóry sta-
ła się kompleksem kobiet i choć dzisiaj dzięki ru-
chom typu „body positivity” wykazujemy coraz 
większą akceptację naszych ciał, to jednak na-
dal uważamy, że bez cellulitu, bo przecież o nim 
mowa, byłoby nam lepiej. Warto powiedzieć 
wprost – NIE MUSISZ GODZIĆ SIĘ NA „POMARAŃCZOWĄ 

SKÓRKĘ” – Z NIĄ NAPRAWDĘ MOŻNA WYGRAĆ i to nie-
jednym sposobem.

Teks t :  Anna Dubiel, kosmetolog, Envie Clinic
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Zabieg i

wspierające. Jednak by  naprawdę zmniejszyć czy 
nawet zniwelować „pomarańczową skórkę”, musisz 
sięgnąć po bardziej skuteczne narzędzia. A te w dzi-
siejszych czasach oferuje nam medycyna estetyczna. 
Sprawdź najczęściej wybierane antycellulitowe 
zabiegi w KLINICE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ENVIE CLI-

NIC, która ma swoje siedziby w Warszawie, Wrocła-
wiu, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie oraz Lublinie. 

Endermologia 
– relaksujący sposób na cellulit
ENDERMOLOGIA zyskała w ostatnich czasach napraw-
dę duże zainteresowanie. To w 100 proc. naturalna 
metoda, która jest niczym innym jak masażem podci-
śnieniowym. Ten redukuje tkankę tłuszczową, cellu-
lit, a  nawet zmarszczki. Zabieg ten wybierany jest 
również przez sportowców, a  wszystko dlatego, że 
doskonale przygotowuje mięśnie do treningu i roz-
luźnia je po intensywnej aktywności fizycznej.

E n d e r m o l o g i a  b a r d z o  d o b r z e  o d d z i a ł u j e 
na tkankę łączną skóry. Może być stosowana jako 
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zabieg upiększający właściwie do wszystkich części 
ciała. Endermologia przyspiesza przemianę mate-
rii i pobudza proces usuwania komórek tłuszczo-
wych. Dzięki temu rozbija złogi tłuszczu, w efekcie 
czego dochodzi do  wymodelowania sylwetki 
poprzez zmniejszenie obwodów i  oczywiście 
redukcję pomarańczowej skórki. 

Zabieg i

Endermologia
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ENDERMOLOGIA może być stosowana także 
do twarzy – między innymi do poprawy jej 
konturu i zniwelowania zmarszczek.

Tę metodę stosuje się za pomocą specjalnej gło-
wicy wyposażonej w rolki oraz komorę ssącą. Fałd 
skóry zasysany jest pod ciśnieniem przez rolki gło-
wicy, przez co pobudza nawet bardzo głęboko poło-
żone warstwy skóry. Intensywność działania urzą-
dzenia dobierana jest do odczuć pacjenta i do kon-
kretnej części ciała. Sprzęt mocniej pracuje w przy-
padku ud czy brzucha, a  delikatniej w  przypadku 
twarzy.

Warto pamiętać, że endermologia to nie tylko sku-
teczne narzędzie w  walce z  cellulitem, ale także 
świetny sposób na  poprawę samopoczucia. Masaż 
podciśnieniowy wywołuje intensywną produkcję 
endorfin, czyli hormonów szczęścia. Zabieg pomoże 
też na bóle mięśni, zredukuje obrzęki i naprawdę zre-
laksuje.

Zabieg i
„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


613

Elektrostymulacja – nieinwazyjna 
metoda modelowania mięśni
Z pewnością przełomowym zabiegiem w walce z cel-
lulitem okazał się EM SPEC. To innowacyjna techno-
logia, która modeluje sylwetkę i  mięśnie. Dlatego 
wybierają ją nie tylko osoby marzące o  zgubieniu 

Zabieg i

Zabieg  e l ek tros tymulac j i
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nadmiaru kilogramów i atrakcyjniejszym ciele, ale 
również profesjonalni sportowcy. Do zabiegu stosuje 
się specjalne urządzenie wyposażone w dwa aplika-
tory magnetyczne. To tak zwane stymulatory mięśni, 
które wywołują hiperskurcze na  wybranej partii 
ciała, np. na brzuchu, pośladkach czy udach. Działa-
nie aparatu nie sprawia bólu czy dyskomfortu, 
a wręcz relaksuje. Mogłoby się wydawać, że przy tak 
intensywnej pracy urządzenia jest wręcz przeciwnie. 
Tymczasem nerwy czuciowe nie są w stanie wykryć 
tak krótkiego impulsu. 

Zabieg elektrostymulacji nie wymaga specjalnego 
przygotowania ani rekonwalescencji. Pacjent nie 
odczuwa nawet zakwasów, co najwyżej tylko lekkie 
zmęczenie.

Jedna wizyta w gabinecie medycyny este-
tycznej w tym przypadku trwa od 20 do 30 
minut. W tak krótkim czasie generowanych 
jest nawet PONAD 20 TYSIĘCY HIPERSKURCZÓW.  

Zabieg i
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Wyobrażasz sobie wykonanie tylu brzuszków czy 
przysiadów? Byłoby to oczywiście niemożliwe 
nawet przez jeden dzień, a  tym bardziej przez 20 
czy 30 minut. Obecnie nie znajdziemy innej techno-
logii, która stymuluje mięśnie na takim poziomie.

Elektrostymulacja mięśni pomoże Ci w walce z cel-
lulitem. Dodatkowo zredukuje tkankę tłuszczową 
nawet do 19 proc. i to podczas jednego zabiegu. Efek-
tem będzie także zmniejszenie obwodu w talii nawet 
do 4 cm i kilkakrotny wzrost metabolizmu tłuszczu.

Lipoliza iniekcyjna – rozpuszczenie 
komórek tłuszczowych
Lipoliza iniekcyjna to kolejny bezinwazyjny i w 100 
proc. bezpieczny sposób, który pomoże w  walce 
z uciążliwą pomarańczową skórką. To nic innego jak 
rozpuszczenie komórek tłuszczowych w  ciele za 
pomocą zastrzyków. Lipoliza iniekcyjna pozwala 
na  trwałe usunięcie tkanki tłuszczowej. Metoda ta 
sprawdza się szczególnie w przypadku bardzo opor-
nych na diety oraz treningi miejsc na ciele. Chodzi 

Zabieg i
„WPROST” NR 25    27 CZERWCA 2022

NASTĘPNY ARTYKUŁ ><< SPIS TREŚCI

https://www.wprost.pl/


616

głównie o partie pokryte właśnie cellulitem, czyli uda, 
pośladki czy brzuch.

Lipoliza iniekcyjna to nie liposukcja. Ten drugi to chi-
rurgiczny zabieg polegający na nacięciu skóry, wprowa-
dzeniu igły ssącej do  tkanki tłuszczowej i  odessaniu 
nadmiaru tłuszczu. To po prostu operacja, która wyma-
ga specjalnego przygotowania oraz okresu rekonwale-
scencji. Mimo że sposób ten rzeczywiście pozwala 
na pozbycie się tkanki tłuszczowej, to jednak doprowa-
dza do powstania nieestetycznych zniekształceń. 

LIPOLIZA INIEKCYJNA nie jest metodą opera-
cyjną i przez to inwazyjną. Podczas tego typu 
zabiegu dochodzi do rozpuszczenia tkanki 
tłuszczowej poprzez podanie do ciała spe-
cjalnych substancji na bazie wyciągu z soli.

Dzięki temu tkanka tłuszczowa zostanie naturalnie 
wydalona przez organizm. Tym samym dojdzie 
do obkurczenia się skóry i widocznego zmniejszenia, 
a nawet całkowitej redukcji pomarańczowej skórki.

Zabieg i
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Kriolipoliza 
– lodowata walka z cellulitem
Warto zwrócić także uwagę na odchudzający zabieg 
polegający na ZAMRAŻANIE TŁUSZCZU. KRIOLIPOLI-

ZA  to świetny sposób na  wyszczuplenie sylwetki 
i zmniejszenie cellulitu bez ingerencji chirurgicz-
nej. Metoda ta, podobnie jak lipoliza iniekcyjna, 
także bardzo często porównywana jest do liposuk-
cji. Efekty mogą być bowiem bardzo podobne, ale 
w  tym przypadku również bez zbędnej operacji 
i konsekwencji z nią związanych. 

Kriolipolizę wykonuje się za pomocą spe-
cjalistycznego urządzenia doprowadzają-
cego do redukcji tkanki tłuszczowej w ciele 
NAWET O 40 PROC. 

Chodzi o zamrożenie zbędnych komórek tłuszczo-
wych, które przez niską temperaturę rozkładają się. 
Na  ostateczne efekty należy poczekać około kilku 
miesięcy. 

Zabieg i
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Zabieg ten nie wymaga przygotowania ani rekonwa-
lescencji. Jest w pełni bezpieczny, gdyż nie ingeruje 
w mięśnie, nerwy czy skórę. W tym przypadku, w prze-
ciwieństwie do wielu innych metod medycyny estetycz-
nej, zazwyczaj wystarczy jedna wizyta w gabinecie, aby 
nasza sylwetka i skóra wyglądały satysfakcjonująco.

Fale radiowe 
– widoczny efekt liftingu skóry
Kolejne bezpieczny i bezbolesny zabieg kosmetycz-
ny, który świetnie poradzi sobie z uciążliwą, poma-
rańczową skórką, to MRF–X, CZYLI FALE RADIOWE. 
Metoda ta niweluje oznaki starzenia i  zapewnia 
widoczny efekt liftingu. To również świetna alterna-
tywa dla bardzo inwazyjnych zabiegów medycznych.

MRF–X wykorzystuje fale radiowe, które pobu-
dzają naturalne procesy metaboliczne na poziomie 
komórek skóry właściwej oraz odbudowują włókna 
kolagenowe. To po prostu promieniowanie elektro-
magnetyczne o częstotliwości fal radiowych, wytwa-
rzane przez prąd zmienny i od dawna już stosowane 

Zabieg i
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w  kosmetologii między innymi do  odmładzania 
skóry. To po prostu nic innego jak intensywna terapia 
regeneracyjna charakteryzująca się bardzo szerokim 
spektrum działania. Na jakie rezultaty możesz liczyć 
w przypadku tej metody? Chodzi oczywiście o ujędr-
nienie skóry, zniwelowanie oznak starzenia, efekt 
liftingu i gładką skórę bez znienawidzonego cellulitu.

Zabieg i

Zabieg  MRF–X,  czy l i  fa l e  radiowe
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Walka z cellulitem – medycyna 
estetyczna to nie wszystko
W dzisiejszych czasach nie znajdziesz innych tak sku-
tecznych i bezpiecznych sposobów na wygranie z cel-
lulitem jak zabiegi medycyny estetycznej. Pamiętaj 
jednak, że osiągnięcie efektów to jedno, a ich utrzyma-
nie to drugie. 

Dlatego jeżeli osiągniesz satysfakcjonujące 
rezultaty, a po serii zabiegów nie zadbasz 
o siebie w odpowiedni sposób – licz się 
z tym, że „pomarańczowa skórka” wróci  
I TO BARDZO SZYBKO. 

Konieczne będzie wprowadzenie do  swojej 
codzienności odpowiednich nawyków. Chodzi oczy-
wiście o zdrową i zbilansowaną dietę opartą na dużej 
ilości warzyw i owoców. Staraj się unikać przetwo-
rzonych potraw oraz dużych ilości soli i cukru. Warto 
również pamiętać o piciu dużych ilości wody – mini-
mum 2-3 l dziennie. W utrzymaniu efektu gładkiej 

Zabieg i
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i jędrnej skóry pomoże oczywiście aktywność fizycz-
na. Nie musisz jednak wylewać siódmych potów 
na siłowni – wystarczą choćby spacery, oby były sys-
tematyczne. Warto również pamiętać o  odpowied-
niej, regularnej pielęgnacji. Stosuj peelingi, masaże, 
szczotkowanie na sucho, naprzemienne zimne i cie-
płe prysznice oraz odpowiednie kosmetyki – najle-
piej naturalne o działaniu ujędrniającym. 

Jak pokonać cellulit? 
Podsumowanie
Warto pamiętać, że każdy inaczej reaguje na różnego 
rodzaju zabiegi medycyny estetycznej. U większości 
osób innowacyjne metody z pewnością się sprawdzą, 
pozostaje jednak pytanie w jakim czasie. U niektórych 
spektakularne wręcz efekty będzie widać już po jednej 
wizycie. Niektórzy zaś będą musieli pojawić się w gabi-
necie medycyny estetycznej kilka razy. Warto zadbać 
o wybór profesjonalnej i renomowanej placówki, gdzie 
dojdzie do przeprowadzenia wybranej metody. W klini-
ce medycyny estetycznej Envie konsultacje ze specjali-

Zabieg i
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stą odbywają się przed każdą terapią za darmo. To 
świetna okazja do zadania pytań i rozwijania swoich 
wątpliwości. Ekspert ocenia stan skóry oraz przepro-
wadza wywiad medyczny – to drugie jest niezbędne 
do wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.

Powodzenia w walce z cellulitem! 

Zabieg i

adres IG @envieclinic 

YT: https://www.youtube.com/c/DepilacjaplEnvieClinic

Envie Warszawa, ul. Wąwozowa 8 lok. 5B2  ☎ 732 053 500
Envie Wrocław, ul. Piotra Skargi 22/5  ☎ 729 085 615
Envie Rzeszów, ul. Mikołaja Kopernika 8  ☎ 732 124 132
Envie Poznań, ul. Kochanowskiego 5/2  ☎ 732 051 881
Envie Kraków, ul. Rakowicka 8  ☎ 732 053 553
Envie Lublin, ul. Niecała 3  ☎ 732 052 132

WWW.ENVIECLINIC.PL

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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Hemoroidy: 
czy jesteś 
w grupie 
ryzyka?
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Terapie

Hemoroidy to choroba, z którą wbrew pozo-
rom zmaga się wiele osób w naszym otocze-
niu – niezależnie od  płci i  wieku. Na  ich 
pojawienie wpływa wiele czynników, takich 

jak siedzący styl życia, dieta, przewlekłe zaparcia, 
choroby towarzyszące czy ciąża. Tak naprawdę każdy 

O zdrowiu trzeba rozmawiać otwarcie, jednak 
doskonale wiemy, że HEMOROIDY TO DLA WIELU OSÓB 

WSTYDLIWA DOLEGLIWOŚĆ, KTÓRA POWODUJE ZNACZNY 

DYSKOMFORT I OBNIŻA JAKOŚĆ ŻYCIA. Domowe spo-
soby leczenia, takie jak zimne okłady lub ciepłe 
kąpiele, bywają często zawodne. I dlatego za-
chęcamy, by skonsultować problem z lekarzem 
i skorzystać ze sprawdzonych środków farmako-
logicznych.

Teks t :  Zofia Szkarłat
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Terapie

z nas może się znaleźć w grupie podwyższonego ryzy-
ka. Dane mówią same za siebie. Na  to dokuczliwe 
schorzenie cierpi nawet 30 proc. populacji! Najczę-
ściej objawy występują u  osób po pięćdziesiątym 
roku życia, ale z  hemoroidami zmaga się również 
wielu młodych ludzi. Dolegliwość ta niestety często 
towarzyszy także kobietom w ciąży. 

Czym są hemoroidy? 
Hemoroidy to niewielkie guzki krwawnicze, które 
występują w kanale odbytu i odpowiadają za kon-
trolę oddawania kału. Niestety, sporo czynników 
przyczynia się do  powstawania w  nich stanów 
patologicznych o charakterze zapalnym, które pro-
wadzą do  choroby hemoroidalnej (nazywanej 
potocznie hemoroidami lub żylakami odbytu). 
Choroba ta ma różne objawy – w  zależności 
do  tego, czy dotyczy hemoroidów zewnętrznych 
czy wewnętrznych. 

Hemoroidy wewnętrzne są praktycznie niezauwa-
żalne, jednak po pewnym czasie mogą dawać o sobie 
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dotkliwie znać. Z  czasem te delikatne struktury 
pękają, a  w  efekcie podczas korzystania z  toalety 
można zaobserwować krwawienie. Hemoroidy 
zewnętrzne można zobaczyć gołym okiem. Znajdują 
się pod skórą w  okolicach odbytu. Zazwyczaj ich 
pojawienie się niesie za sobą znaczny dyskomfort, 
ból, pieczenie, a także uczucie niepełnego wypróż-
niania.

Nie powinniśmy bagatelizować pierwszych 
objawów. Jeśli procesowi wydalania 
towarzyszy pieczenie w okolicach 
odbytu, a w stolcu pojawia się widoczny 
śluz,  NALEŻY SZYBKO SKONSULTOWAĆ SIĘ 

Z LEKARZEM. 

Nie powinniśmy bagatelizować pierwszych obja-
wów. Jeśli procesowi wydalania towarzyszy piecze-
nie w  okolicach odbytu, a  w  stolcu pojawia się 
widoczny śluz, należy szybko skonsultować się 
z  lekarzem. Innym alarmującym symptomem jest 
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krwawienie z  odbytu. To objaw, który wiele osób 
może wystraszyć. Pamiętajmy jednak o  tym, 
by zachować spokój – żylaki odbytu to schorzenie, 
które można leczyć farmakologicznie. Dopiero 
wtedy, gdy choroba jest zaawansowana, guzki mogą 
być widoczne na zewnątrz. W tym przypadku szansa, 
by samoistnie zniknęły, znacząco maleje. Często nie-
zbędna okazuje się interwencja chirurgiczna. 

Wiele źródeł problemu 
W XXI wieku wielu ludzi zmaga się z licznymi dole-
gliwościami układu pokarmowego. Wśród czynników 
wymienić możemy m.in. silny stres, zanieczyszczenia 
środowiska, niezbilansowaną dietę czy nieregularne 
pory posiłków. Powszechnym problemem są również 
alergie pokarmowe i  genetyczne choroby układu 
pokarmowego. Towarzyszące im często biegunki 
oraz zaparcia mogą się przyczynić do powstawania 
hemoroidów. 

Jako częstą przyczynę żylaków odbytu wskazuje 
się również siedzący tryb życia. W dzisiejszych cza-
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sach trudno uniknąć wielogodzinnej pracy przy 
komputerze. Ważne są systematyczne przerwy pod-
czas pracy. O  ile mamy taką możliwość, możemy 
spacerować podczas rozmowy telefonicznej po 
domu lub biurze. Małe zmiany mogą przynieść 
znaczne efekty. 

Choroba HEMOROIDALNA często 
dokucza również kobietom 
podczas ciąży.

Macica regularnie zwiększa swoją objętość i zaczy-
na uciskać żyłę główną dolną położoną w  jamie 
brzusznej. W efekcie znacznie wzrasta w niej ciśnie-
nie żylne, a bezpośrednio także w połączonych z nią 
żyłach okolicy odbytu. Może prowadzić to do powsta-
wania hemoroidów. Dodatkowym, ale bardzo istot-
nym czynnikiem zwiększającym ryzyko, są często 
występujące zaparcia, na  które skarżą się przyszłe 
mamy.   
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Korzystne działanie 
kwasu hialuronowego 
Kwas hialuronowy stopniowo rozpuszcza się w odby-
cie, tworząc ochronną powłokę. Powłoka ta odpo-
wiednio zabezpiecza delikatny nabłonek jednowar-
stwowy walcowaty śluzówki. Dzięki temu uszkodzo-
na wcześniej warstwa błony śluzowej może łatwo się 
zregenerować. 

Wszystkie te właściwości kwasu hialurono-
wego sprawiają, że świetnie sprawdza się 
W LECZENIU ŻYLAKÓW ODBYTU. 

Wśród dostępnych propozycji środków na hemo-
roidy z  kwasem hialuronowym warto zwrócić 
uwagę na  czopki ANUSIR, które są przeznaczone 
do  stosowania doodbytniczego. Czopki łagodzą 
takie objawy jak bolesność i  pieczenie. Nawilżają 
i chronią błonę śluzową. W znacznym stopniu przy-
spieszają regenerację i  gojenie się podrażnień 
błony śluzowej odbytnicy, a  także samego kanału 
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odbytu. Dodatkowo ograniczają powstawania kolej-
nych obrzęków. 

Są łatwe w aplikacji, wystarczy zachować podsta-
wowe zasady higieny. Czopki zazwyczaj stosuje się 
przed zaśnięciem. Kuracja trwa około 5-10 dni, ale 
w razie potrzeby lekarz może zalecić wydłużenie jej 
do 20 dni. 
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