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/ NA WŁASNEJ SKÓRZE

W BEZPIECZNYCH RĘK ACH
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POZWALAJĄ SZYBKO POPRAWIĆ URODĘ. NALEŻY
JEDNAK DOBRZE WYBRAĆ SPECJALISTĘ, KTÓRY BĘDZIE NASZYM PRZEWODNIKIEM.
ABY WYGLĄDAĆ MŁODZIEJ, A PRZY TYM NATURALNIE. TEKST M A R T A S A D K O W S K A

Współczesna medycyna nie potrafi jeszcze cofnąć ani
zatrzymać czasu, jednak udaje jej się znacząco spowolnić
jego bieg i sprawić, że nasz organizm starzeje się wolniej,
niż wskazuje na to nasza metryka. A medycyna estetyczna,
jedna z młodszych, ale za to prężnych jej gałęzi, pozwala
nam poczuć się lepiej we własnej skórze, trochę poprawić
naturę i przede wszystkim – dłużej cieszyć się ładnym
wyglądem. Korzyści z zabiegów estetycznych są
kuszące, efekty spektakularne, jednak bardzo często
mamy obawy, czy rzeczywiście lekarzowi uda się sprawić,
że będziemy wyglądać młodo, ale jednocześnie naturalnie.
Aby osiągnąć taki efekt, warto poszukać specjalisty, który
– podobnie jak lekarz rodzinny – dobrze nas zna i pomoże
planować kurację odmładzającą na przestrzeni wielu lat.

DR
A N D R ZE J
I GNA CI UK
EKSPERT
M EDYCY N Y
ESTETYCZN EJ,
PI O N I ER TEJ
DZI EDZI N Y
W PO LSC E,

DŁUGOFALOWA KURACJA
Podczas pierwszej wizyty lekarz powinien poświęcić sporo
czasu na dogłębny wywiad, zlecić niezbędne badania,

nawet genetyczne, pozwalające nakreślić model
organizmu i przewidzieć sposób jego starzenia.

Ponieważ inaczej będzie starzeć się kobieta o drobnej
twarzy i wrażliwej cerze, a inaczej ktoś o okrągłej buzi i ze
skórą skłonną do przetłuszczania. – Wszystkie te czynniki
trzeba brać pod uwagę, a kuracja powinna być wypadkową
oczekiwań pacjenta i wiedzy lekarza – mówi dr Andrzej
Ignaciuk, ekspert medycyny estetycznej, prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. – Bywa,
że pacjentki chcą skorzystać z zabiegu polecanego przez
koleżankę czy media, bez refleksji czy jest im on potrzebny.
Często też przynoszą zdjęcie pani z telewizji albo gwiazdy
kina, do której chciałyby się upodobnić, a od lekarza oczekują,
że pomoże im zrealizować to marzenie. Tymczasem dobry

lekarz powinien mieć dobre poczucie estetyki, ale
również posiadać zdolność nieulegania presji: ani

pacjenta, ani łatwych pieniędzy – tłumaczy dr Ignaciuk.
– Moim zdaniem kluczowe jest dobre poznanie pacjenta, na
przykład potrzeb jego skóry i uwarunkowań genetycznych,
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bo każda twarz czy sylwetka starzeje się inaczej.
A następnie przekonanie go do działań, które sprawią, że
będzie lepiej wyglądał przez wiele lat, a nie tylko przez
krótki czas. Oprócz odpowiedniej pielęgnacji warto też
zwrócić uwagę na właściwą dietę, higieniczny tryb życia.
Spektakularny efekt jest zwykle kosztowny dla pacjenta,
ale też krótkotrwały. Czasem wytłumaczenie pacjentce,
że z ustami Angeliny Jolie nie będzie wyglądała równie
dobrze jak sama Angelina, zajmuje sporo czasu. Jednak
dobrą rozmową można odwieść ją od takich pomysłów.
Bo przecież osoba z wąskimi ustami, jeśli je mocno
wypełnimy, będzie nadal osobą z drobnymi ustami, tylko
nienaturalnie powiększonymi. A nie o taki efekt chodzi.

Praca dobrego lekarza medycyny estetycznej
polega przede wszystkim na podtrzymywaniu
młodego wyglądu pacjenta i długofalowym

działaniu, a temu służą konkretne zabiegi, np. prewencyjne
zastosowanie toksyny botulinowej – dodaje dr Ignaciuk.
– Czasem też jest tak, że komuś przeszkadza jeden
mankament, na przykład opadający podbródek, ale ja
widzę, że główny problem jest inny, powiedzmy, że to silne
przebarwienia. Jeśli poprawię ten podbródek, pacjentka
być może poczuje się lepiej, ale efekt odmładzający
przyniesie raczej rozjaśnienie plam – wyjaśnia dr Ignaciuk.

- Ponieważ aby wyglądać młodo, niezwykle ważna
jest kondycja skóry, jej napięcie, koloryt i jakość.

Jeśli sprawimy, że skóra będzie promienna i lepiej napięta,
może się okazać, że niczego więcej nie trzeba, bo drobne
defekty czy dysproporcje twarzy staną się niewidoczne.
To wymaga jednak codziennej, pielęgnacji i rozłożonej
w czasie terapii w gabinecie. Bo cudów nie ma i nawet
najlepsze preparaty czy urządzenia nie pomogą, jeśli
korzystamy z nich sporadycznie i zaniedbujemy pielęgnację
– przestrzega dr Ignaciuk. – Najlepszy wynik przyniesie
wieloletnia współpraca z jednym lekarzem, który zna
potrzeby naszej skóry. Podstawą jest świadomość pacjenta,
jego znajomość własnego organizmu, ale też zabiegi ➤
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dobrane przez doświadczonego fachowca. Zachęcam więc
do tego, by znaleźć swojego zaufanego „lekarza pierwszego
kontaktu od urody”, który będzie koordynował terapię przez
wiele lat. Ale zanim go wybierzemy, warto dowiedzieć się, jak
długo zajmuje się medycyną estetyczną, gdzie i w jaki sposób
się jej uczył – na weekendowym kursie czy w kilkuletniej,
renomowanej szkole.

NATURALNIE MŁODSZA
Wśród kobiet, które nie zetknęły się z medycyną estetyczną
osobiście, panuje wiele fałszywych przekonań. Na przykład
utożsamianie odmładzania tylko z inwazyjnymi zabiegami
chirurgii plastycznej. A takich dziś robi się niewiele.

Chirurga coraz częściej zastępuje dermatolog,

bo medycyna estetyczna jest nastawiona bardziej na działania
prewencyjne i szuka nieinwazyjnych metod zatrzymywania
młodości. Często można się spotkać też z opinią, że
kobiety korzystające z zabiegów odmładzających zawsze
wyglądają sztucznie. To efekt pokazywania w mediach osób
z dysmorfofobią, zaburzeniem psychicznym objawiającym
się przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie ciała. Takie
osoby nie widzą siebie obiektywnie i odczuwają przymus
nieustannych korekt urody, z których nigdy nie są w pełni
zadowolone. A skutki tych działań są opłakane. Dobrej

reklamy zabiegom medycyny estetycznej nie robią
też gwiazdy – ofiary mody na poprawianie natury, których
niegdyś piękne twarze przypominają dziś gładkie maski
bez wyrazu. – Często muszę przekonywać pacjentki do
zabiegów, zapewniając, że nie będą wyglądały jak lalka
Barbie – mówi dr Ewa Skulska, dermatolog-wenerolog,
właścicielka gabinetu Dermatologii Leczniczej i Estetycznej
Ekoderm. – 90 procent kobiet, które do mnie przychodzą,
chce wyglądać lepiej i opóźnić procesy starzenia, ale boi się
sztuczności. A jedynie 10 procent dąży do wymarzonego
ideału bez względu na wszystko. Łatwo wtedy przesadzić
– a wygląd osoby po nadmiernej ilości zabiegów, oględnie
mówiąc, nie zachęca do korzystania z możliwości medycyny
estetycznej. Uważam, że poza przypadkami poważnych
problemów zdrowotnych czy u osób po wypadkach, lekarz

medycyny estetycznej nie powinien drastycznie
zmieniać twarzy pacjenta – dodaje dr Skulska.
– Dla mnie kluczowa jest jakość skóry. Dlatego tak ważne
jest, by poradzić pacjentce, jak ma pielęgnować twarz i ciało.
Uzmysłowić jej, że skóra nie jest jednolitą powłoką, ale
ma kilka warstw – dodaje lekarka. Na powierzchowną
warstwę rogową działają substancje zawarte w kosmetykach.

Jednak nie wnikną głębiej, chyba że dostarczymy je za pomocą
urządzeń, którymi posługuje się medycyna estetyczna, np.
w zabiegu mezoterapii. Dzięki temu możemy „dokarmiać”
skórę w jej głębszych warstwach. Z kolei nowoczesne
urządzenia oparte na technologii laserowej, ultradźwiękach
czy falach radiowych stymulują skórę na różnych poziomach
i pobudzają ją do lepszego funkcjonowania. By twarz
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wyglądała dobrze, trzeba działać na skórę
kompleksowo i wielotorowo. Pielęgnacja w młodszym

wieku ogranicza się do dobrej ochrony i nawilżania oraz,
od czasu do czasu, złuszczania w gabinecie. Jednak
po czterdziestce dobrze byłoby intensywniej zadbać o to,
by skóra była równie ładna, napięta i gładka jak wcześniej
– korzystając z zabiegów medycyny estetycznej. Kiedy
zauważymy, że zaczynamy przypominać mamę, babcię czy
ciocię, bo starzenie zwykle ma uwarunkowania genetyczne,
możemy uznać, że jest to sygnał do rozpoczęcia współpracy
ze specjalistą dermatologii estetycznej – mówi dr Skulska.
– Proponowałabym zacząć od pilingów, mezoterapii
lub zabiegów z użyciem laserów. Można też skorzystać
z delikatnego wypełniania kwasem hialuronowym. Lekarz
musi starannie dobrać preparat o określonej lepkości,
gęstości oraz miejsce iniekcji. Ważny jest też sposób jego
podania – by przy niewielkim zużyciu preparatu osiągnąć
dobry efekt. Na pewno nie wolno tego robić szybko czy
w zbyt wielu miejscach na raz. Lepiej bowiem dodać drugi
raz preparat niż wyglądać nienaturalnie. Podobnie jest
w przypadku toksyny botulinowej – aby nie spowodować
efektu maski, należy stosować ją tylko tam, gdzie jest
to niezbędne, czyli na przykład w miejscach, które bardzo
się marszczą pod wpływem mimiki – dodaje lekarka.

Ostrożność jest szczególnie zalecana w przypadku
zabiegów na twarz, bo przy terapiach stosowanych

na ciało ryzyko popełnienia błędu jest dużo mniejsze. Zawsze
jednak wskazany jest umiar – bo biust jak piłka czy rybie
usta raczej nie dodają urody.

ZACHOWAĆ TWARZ
Lekarz powinien się skupiać przede wszystkim na
podtrzymywaniu młodości skóry, nadawaniu rysom
harmonijności czy też wydobywaniu pewnych
indywidualnych cech urody, a nie na drastycznych
zmianach wyglądu pacjenta. – Nie warto bezkrytycznie

ulegać sezonowym trendom, chociaż obecnie
panująca w medycynie estetycznej moda
na naturalność jest godna polecenia ➤

„Medycyna estetyczna coraz częściej
jest nastawiona na działania prewencyjne”.
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UWAGA!

tłuszczowej, ale ten zabieg to bardziej zaawansowana technika
i wymaga też dłuższej rekonwalescencji. Jej plus to zawarte w przeszczepionym tłuszczu komórki macierzyste, które rewelacyjnie
rewitalizują skórę. – Jeśli po utracie kilogramów twarz staje się
bardziej pociągła, pobudzamy kolagen, np. kwasem polimlekowym,
w celu przywrócenia grubości i jędrności skórze – opowiada
dr Ignaciuk o kolejnej metodzie. Po lecie swoim pacjentkom

PRZECIWWSKAZANIA
Ciąża jest podstawowym przeciwwskazaniem
do większości zabiegów medycyny estetycznej,
a zwłaszcza tych opartych na świadomym

w pierwszej kolejności proponuje przede wszystkim zabiegi
pobudzające, regenerujące i restrukturyzujące, niezależnie

wywoływaniu procesów zapalnych.

od innych problemów natury estetycznej, bo gdy skóra jest dobrze
przygotowana, lepiej zareaguje na kolejne zabiegi.

Szczególnie powinny uważać osoby z chorobami
niewyrównanymi. Unormowana autoimmunologiczna

PLAN DZIAŁANIA

Daję je też w trakcie terapii, bo przyspiesza gojenie i poprawia
efekty, ale też po, dla podtrzymania efektów – mówi lekarz. Potem,
zależnie od indywidualnych wskazań, dr Wasiluk stosuje techniki
termiczne (np. lasery frakcyjne i stymulacje urządzeniami),
terapie niwelujące niedoskonałości, jak przebarwienia, naczynka, rumień (które pojawiają się czasem jako skutek uboczny
laserów), a na koniec dopiero modelowanie wypełniaczami
i botoks. Takie łączenie zabiegów daje wielowymiarowy
sukces terapeutyczny. Poprawia się kondycja skóry, jest też
widoczny efekt odmłodzenia całej twarzy.

JUŻ PO, I CO TERAZ?
– Po wszystkich zabiegach laserowych, niezależnie od długości fali, a także po IPL, obowiązuje restrykcyjna ochrona
przeciwsłoneczna. Takich ograniczeń nie mają za to zabiegi falami radiowymi – tłumaczy dr Kuźmińska i zaleca unikanie słońca przez 4 tygodnie i ochronę skóry faktorem 50+
co 2 godziny, szczególnie gdy mimo jesieni pogoda jest słoneczna.
– Nieprawidłowe stosowanie ochrony przeciwsłonecznej
to najczęstszy problem. Dlatego zawsze pytam: „Czy pani
poradzi sobie z ochroną przeciwsłoneczną?”. Czasem lepiej
przełożyć zabieg, niż nabawić się po nim przebarwień – ostrzega lekarka. Te przebarwienia są ciężkie do usunięcia, czasem
robią się odbarwienia. Często mijają, ale trwa to kilka miesięcy.
Z wyjazdem na narty lub w ciepłe kraje lepiej odczekać

warto, aby pacjent i lekarz byli ostrożni, bo mechanizmy
regeneracji mogą wymykać się spod kontroli.

Zabiegów laserowych nie wykonuje się u osób
w trakcie infekcji i w trakcie leczenia choroby
nowotworowej oraz do 5 lat po jej przebyciu. Osoby
z wywiadem nowotworowym powinny również
skonsultować wszystkie zabiegi estetyczne (nawet
mezoterapie) ze swoim lekarzem prowadzącym.

2-3 tygodnie. Przez kilka dni unikać też basenu i zbyt intensywnego wysiłku fizycznego (szczególnie ważne jest unikanie
przekrwienia twarzy po zabiegach zamykania naczynek).
Zasady dotyczące pielęgnacji skóry są trochę inne przy każdej kuracji. Najważniejsza? – Zaraz po zabiegach unikaj-

my produktów ze składnikami aktywnymi, żeby nie
wywołać dodatkowych reakcji – mówi dr Kuźmińska.

Najpierw kojenie, potem nawilżanie, dopiero na końcu substancje
aktywne – ale dopiero wtedy, gdy skóra całkowicie się wygoi.
I jeżeli nie planujemy kolejnych zabiegów. – To, że na wierzchu

skóra jest zagojona, nie znaczy, że tak też jest w głębi.

Tam często jeszcze pracuje i nie wolno jej wtedy stymulować
i pośpieszać do pracy. Z kolejnym zabiegiem albo składnikami
aktywnymi wkraczamy dopiero wtedy, gdy pierwszy proces jest
zakończony. To moja złota zasada – mówi lekarka. Minimalny
okres odstępu dla mniej agresywnych zabiegów to 3 tygodnie,
zabiegi frakcyjne co 4 tygodnie, IPL bezpiecznie co minimum
3 tygodnie.
●

ZDJĘCIA: GETTY IMAGES/GALLO IMAGES, 123RF.COM.

proponuję z reguły osocze, bo jest najbardziej uniwersalne.

choroba Hashimoto czy cukrzyca nie są jednak
przeciwwskazaniem. W przypadkach takich chorób

Przed każdym zabiegiem lekarz powinien zrobić z pacjentem szczegółowy wywiad, lecz niezależnie od niego,
warto pamiętać, jakie stosujemy kuracje i leki, ponieważ ich działanie może mieć wpływ na efekt zabiegu.

– Żeby osiągnąć spektakularne i długotrwałe efekty, najczęściej
trzeba poddać się serii zabiegów, najlepiej w terapii łączonej.
Zmiana lekarza podczas terapii nie jest zbyt korzystna, bo zabiegi
powinny być ze sobą kompatybilne – tłumaczy dr Ignaciuk.
Z kolei dr Wasiluk dla każdego pacjenta opracowuje bardzo
indywidualną, celowaną terapię (w swojej klinice ma około
30 różnych urządzeń, w tym 20 laserów, ma więc z czego
wybierać). Kolejność zabiegów dyktują jednak ograniczenia
technologiczne, np. zabieg laserowy zniweluje zrobiony wcześniej
zabieg kwasem hialuronowym lub botox. – Jako pierwszy krok
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LINSCAN

Już teraz rozpocznij
epilację laserową!

Myślisz, że z zabiegami epilacji najlepiej poczekać na wiosnę? To błąd! Jeśli chcesz przygotować swoje ciało na
cieplejsze dni o zabiegach powinnaś pomyśleć już jesienią i zimą. Dlatego już teraz rozpocznij epilację laserem
diodowym BTL LinScan, a do wiosny będziesz cieszyła się gładkim ciałem!

Epilacja jest uznawana za
najskuteczniejszą metodę na pozbycie
się niepożądanego owłosienia. Nie
dość, że pozwala skutecznie uporać
się z odrastaniem włosków, to również
uniemożliwia ich wrastanie w skórę.
To zabieg skierowany dla wszystkich,
którzy chcą zaoszczędzić czas, uniknąć
podrażnień skóry oraz wyeliminować
z rytuałów pielęgnacyjnych bolesne
depilacje.

Linscan.indd 89

Jak to działa?

Podczas zabiegu, w odróżnieniu od depilacji, promienie lasera usuwają włos wraz
z cebulkami, dzięki temu włoski przestają
odrastać. Światło lasera BTL LinScan jest
absorbowane przez melaninę, czyli przez
barwnik włosa. Za pomocą impulsu dochodzi do podgrzania melaniny, termicznego
uszkodzenia komórek macierzystych włosa
i tym samym jego destrukcji – mówi dr Andrzej Purwin z Centrum Medycznego Revita
z Białegostoku.

wzrost. Pozostałe dwie fazy telogen i katagen
są okresem nieaktywnym dla włosa, a tym
samym niemożliwym do trwałego zniszczenia przez laser. Włosy przechodzą te cykle
w różnym czasie, dlatego aby natrafić na
moment fazy anagenowej należy powtarzać
zabieg w pewnych odstępach czasu.

Efekty

Nie będziesz musiała na nie długo czekać.
Już po pierwszym zabiegu możesz spodziewać się mniejszej liczby włosków. Skuteczność i szybkość lasera BTL LinScan jest
przyczyną tego, że Pacjentki tak chętnie wyZacznij zabiegi z wyprzedzeniem
Dlaczego zabiegi epilacji laserowej trzeba bierają właśnie ten rodzaj epilacji. Co więcej
powtarzać? Wiąże się to z cyklem życia dane- jest to zabieg komfortowy, specjalny system
go włosa. Aby można było skutecznie usunąć chłodzenia ogranicza bolesność do miniowłosienie, należy wykonać zabieg wtedy, mum. Może być stosowany przy każdym fogdy włos znajduje się w fazie anagenowej, totypie skóry – kontynuuje Weronika Gargała
czyli wtedy kiedy następuje jego naturalny kosmetolog z Euro Laser Clinic z Rzeszowa.
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