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Zachwycaj swoim blaskiem

Enjoy

Zamiast liftingu  
Popularne teraz mało 

inwazyjne zabiegi medycyny 
estetycznej pozwalają 

zachować dobrą kondycję 
skóry i zapobiec  

jej starzeniu.

Jak 
zachęcić  

skórę  
do odnowy 

Teraz największy  
hit anty-aging to 

medycyna regeneracyjna, 
czyli peelingi  

i ostrzykiwanie.  
Te zabiegi sprawiają,  

że wyglądamy świeżo, 
naturalnie i kilka lat 

młodziej. 

tekst: MAgDAlenA ZAMkutowICZ 
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zasada nr 1
Zabiegi, które opisu-
jemy, może wykony-
wać wyłącznie lekarz.  

nie rób ich  
u kosmetologa, mimo 
że on też umie zrobić 

zastrzyk i może 
doskonale znać skład 

peelingów. nie ma 
jednak kompetencji, 
by tworzyć autorskie 

mieszanki prepa-
ratów, aplikować 

produkty medyczne 
(np. sunekos lub 

linerase) ani, jak to 
się fachowo określa, 
„przerywać ciągłość 

tkanek”. 

gęstsze  
włosy 

Mezoterapia jest też 
bardzo skuteczna 

w profilaktyce i leczeniu 
chorób skóry głowy, 

szczególnie wypadania 
włosów i łysienia róż-
nego typu. uwolnione 

podczas zabiegu czyn-
niki wzrostu stymulują 
komórki macierzyste 

do namnażania i różni-
cowania. w przypadku 
leczenia nadmiernego 

wypadania włosów 
komórki macierzyste 

zatrzymują ten proces, 
a jednocześnie powo-
dują, że odrasta więcej 
włosów i są mocniejsze. 

łysienie można  
próbować zahamować, 

pod warunkiem,  
że nie doszło do zna-
czącej utraty włosów. 

Peelingi 
medyczne  

przebudowują  
skórę w jej 
głębszych 

warstwach.
Regenerację 

skóry pobudza  
samo  

nakłuwanie. 
Im gęściej, 
tym lepiej.

PEELINGI 
Peelingów medycznych  

nie należy mylić z tymi,  

które można zrobić w domu,  

by wygładzić nierówności 

naskórka. Profesjonalne 

zapewniają o wiele więcej,  

bo są w stanie przebudować 

skórę w głębszych jej 

warstwach. efekty widoczne 

są już po kilku dniach, 

chociaż proces odnowy 

dopiero się rozkręca. 

1. Fizyczne
rzecz jasna, dobrze 

oczyszczają pory, ale też 

detoksykują i rozświetlają 

skórę. Przede wszystkim 

jednak stymulują syntezę 

kolagenu, co prowadzi  

do wygładzenia zmarszczek. 

Przykładem takiego peelingu 

jest mikrodermabrazja, czyli 

mechaniczne złuszczanie 

kryształkami diamentu 

połączone z dotlenianiem 

skóry. 

2. Chemiczne
w tym przypadku wyko- 

rzystywane są preparaty 

złuszczające, jedno- lub 

wieloskładnikowe. Działanie 

anty-aging mają m.in. 

eksfoliacja za pomocą 

alfahydroksykwasów (AHA), 

kwasu trójchlorooctowego 

impuls do odbudowy tkanek 

i przyspieszają ten proces  

– wyjaśnia dr Monika rogala, 

specjalista dermatologii, 

wenerologii i dermatologii 

estetycznej z kliniki saska-

-Med w warszawie i dodaje, 

że w medycynie osocze 

bogatopłytkowe od ponad 

30 lat pomaga sportowcom 

wyleczyć kontuzje, jest 

stosowane, by zmniejszyć ból 

i obrzęki po operacji, pomaga 

w regeneracji nerwów  

i gojeniu ran. natomiast  

w medycynie estetycznej  

od dawna sprawdza się  

w spłycaniu blizn i przebar-

wień. teraz ma też udoku-

mentowaną wysoką 

skuteczność jako zabieg 

przeciwstarzeniowy. 

wampirzym liftingiem  

(np. zabiegiem regeneris,  

ok. 1000 zł) można odmła-

dzać twarz, okolice oczu,  

szyi i dłoni. Czy jest dla 

wszystkich? nie ma raczej 

uzasadnienia, by robić ten 

zabieg przed 30. rokiem życia 

w celu rewitalizacji, ponieważ 

młoda skóra sama radzi 

sobie z utrzymaniem 

jędrności. natomiast  

po „60” efekty ostrzykiwania 

osoczem bogatopłytkowym 

mogą nie spełnić oczekiwań, 

nawet jeśli zabieg jest 

wykonywany w gabinecie 

lekarskim wyposażonym  

w najnowocześniejszy sprzęt 

do separacji płytek krwi.  

w tym wieku znacząco spada 

produkcja kolagenu, więc 

zabiegi medycyny regene- 

racyjnej działają słabiej.  

– oczywiście to jest kwestia 

indywidualna. Jeżeli zmiany  

na skórze są duże, np. mamy 

do czynienia z zaawanso- 

wanym fotostarzeniem 

objawiającym się przebar-

wieniami czy z głębokimi 

zmarszczkami, samo osocze 

na pewno nie wystarczy  

– mówi dr n. med. Monika 

kuźmińska z yonelle 

Zwolińska Beauty Institute  

w warszawie i dodaje,  

że można jednak liczyć  

na efekt odświeżenia skóry, 

wygładzenia oraz rozświetle-

nia. – Dodatkowym stymula-

torem regeneracji jest samo 

nakłuwanie skóry, im gęściej 

tym lepiej. nie należy 

obawiać się dużej liczby 

nakłuć, tym bardziej że 

zabieg jest bezbolesny,  

bo wcześniej pacjentka jest 

znieczulana kremem – mówi 

dr kuźmińska i zapewnia,  

że osoby, od których lekarz 

pobierze dobrej jakości 

„materiał”, mogą spodziewać 

się poprawy sprężystości 

skóry, widocznego rozjaśnie-

nia, zmniejszenia drobnych 

zmarszczek np. wokół oczu  

i na dolnej powiece. 

(tCA) i kwasu pirogronowego 

oraz zabieg Vi Peel, czyli złusz- 

czanie naskórka i pierwszej 

warstwy skóry właściwej, które 

trwa kilka dni (w tym czasie 

tworzy się młoda skóra). 

MEZOTERAPIA 

1. tkanki własne

• Osocze bogatopłytkowe

Czym ono jest? Mówiąc 

językiem fachowców, osocze 

bogatopłytkowe (ang. PrP 

– Platelet rich Plasma)  

to „autologiczny preparat 

krwiopochodny zawierający 

dużą liczbę płytek krwi  

w małej objętości osocza”.  

Potocznie ostrzykiwanie nim 

nazywane jest „wampirzym 

liftingiem”. – rola płytek krwi 

jest nie do przecenienia. 

odpowiadają za krzepnięcie 

krwi, uszczelnianie uszkodzo-

nych naczyń krwionośnych. 

Zawierają wiele substancji 

aktywnych biologicznie, m.in. 

płytkowe czynniki wzrosto-

we. uwalnianie ich z płytek 

krwi jest właśnie Istotą 

działania PrP. udowodniono, 

że czynniki wzrostu stymulują 

fibroblasty do produkcji 

nowych włókien kolageno-

wych i elastyny. Potwierdzo-

no też, że przyczyniają się do 

powstawania nowych naczyń 

krwionośnych i poprawiają 

mikrokrążenie. stanowią więc 

Medycyna regeneracyjna  

ma więcej wspólnego  

z wspieraniem skóry w jej 

autoregeneracji niż z krótko-

trwałą i diametralną poprawą 

wyglądu. Jej celem jest 

biostymulacja – pobudzenie 

zdolności naprawczych 

organizmu, które u młodych 

osób są bardzo duże,  

a z wiekiem stopniowo  

się zmniejszają. 

Całkowicie nieinwazyjnym 

sposobem poprawiania 

kondycji skóry są peelingi 

medyczne. Jednak najbardziej 

typowa dla medycyny regene-

racyjnej jest mezoterapia, czyli 

wstrzykiwanie substancji, które 

nawilżają, odżywiają, zagęsz-

czają skórę i dają jej solidny 

impuls do odnowy. to ulubiony 

zabieg Francuzek, szczególnie 

pod koniec lata. one często 

umawiają się na ostrzykiwanie 

od razu po urlopie, nie czekając,  

aż przekonają się na własnej 

skórze, czy opalanie zaszkodzi-

ło im bardzo, czy tylko trochę. 

Do zabiegów medycyny 

regeneracyjnej są wykorzysty-

wane gotowe preparaty i tzw. 

materiał własny pacjenta, 

czynniki wzrostu i komórki 

macierzyste. Jest ona uznawa-

na za przyszłość medycyny 

estetycznej w dużej mierze 

właśnie dlatego, że preparaty  

pozyskuje się m.in. z  tkanek 

pacjenta. A to znaczy, że są  

dla organizmu stosunkowo 

bezpieczne – ryzyko nieto- 

lerancji jest ograniczone  

do minimum.  

Przygotowałyśmy przewodnik 

po topowych zabiegach 

rewitalizujących wspierających 

naturalny potencjał skóry  

do odnowy. Z
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Jeśli chodzi  
o korzyści  
z łączenia  
zabiegów 
medecyny 

regeneracyjnej, 
2+2 nie 

równa się  
4, a zwykle  

6 lub 8. 

Wiotka  
i cienka skóra  

łatwo ulega  
sile grawitacji. 

Pomoże jej 
zastrzyk 

kolagenu.

7

rewitalizacja 
miejsc intymnych 

„Lifting wampirzy” stosuje się też,  
by uelastycznić błonę śluzową pochwy.  

W miejscu, które ma być poddane zabiegowi, 
lekarz wykonuje serię mikrodziurek  

i smaruje je osoczem bogatopłytkowym.  
– To sprawia, że śluzówka „zasysa” materiał.  

W efekcie poprawiają się jej napięcie  
i nawilżenie – mówi dr n. med. Rafał Kuźlik, 

specjalista położnictwa, ginekologii  
i ginekologii estetycznej  

z Kliniki SaskaMed 
w Warszawie. 

których skóra stała się 

wiotka, sucha, zmęczona  

i mało elastyczna lub gdy 

pojawiły się na niej przebar-

wienia i zmarszczki. Powo-

dem do rozpoczęcia terapii 

mogą być również rozstępy, 

blizny, trudno gojące się rany.  

nasza ekspertka przekonuje,  

że terapia jest bardzo 

bezpieczna, mało inwazyjna  

i biokompatybilna – osocze 

bogatopłytkowe otrzymuje 

się z krwi pacjenta, natomiast 

aplikowany podczas 

karboksyterapii dwutlenek 

węgla to produkt przemiany 

tlenu w procesie oddychania, 

więc nie wprowadzamy do 

organizmu „obcego elemen-

tu”. kombinacja procedur  

ma trwale poprawić elasty- 

czność, napięcie i gęstość 

skóry, ujednolicić jej koloryt, 

wygładzić zmarszczki.  

– Dzięki połączeniu 

Autologic therapy  

z karboksyterapią możemy 

osiągnąć większą skutecz-

ność terapii w krótszym 

czasie – tłumaczy dr tomala. 

Pełna kuracja obejmuje od  

2 do 8 zabiegów wykonywa-

nych w odstępach 4-tygo-

dniowych. ostateczny efekt 

uzyskujemy po zakończeniu 

terapii i utrzymuje się on  

ok. 6 miesięcy. w zależności 

od tego, jaka część ciała ma 

zostać poddana zabiegowi, 

cena wynosi od 500 zł  

do 1200 zł. ■

jędrności i gęstości skóry. 

nawet w tych miejscach 

twarzy i ciała, w których jest 

ona najdelikatniejsza – mówi 

dr Iwona radziejewska-Cho-

ma, flebolog, lekarz medycy-

ny estetycznej z saska Clinic 

Medycyna estetyczna  

i Flebologia. – tę terapię 

szczególnie polecam 

pacjentom, których skóra jest 

wiotka, cienka, pozbawiona 

sprężystości. łatwo ulega 

ona sile grawitacji i jest 

przyczyną takich problemów 

jak tzw. chomiki, obwisły 

podbródek, zmarszczki na 

szyi i dekolcie. Możemy temu 

przeciwdziałać oraz leczyć, 

uzupełniając niedobory 

kolagenu i stymulując jego 

i robi to w delikatniejszy 

sposób niż ostrzykiwanie 

twarzy samym kwasem 

hialuronowym. Preparat 

podawany podczas zabiegu 

sunekos nie zmienia w skórze 

objętości i kształtu. Dlatego 

sprawdza się nawet gdy 

zostanie wstrzyknięty np.  

w skórę wewnętrzej strony 

ud, pod kolana czy w górne 

powieki. – Polecam go 

szczególnie osobom, których 

skóra wokół oczu jest wiotka, 

zasiniona i pokryta zmarszcz-

kami – mówi dr Dethloff.  

– na ostateczne rezultaty 

odmłodzenia skóry  

i poprawy owalu twarzy 

należy poczekać mniej więcej 

4 tygodnie od zakończenia 

terapii, ale utrzymują się one 

ponad 6 miesięcy, czego 

dowodzą rzetelne badania 

kliniczne – dodaje. sunekos  

to wydatek ok. 800 zł. 

• Kolagen

Jednym z preparatów,  

w którym można go znaleźć, 

jest linerase.  

– Moje doświadczenie  

w pracy z tym produktem 

pozwala mi potwierdzić  

jego wysoką skuteczność  

w liftingowaniu oraz 

przywracaniu naturalnej 

produkcję. takie możliwości  

daje linerase – tłumaczy 

ekspertka.  

Zazwyczaj pierwsze efekty  

są widoczne po 10 dniach  

i narastają przez kolejne 

tygodnie – nawet do trzech 

miesięcy. na pełną kurację  

u osób w dojrzałym wieku 

składa się od 2 do 4 zabie-

gów powtarzanych co 2–3 

tygodnie. ostateczny efekt 

widać po około miesiącu. 

utrzymuje się mniej więcej 

przez pół roku. Przeciętna 

cena wstrzyknięcia linerase 

to 1200 zł, a 3-etapowy 

zabieg (peeling, iniekcja oraz 

maska regenerująca) kosztuje 

1500–1800 zł.

3. terapie łączone
– w swojej praktyce 

lekarskiej łączę karboksyte-

rapię CDt z ostrzykiwaniem 

osoczem bogatopłytkowym 

pozyskiwanym metodą 

Autologic therapy. to 

pozwala w krótkim czasie 

osiągnąć bardzo dobre 

rezultaty zarówno  

w profilaktyce, jak i leczeniu, 

dlatego tę metodę można 

polecić osobom, które 

dostrzegają u siebie oznaki 

starzenia się, bez względu  

na to, ile mają lat – mówi  

dr Agnieszka tomala, 

właścicielka kliniki Medycyny 

estetycznej Beauty Club 

lemoné i zapewnia: – Pomo-

że tym wszystkim osobom, 

w swoje praktyce  

dr kuźmińska wykorzystuje 

też naprawcze moce osocza 

do gojenia zmian, które 

pacjentki mają np. po 

zabiegach laserowych,  

przed zaimplantowaniem nici 

haczykowych i tuż po tym 

zabiegu, by wzmocnić efekt  

odmłodzenia. Świetnie też 

sprawdza się stosowanie 

osocza razem z innymi 

preparatami do mezoterapii,  

np. z kwasem hialuronowym, 

który dodatkowo nawilża 

skórę. Zresztą ostrzykiwanie 

osoczem można łączyć 

praktycznie z wszystkimi 

zabiegami medycyny 

estetycznej. I opłaca się  

to robić. – w tej dziedzinie 

2+2 nie równa się 4, ale 

zwykle 6 lub 8. korzyści są 

zwielokrotnione – zapewnia  

dr kuźmińska. 

• Komórki macierzyste

to z nich rozwijają się wszyst-

kie inne komórki w organi-

zmie. są pierwszymi 

komórkami zarodka. Potrafią 

zmienić się w dowolną 

tkankę, więc też każdą mogą 

zregenerować. Idealnym 

źródłem komórek macierzy-

stych jest krew pępowinowa. 

skąd mamy je wziąć, 

zakładając, że w banku krwi 

nie czekają na nas pobrane 

tuż po naszych narodzinach 

komórki marcierzyste?  

na szczęście mamy je we 

krwi, w szpiku, skórze i tkance 

tłuszczowej (to ją zwykle 

lekarz pobiera do zabiegu) .  

Co możemy zyskać dzięki 

komórkom macierzystym?  

– lekarze od lat skutecznie 

wykorzystują je w leczeniu 

nowotworów, powikłań  

po radioterapii, oparzeń  

oraz trudno gojących się 

owrzodzeń. wspomagają 

nimi proces regeneracji nerek, 

wątroby, trzustki i serca. 

używają komórek macierzy-

stych, by szukać nowych 

rozwiązań dla pacjentów  

po urazach mózgu, cierpią-

cych na choroby autoimmu-

nologiczne, toczeń, bielactwo 

czy borykających się  

z łysieniem – wymienia  

dr Monika rogala.  

te cudowne komórki są też 

wykorzystywane w chirurgii 

plastycznej oraz dermatologii 

estetycznej. sprawdzono już, 

że są w stanie usuwać blizny  

i przebarwienia. oczywiście 

wystarczającym powodem 

do skorzystania z takiej 

terapii jest starzejąca się 

skóra. komórki, które potrafią 

tak wiele, fantastycznie 

zwiększają jej elastyczność. 

2. gotowe preparaty

• Kwas hialuronowy  

plus superdodatki

nowością jest zabieg 

sunekos – ostrzykiwanie 

preparatem, który składa się 

z nieusieciowanego kwasu 

hialuronowego i sześciu 

aminokwasów. Przez 

producenta jest opisywany 

jako „system regeneracji 

macierzy pozakomórkowej 

(eCM) stosowany w procesie 

biogenezy skóry”. Potwier-

dzono bowiem, że to 

innowacyjne połączenie 

składników stymuluje 

regenerację macierzy 

pozakomórkowej – wypeł-

niacza tkanek, który ma 

wyjątkową zdolność do 

samoodnowy. – tworzą się 

nowy kolagen i elastyna.  

w efekcie skóra zagęszcza 

się, staje się bardziej 

ujędrniona, rozświetlona  

i nawilżona w głębokich 

warstwach. wygładzają się 

zmarszczki – mówi dr n. med. 

Beata Dethloff, doktor 

endokrynologii, specjalista 

chorób wewnętrznych,  

lekarz medycyny estetycznej.  

ta terapia pozwala też 

poprawić kontury twarzy  

1 Krem z komórkami macierzystymi odbudowujący skórę 
Autologic 250 zł 2 Krem biomimetyczny intensywnie nawilżający 
Sixty Days 260 zł 3 serum pobudzające skórę do produkcji 
kolagenu Kuracja Młodości Bielenda 30 zł 4 rewitalizujący krem 
do biustu Cellabic 149 zł 5 rozjaśniający krem stymulujący 
syntezę kolagenu D'Alchemy 190 zł 6 regenerujące serum  
z roślinnymi czynnikami wzrostu (komórki macierzyste i peptydy 
biomimetyczne) Factor G renew Sesderma 199,50 zł 7 Krem 
peptydowy BB spF 50 Dr Irena Eris 127 zł

PIelęgnaCja w domu
Innowacyjne kosmetyki, które, tak jak zabiegi autologiczne, mają 
pobudzać skórę do odnowy, powinny zawierać tzw. biozgodne 
(takie, które naśladują naturę) składniki. Im bardziej skład produk-
tu zbliżony jest do składu naszej skóry, tym większa szansa na to, 
że będzie wspierał jej zdolność do naprawy komórek. Przykła-
dy takich składników to skwalan – substancja, która występuje  
w warstwie lipidowej skóry i cholesterol, który jest elementem  
cementu międzykomórkowego. to także czyste formy retinolu, 
kwas askorbinowy, czyli witamina C, witamina e w postaci to-
koferoli, witamina D czy azjatykozydy, działające rewitalizująco  
i glutation, który ma właściwości przeciwutleniające.

Z
D

J
Ę

C
IA

: 
Is

t
o

C
k

/g
e

t
t

y
/g

A
l

l
o

, 
M

A
t

e
r

IA
ły

 P
r

A
s

o
w

e

shape.pl   wrzesień 2018   8786   wrzesień 2018   shape.pl

enjoy  I  medycyna regeneracyjna


