
sekretypiękna

luty 2009 29

spłyca blizny i rozstępy, redukuje lub całkowicie eli -
minuje drobne zmarszczki np. wokół oczu, ust i  szyi, 
zmniejsza rozszerzone pory i przebarwienia. Słowem 
odmładza i  ujędrnia skórę stymulując w  niej mikro-
krążenie.

Mikrodermabrazja także bardzo dobrze przygoto -
wuje skórę do zabiegów laserowych takich jak: foto -
odmładzanie, zamykanie rozszerzonych naczyń krwio -
nośnych, usuwanie przebarwień i  wszelkich innych 
kosmetycznych zabiegów pielęgnacyjnych.

Niewątpliwą zaletą zabiegu jest to, że jest on 
bezbolesny, prosty, trwa krótko. Od razu widać efekt 
napiętej i nawilżonej skóry.

Mikrodermabrazja jest alternatywą dla osób nie 
tolerujących peelingu chemicznego. Cena zabiegu 
na twarz, szyję i  dekolt wynosi od 200 do 300 zł. 
Polecana jest seria od 4 do 6 zabiegów.

Mezoterapia bezigłowa
To kolejna nowoczesna metoda bezinwazyjnego 

likwidowania zmarszczek poprzez podskórne wprowa-
dzanie substancji aktywnych, bez użycia igieł apara -
tem z głowicą ultradźwiękową.

Metoda ta umożliwia bezinwazyjne odmłodzenie 
skóry bez powikłań i skutków ubocznych związanych 
z mezoterapią igłową (iniekcyjną, wykonywaną przez 
lekarzy - ślady ukłuć).

Działanie i  korzyści z zabiegu to błyskawiczny 
lifting, redukcja zmarszczek i  bruzd, poprawa kolorytu 
i struktury skóry. Efekty uzależnione są od rodzaju 
zastosowanego koktajlu kosmetycznego (nawilżające -
go, witaminowego lub liftingującego).

Mezoterapia bezigłowa może być wykonywana 
również na różnych partiach ciała, może wspomagać 
zabiegi antycellulitowe i wyszczuplające.

Dużą zaletą mezoterapii bezigłowej jest jej skutecz -
ność widoczna już po pierwszym zabiegu, a  także 
możliwość natychmiastowego powrotu do codzien-
nych czynności.

Cena jednego zabiegu obejmującego twarz, oko -
lice oczu, szyję i  dekolt lub zabiegu na ciało wynosi 

Chcemy wyglądać coraz młodziej i  ładniej bez 
względu na upływający czas. Powstają coraz 
doskonalsze metody i produkty wspierane 

nowoczesną, bezpieczną techniką. Warto udać się do 
dobrego salonu kosmetycznego, gdzie doświadczo -
na kosmetyczka bez problemu odróżni skórę, którą 
można poddać zabiegom wykonywanym w salonie 
kosmetycznym (np. mikrodermabrazji lub mezotera -
pii), od skóry, którą powinien zająć się lekarz.

Kosmetyczne zabiegi odmładzające wygląd skóry
Każdy salon kosmetyczny ma w  swojej ofercie 

zabiegi odmładzające skórę. Nie sposób wymienić 
wszystkie zabiegi odmładzające wygląd twarzy i  ciała, 
ale postaram się przybliżyć niektóre z  nich.

Makijaż trwały( permanentny)
Z wiekiem twarz wymaga staranniejszego maki -

jażu, ponieważ zacierają się i  bledną kontury ust, 
rzedną brwi i rzęsy. Bardzo wygodnym i polecanym 
rozwiązaniem jest wykonanie u specjalisty makijażu 
trwałego, który w dyskretny sposób poprawi te niedo-
skonałości i  przywróci twarzy młodszy i lepszy wygląd.

Zrobiony w dobrym, renomowanym salonie jest 
bezpieczny. Wykonuje się go w  naskórku. Trwałość 
pigmentów gwarantuje świetny wygląd od 3 do 5 lat. 
Cena od 400 do 2500 zł.

Uwaga! Przed wyborem salonu lub osoby wyko -
nującej makijaż trwały (linergistki) należy koniecznie 
upewnić się, czy jest to osoba kompetentna i  doświad-
czona. Najlepiej poprosić o  zdjęcia wykonanych 
makijaży lub poszukać opinii zadowolonych klientek 
(koleżanki, fora internetowe).

Mikrodermabrazja
Jest to nowoczesna kosmetyczna metoda mecha -

nicznego złuszczania naskórka warstwa po warstwie, 
aż do pożądanego poziomu. Jest to zabieg całkowicie 
bezbolesny i daje natychmiastowy efekt odmłodzenia 
skóry.

Dzięki stopniowemu usuwaniu powierzchniowych 
warstw naskórka dochodzi do zwiększenia produkcji 
kolagenu i  elastyny oraz intensywnego tworzenia się 
nowych komórek. Wędrują one w  górę zastępując 
komórki uszkodzone. Skóra staje się gładsza, jaśniej -
sza i  bardziej elastyczna. Głębsza mikrodermabrazja 
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wybranych fragmentów mięśni mimicznych twarzy. 
Dzięki temu zanikają zmarszczki.

Botox wstrzykuje się jednorazową strzykawką 
zaopatrzoną w bardzo cienką igłę. Ból związany ze 
wstrzyknięciami jest minimalny. Zabieg trwa około 15 
min.

Wskazania kosmetyczne do stosowania Botoxu to: 
„kurze łapki” ( zmarszczki wokół oczu),

pionowe zmarszczki między brwiami –zmarszczki 
„lwie” oraz zmarszczki gładzizny czoła, zmarszczki 
skóry nosa, zmarszczki w  obrębie górnej wargi- tzw. 
„zmarszczki palaczy” a także korekcja opadających 
kącików ust.

Cena zabiegu waha się od 600 do 2000 zł, uzale -
zniona jest od ilości zastosowanego Botoxu.

Wypełnianie bruzd twarzy oraz powiększanie ust
Do wypełniania niechcianych bruzd na twarzy pole -

cane są zabiegi z  użyciem kwasu hialuronowego lub 
kolagenu Preparaty te wydatnie spłycają zmarszczki 
oraz rewitalizują i  wzmacniają strukturę skóry i  to 
na długi czas. Wprowadzone pod skórę preparaty 
powiększają naturalną objętość tkanek i  wygładzają 
zmarszczki.

Wskazania do zabiegu to bruzdy nosowo-wargowe 
– „linie smutku”, bruzdy między brwiami- „lwie bruz -
dy”, bruzdy przy kącikach ust-„bruzdy-marionetki”, 
zmarszczki wokół ust-„zmarszczki palacza”

O kwalifikacji do zabiegów oraz rodzaju użytego 
wypełniacza decyduje lekarz .Cena od 750 do 2600 zł.

Peelingi medyczne (tzw. chemiczne, laserowe, 
głębokie lub lekarskie)

Peeling to proces złuszczania naskórka. Usunięcie 
warstwy powierzchniowej inicjuje odpowiednią odbu-

300 zł . Polecana jest seria 6 zabiegów (jeden co 
tydzień) .

Masaże
Odmładzają i  regenerują skórę, poprawiają jej 

napięcie i  wygląd. Rozluźniają spięte mięśnie, wspo -
magają krążenie i  korzystnie wpływają na psychikę.

Cena 1 godz. zabiegu - od 80 do 270 zł ( w  zależ-
ności od rodzaju masażu).

Medyczne zabiegi odmładzające wygląd skóry
Medycyna estetyczna poczyniła szczególne postępy 

w walce z procesami starzenia skóry. Coraz więcej 
lekarzy specjalizuje się w  wykonywaniu zabiegów 
z zakresu medycyny przeciwstarzeniowej (anti-aging). 
To, co jeszcze do niedawna wymagało interwencji chi -
rurgicznej, dziś osiągane jest niemal bezinwazyjnie, za 
pomocą specjalistycznych preparatów medycznych.

Laserowe frakcjonowanie skóry
Laserowe frakcjonowanie skóry to nowy sposób 

redukcji zmarszczek, blizn i  zmian skórnych. Laser 
dostarczając energię daleko w  głąb skóry, powoduje 
przebudowę kolagenu i stymuluje jego wytwarzanie. 
Efekty uzyskuje się już po jednym zabiegu, a  czas 
rekonwalescencji waha się w  granicach 3-6 dni. 
Zabiegi, o  szczególnie pożądanych efektach to „pro 
fractional” i  „laserowy micro peeling”

Zabiegi te doskonale odmładzają skórę twarzy 
szyi i dekoltu. Odświeżają, ujędrniają i  naciągają. 
Przebarwienia, drobne blizny, nierówności zmniejszają 
się lub całkowicie znikają. Zaleca się przeprowadzenie 
zabiegów na twarz, szyję i  dekolt w trzech comiesięcz-
nych sesjach. Jako czwarty zabieg można wykonać 
peeling laserowy.

Ceny ustalane są indywidualnie podczas konsultacji 
lekarskiej ( ok. 2000 – 4000 zł).

Poprzez laserowe frakcjonowanie skóry można 
również odmłodzić wygląd dłoni, zlikwidować przebar-
wienia oraz usunąć rozstępy powstałe po ciąży i  gwał-
townych zmianach wagi .

Dotychczas również nie było bardziej skutecznej 
metody na redukcję blizn pooperacyjnych, poparze -
niowych oraz potrądzikowych.

Ceny zabiegów zależą od powierzchni poddawanej 
zabiegowi.

Wygładzanie zmarszczek mimicznych-BOTOX
BOTOX likwiduje bezchirurgicznie i  praktycznie 

zupełnie bezboleśnie zmarszczki mimiczne. Jest bar -
dzo popularnym i mało inwazyjnym zabiegiem.

Botox powoduje zahamowanie przewodzenia 
impulsów w nerwach ruchowych. W  medycynie 
estetycznej zjawisko to wykorzystuje się do osłabienia 
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odrastanie włosów.
Częstość zabiegów mezoterapii lekarz dostosowuje 

do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jeśli chodzi 
o odmładzanie skóry twarzy, szyi i  dekoltu, najlepszym 
sposobem jest zastosowanie terapii uderzeniowej zło-
żonej z 2 do 3 zabiegów w  odstępach tygodniowych. 
Dobre rezultaty zapewni seria zabiegów trwających 
około 2 miesięcy.

Cena od 400 do 800 zł za jeden zabieg.

Fotoodmładzanie
Jest to zabieg naświetlania skóry twarzy, szyi 

i dekoltu niekoherentnym światłem przy użyciu IPL. 
Zabiegi skracają i  przebudowują włókna kolageno-
we, dzięki czemu skóra staje się jędrniejsza, bardziej 
elastyczna, zwężają się pory i  wygładzają zmarszczki. 
Fotoodmładzanie poza działaniem antystarzeniowym 
(redukcją drobnych zmarszczek, przebarwień i  naczy-
nek oraz zwiększaniem napięcia skóry) stanowi także 
świetną profilaktykę - wzmacnia ścianki naczyń krwio -
nośnych, stymuluje produkcję kolagenu i  elastyny.

Fotoodmładzanie zalecane jest przy łagodnych 
zmianach naczyniowych, trądziku różowatym, rumie -
niu, zaburzeniach pigmentacji skóry, posłonecznych 
zmianach pigmentowych, przebarwieniach, piegach, 
zmianach strukturalnych skóry i  naskórka – pofał -
dowaniach cery, niezbyt głębokich zmarszczkach, 
zmianach sprężystości skóry, rozszerzonych porach 
oraz dla uzyskania efektu odmłodzenia i  nadania 
świeżości skórze. Efekty widoczne po serii kilku zabie -
gów w odstępach 7 - 14 dni. Dla podtrzymania osią -
gniętych efektów zaleca się wykonywanie następnych 
zabiegów co kilka miesięcy. Cena jednego zabiegu od 
300 do 600 zł.

Metod poprawienia i  odmłodzenia wyglądu jest 
naprawdę bardzo wiele. Ich wybór zależy od indywi -
dualnych potrzeb skóry jak i  od zasobności naszego 
portfela. Metody lekarskie i  kosmetyczne mogą 
i powinny być stosowane łącznie, gdyż zabiegi pielę -
gnacyjne przygotowują skórę do zabiegów medycz-
nych oraz wydłużają działanie efektu odmładzające -
go.
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dowę i przebudowę głębiej położonych komórek. 
Dzięki temu skóra staje się jędrniejsza, bardziej sprę -
żysta.

Oprócz działania profilaktycznego, opóźniającego 
proces starzenia skóry wskazaniami do wykonania 
zabiegu złuszczania naskórka są: przebarwienia, bli -
zny potrądzikowe, rozszerzone pory, tłusta, łojotokowa 
skóra z zaskórnikami, zmarszczki mimiczne i  posło-
neczne, ziemista, matowa, pozbawiona blasku skóra, 
rozstępy skórne..

Mezoterapia igłowa
Zalety mezoterapii to szybka korekcja zmarszczek, 

przywrócenie gładkości skóry, poprawianie kondycji 
włosów. Śródskórne lub podskórne iniekcje substancji 
(takich jak: kwas hialuronowy, krzemionka organiczna 
i kompleksy multiwitaminowe) stymulują metabolizm 
komórek, zwiększają produkcję kolagenu i  elastyny. 
Skóra sprawia wrażenie młodszej, dobrze odżywionej 
i wypoczętej.

Mezoterapia na ciało jest niezastąpiona w  walce 
z cellulitem. Zastrzyki z  odpowiednio dobranymi sub-
stancjami o  działaniu lipolitycznym i stymulującym 
mikrokrążenie zwiększają metabolizm komórek tłusz -
czowych (uwalniają nadmiar tłuszczu) co prowadzi do 
ogólnego ujędrnienia skóry i  usunięcia efektu skórki 
pomarańczowej. Mezoterapia pomaga modelować 
sylwetkę, poprawia krążenie krwi i  limfy. Mezoterapię 
cellulitu można stosować jako monoterapię. Jednakże 
bardzo dobre efekty daje łączenie z  innymi zabiega-
mi: endermologią, ultradźwiękami, masażami oraz 
fotoodmładzaniem. Poprawia ona jędrność brzucha, 
wysmukla ciało i  wygładza rozstępy.

Mezoterapia poprawia także strukturę skóry twarzy, 
szyi i dekoltu. Małe dawki kwasu hialuronowego, 
krzemionki, oligoelementów zatrzymują wodę w skó-
rze i zwiększają produkcję kolagenu i  elastyny. Osoba 
o bardzo wiotkiej skórze może zafundować sobie sil -
niejszy koktajl, tzw. mesolift. Koktajl ten zawiera wita -
miny, krzem a  przede wszystkim kwas hialuronowy, 
absorbujący wodę w skórze. Dzięki temu staje się ona 
nawilżona i promienna. Zmarszczki się zmniejszają. 
Skóra zostaje też zmobilizowana do produkcji kolage -
nu, wzmacnia się jej konstrukcja i  napięcie.

Jeszcze lepsze rezultaty osiąga się łącząc ostrzyki -
wanie z innymi metodami odmładzania, jak chocby 
peelingami chemicznymi, np. glykopeel wykonany 
przed mezoterapią ułatwia penetrację składników 
odżywczych.

Mezoterapia polecana jest także na kłopoty z  wło-
sami. Specjalnie przygotowane koktajle substancji 
odżywiających włosy powodują, że następuje rege -
neracja struktury włosa, zostaje zahamowany proces 
wypadania, a  w 20% przypadków możliwe jest nawet 


