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MĘSKA 
twarz

pod mężczyznę, dbamy, żeby klient czuł się komfortowo, żeby 
nie czuł się osaczony, ale też miał przestrzeń na to, żeby po-
rozmawiać o problemie, przeprowadzić szczegółowe badanie 
i wywiad. Dobrać nie tylko zabieg profesjonalny w gabinecie, 
ale też pielęgnację domową. Żeby nauczyć mężczyznę jak 
o skórę dbać.
Czy któreś składniki są bardziej wskazane do męskiej skóry? 
Chodzi bardziej o formę kosmetyku. Mężczyźni lubią lżejsze 
formuły, żaden mężczyzna nie będzie mył twarzy olejem, 
emulgował go, a potem dopiero używał żelu. Potrzebują 
prostych rozwiązań. Jeśli skóra jest zdrowa, do pielęgnacji 
wystarczy nawilżający krem na dzień, krem regenerujący 
o dziłaniu anti-aging na noc i pianka lub żel do mycia twarzy. 
Zalecam też raz w tygodniu zrobić sobie piling – przetrzeć 
twarz płynem złuszczającym lub chusteczką pilingującą. 
Dzieki temu łatwiej jest uniknąć zaczerwienień, zmian za-
palnych, przetłuszczania się skóry i zatykania ujść gruczo-
łów łojowych. Zapisuję to wszystko w punktach punktach. 
A jakie zabiegi gabinetowe mężczyźni lubią najbardziej?  
Wcześniej mężczyźni przychodzili do gabinetu, gdy mieli jakiś 
problem, trądzik, skrajne przesuszenie. Teraz coraz więcej 
pacjentów zainteresowanych jest profilaktyką anti-aging. 
Bardzo często wykonujemy elektroporację, mezoterapię. 
Mężczyźni po 50. bardzo lubią  radiofrekwencję mikroigłową, 
która w widoczny sposób zagęszcza skórę. Dużym powodze-
niem cieszy się infuzja tlenowa, ponieważ daje szybki efekt 
nawilżenia i poprawy napięcia. To nie są zabiegi inwazyjne, 
ale takie które utrzymują skórę w dobrej kondycji. Swoją 
przygodę z profesjonalnymi zabiegami mężczyźni zwykle 
zaczynają od oczyszczania wodorowego. To wieloetapowa 
procedura odmładzania twarzy z wykorzystaniem dobro-
czynnego wodoru. Jak sama nazwa wskazuje – ma działanie 
oczyszczające i nawadniające. Zwykle zabieg rozbudowujemy 
o wprowadzenie maski ze składnikami aktywnymi głowicą krio 
albo ciepłym jadeitem. Mężczyźni lubią też laserowy piling 
węglowy Qswitch. Twarz pokrywamy maską w postaci kolo-
idalnej zawiesiny węgla. Drobinki węgla wnikają w pory skóry 
i pochłaniają energię światła emitowaną przez laser. Zabieg 
genialnie oczyszcza ujścia gruczołów łojowych i złuszczała 
warstwę rogową naskórka. Przy męskiej zanieczyszczonej 
skórze daje to efekt Wow.  ●
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KOSMETYKA W WARSZAWIE.

C zy męska skóra różni się od kobiecej? Mówimy, 
że mężczyźnie są gruboskórni, jest w tym trochę 
prawdy? 

 Budową się nie różni, bo skóra to skóra. Ale skóra męska 
ma pewne cechy charakterystyczne, zazwyczaj jest grubsza,  
szybciej rogowacieje. Jest też bardziej natłuszczona – ma 
więcej mieszków włosowych, a tym samym ujść gruczołów 
łojowych, i zdecydowanie łatwiej się zanieczyszcza niż kobieca. 
Często mówi się, że jest odporna i oporna na zabiegi, ale to 
tylko kwestia odpowiedniego podejścia i  systematyczności.
Musiała Pani poznać ten sekret, bo duża część klientów 
gabinetu to mężczyźni. 
Mamy w ofercie taką specjalnie opracowaną ofertę w gabine-
cie – nazywa się to „Jego pierwszy raz”. Jest ona opracowana 

Liczą się nie tylko mięśnie 
i wysportowane ciało. Mężczyźni 

zaczynają też dbać o cerę. Nie chcą się 
odmładzać, ale nie chcą też  
wyglądać na zmęczonych. 
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