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SPOSOBY
NA 
PODRAŻNIONĄ 
SKÓRĘ

CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJE SKÓRA 
SKŁONNA DO PODRAŻNIEŃ, JAKIE CZYNNIKI 
WYWOŁUJĄ TEN PROBLEM I  JAKIMI 
PROCEDURAMI MOŻNA GO SKUTECZNIE 
ZNIWELOWAĆ?

Podrażniona skóra jest obecnie 
bardzo częstym problemem - zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn, dotyczy też osób 
w każdym wieku.  Po czym rozpoznać tę 
skłonność do podrażnień i jakie czynniki 
wywołują te zmiany?  Skóra jest jak mapa, 
często daje nam znać, że w organizmie dzieje 
się coś niepokojącego i pokazuje, w którą 
stronę powinna zmierzać diagnostyka. Do 
endogennych czynników wywołujących po-
drażnienie skóry zaliczamy choroby skórne 
oraz ogólnoustrojowe choroby przewlekłe: 
trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty, ŁZS, 
łuszczycę, niedoczynność tarczycy, alergie, 
w tym AZS i wiele innych. 
Jeśli chodzi o egzogenne czynniki drażniące, 
należą do nich głównie: dym papierosowy, 
nadmierna ekspozycja na promieniowanie 
UV, pielęgnacja domowa niedostosowana 
do rodzaju skóry. Właśnie błędy pielęgna-
cyjne są zwykle przyczyną podrażnień i z 
tym problemem najczęściej zgłaszają się 
klienci do gabinetów kosmetologicznych. 

MONIKA ROZBICKA-GROSS
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji
Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała 
na stanowisku konsultanta w krajowych i zagranicznych firmach
kosmetycznych. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów 
i szkoleń z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała. Od 14 lat pracuje 
jako kosmetolog, a jej specjalizacja to zabiegi z dziedziny 
kosmetologii i trychologii estetycznej. Jest autorką wielu 
artykułów z dziedziny kosmetologii.

Cechy charakteryzujące skórę podrażnioną 
to: uczucie ściągnięcia, zaczerwienienie, prze-
suszenie, pieczenie, a także świąd. Objawy te 
są wynikiem uszkodzenia lub wręcz pozba-
wienia  jej bariery ochronnej. Mówiąc o skórze 
podrażnionej, należy pamiętać, że może być 
nią nie tylko skóra wrażliwa, naczynkowa czy 
sucha, ale też tłusta i mieszana.

Zabiegi na podrażnioną skórę
Dermatolodzy zajmują się leczeniem skó-
ry zmienionej chorobowo, natomiast rolą 
kosmetologa jest podtrzymywanie efektów 
tego leczenia oraz ścisła współpraca z der-
matologiem. Tylko kompleksowe działanie 
może dać długofalowe efekty. 

Jest wiele bezpiecznych zabiegów wykonywa-
nych  przez kosmetologów, które pomagają 
odzyskać skórze zdrowy wygląd. W zależ-
ności od pochodzenia podrażnienia może-
my zaproponować zabiegi łagodzące i uela-
styczniające płaszcz hydrolipidowy skóry:  
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• zabieg infuzji tlenowej, w czasie którego do wtła-
czania substancji aktywnych wykorzystujemy tlen 
hiperbaryczny. Zabija on także beztlenowe bakterie, 
dzięki czemu zmiany zapalne szybciej się goją. Jeśli 
skóra jest bardzo sucha, odwodniona i podrażniona, 
zalecamy, aby wykonać całą serię zabiegów tlenowych: 
6 zabiegów raz na tydzień.
• mezoterapia bezigłowa - zabieg łączący działanie 
zarówno zjawiska elektroporacji, jak i  koktajlu dobra-
nego do problemu skóry. Pod wpływem działania prądu 
w skórze tworzą się kanały umożliwiające transport 
składników aktywnych. Błona komórkowa staje się 
bardziej przepuszczalna, tak aby substancje mogły 
wniknąć. Zabieg daje natychmiastowy efekt nawilżenia, 
pobudza procesy naprawcze oraz ochronne skóry.

Pomijając zabiegi aparaturowe, w gabinetach kosme-
tologicznych jest wiele procedur zabiegowych, które 
mają właściwości łagodzące. Są to zabiegi manualne, 
polegające na łagodzeniu podrażnień i pobudzaniu 
naturalnego systemu naprawczego skóry. Oto przy-

kładowe substancje mające właściwości ochronne 
oraz łagodzące podrażnienia: aloes, bioaktywny wy-
ciąg z torfu, rumianek pospolity, wyciąg z miłorzębu 
japońskiego, wyciąg z algi, wyciąg ze śluzu ślimaka, 
alginaty, kwas hialuronowy, kolagen, ceramidy, pan-
tenol, kadzidłowiec indyjski, alantoina i wiele innych. 
To dzięki tym składnikom maski, koncentraty czy 
ampułki mają właściwości łagodzące podrażnienia.

Procedury zabiegowe wymagające 
łagodzenia podrażnień
W gabinetach kosmetologicznych, podobnie jak w ga-
binetach medycyny estetycznej, jest wiele procedur 
zabiegowych, które wymagają wyciszenia objawów 
podrażnienia oraz silnej regeneracji skóry. Zabiegi 

te często naruszają ciągłość skóry, działają w skórze 
właściwej termicznie, uszkadzając włókna kolageno-
we, działają w tkance podskórnej, redukując objętość 
adipocytów lub ich liczbę. Praktycznie każde głębsze 
działanie  zabiegów stymulujących, odchudzających 
czy ujędrniających może wywoływać podrażnienia na 
skórze. Nie zalicza się ich do powikłań pozabiegowych, 
a najwyżej do skutków ubocznych tych procedur.  
Do zabiegów, które wywołują podrażnienia na skórze, 
należą:
• Radiofrekwencja mikroigłowa  
•Lasery frakcyjne ablacyjne oraz nieablacyjne
•Dermapeny,  tzw. długopisy do mikronakłuć 
• Mezoterapia igłowa
• Epilacja laserowa 
• Peelingi chemiczne
• Koagulacja naczyń 
• Oczyszczanie manualne 
• Mikrodermabrazja.
Podrażnień po tych procedurach niestety nie da się 
uniknąć, jeśli chcemy wypracować w skórze zamierzo-

ne efekty. Aby nie przerywać etapu samoregeneracji 
oraz stymulacji głębszych warstw skórnych, należy 
prawidłowo zająć się skórą po zabiegu. Pielęgnacja ta 
opiera się na aktywnych składnikach łagodzących, 
nawilżaniu oraz odpowiedniej ochronie przed pro-
mieniowaniem UV.

Pielęgnacja domowa
Instruując pacjentów, jak powinni pielęgnować skórę 
z podrażnieniami w domu, należy zwrócić im uwagę 
na kilka etapów.
Mycie i demakijaż powinny odbywać się preparatami 
na bazie łagodnych środków myjących. Jeśli  chodzi 
o skórę ciała, warto polecić pacjentom dermokosmetyki 
i linie apteczne. Należy unikać produktów zawie-

W GABINETACH KOSMETOLOGICZNYCH, PODOBNIE
 JAK W KLINIKACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, JEST WIELE 

PROCEDUR ZABIEGOWYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ PÓŹNIEJSZEGO 
ŁAGODZENIA  OBJAWÓW PODRAŻNIENIA SKÓRY ORAZ JEJ 

SILNEJ REGENERACJI.

rających SLES-y oraz SLS-y, kosmetyków z alko-
holem, kwasami, dużą ilością barwników, środków 
zapachowych oraz konserwantów. Warto poszukać 
kosmetyków myjących np. na bazie amfoterycz-
nych środków powierzchniowo czynnych, takich 
jak: Cocamidopropyl betaine lub Coco betaine. 
Jeśli podrażnienia wynikają z suchości skóry, należy 
zalecić jej intensywne natłuszczanie emolientami oraz 
stosowanie kosmetyków ochronnych, regenerujących 
oraz przeciwzapalnych. W momencie, gdy skóra jest 
podrażniona, np. po zabiegu epilacji laserowej, należy 
zasygnalizować pacjentom, by zrezygnowali z peelin-
gów ziarnistych, gorących kąpieli oraz sauny i basenu. 
W pielęgnacji domowej skóry twarzy polecamy łagod-
ne formuły myjące, np. mleczka, pianki do demakijażu. 
Istotną rolę będzie odgrywał również tonik. Przywra-
cając skórze naturalne pH, pozwoli jej na powrót do 
harmonii i ułatwi wchłanianie kolejnych kosmetyków. 
W zależności od przyczyny podrażnień oraz rodzaju 
skóry dobierzmy serum, ampułki ze składnikami ak-
tywnymi oraz ochronnymi. W ich składzie  powinny 
się znaleźć np.: proteinowy wyciąg z białka ślimaka, 
peptydy, aloes, algi, kwas hialuronowy, kolagen i wiele 
innych. Krem dobieramy do potrzeb skóry, podobnie 
jak serum. Należy natomiast zwrócić uwagę, aby krem 
na podrażnioną skórę twarzy miał działanie ochronne 
i naprawcze. Zbyt bogaty kosmetyk z dużą ilością 
witamin i składników aktywnych może zaostrzyć 
problem. Należy też uczulić pacjentów, że w przy-
padku podrażnionej skóry nie zaleca się stosowania 
peelingów złuszczających, płatków nasączonych 
mieszanką kwasów AHA oraz wszelkiego rodzaju 
masek oczyszczających i ściągających. 

Podsumowanie
Skóra jest bardzo ważnym organem ludzkiego ciała. 
Spełnia wiele funkcji i dlatego powinniśmy dbać o to, 
aby była w jak najlepszej formie. Przyczyn podrażnień 
jest wiele. Podzieliłyśmy te czynniki na dwie grupy, 
ponieważ zarówno fizjologiczne aspekty funkcjono-
wania naszego organizmu wpływają na jakość skóry, 
jak i te pochodzące z otoczenia czy wynikające ze 
złej pielęgnacji. Skóra podrażniona może być także 
elementem bądź też skutkiem ubocznym zabiegów in-
wazyjnych. Najważniejszym elementem w pielęgnacji 

takiej skóry jest stymulacja jej procesów naprawczych, 
pobudzanie jej do regeneracji oraz uelastycznianie 
i uzupełnianie braków w płaszczu hydrolipidowym 
skóry. W gabinecie kosmetologicznym jesteśmy 
w stanie pomóc skórze szybko odzyskać harmonię. 
Wystarczy odpowiednio przeprowadzić wywiad ko-
smetologiczny łącznie z badaniem skóry. Pozwoli to 
ustalić przyczynę podrażnienia oraz określić poziom 
jej wrażliwości. Dokładna diagnostyka pozwoli także 
kosmetologowi dobrać odpowiednią pielęgnację 
domową oraz skorygować dotychczasowe błędy 
pielęgnacyjne klienta.
Zawsze należy pamiętać, że sukces osiągamy tylko 
poprzez systematyczność oraz kompleksowe dzia-
łanie. Skóra podrażniona jest wymagająca i zawsze 
musi być traktowana jako skóra wrażliwa. Należy 
skupić się na tym problemie i działać długofalowo 
aby osiągnąć jej zdrowy wygląd.

ZAAWANSOWANA 
DIAGNOSTYKA

W renomowanych gabine-
tach kosmetologicznych 

do obserwacji i diagnostyki 
wykorzystujemy lampę Woo-
da. Jest to kwarcowa lampa ze 

specjalnym filtrem, emitującym 
promieniowanie UV o paśmie 
przepustowości 320-400 nm. 
Dzięki zjawisku fluorescencji 

na skórze możemy obserwować 
różne patologiczne stany, zmia-

ny chorobowe, przebarwienia 
itp. Po odpowiedniej diagnozie 

łatwiej jest dobrać zabiegi, 
które będą pobudzać naturalny 
układ immunologiczny skóry, 

łagodzić ją oraz intensywnie 
regenerować. 
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DROGA
DO IDEAŁU

NAWET OSOBY, KTÓRE DBAJĄ O  SYLWETKĘ  I  STOSUJĄ 
ZDROWĄ DIETĘ, MIEWAJĄ NADMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ  
ZLOKALIZOWANEJ W  TAK ZWANYCH TRUDNYCH OBSZARACH. 
TO DLA NICH POWSTAŁ SZEREG NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, 
KTÓRE UMOŻLIWAJĄ SKUTECZNE USUNIĘCIE TŁUSZCZU 
I  WYMODELOWANIE CIAŁA. 

URSZULA KRAWCZYK
mgr rehabilitacji, kosmetyczka, dyplomowana masażystka 
i dietetyk. 10-letnie doświadczenie w pracy z ciałem zdobywała 
w jednym z najbardziej renomowanych salonów w Warszawie.
Jest specjalistką w pracy z urządzeniami high-tech. Tworzy 
kompleksowe terapie, ma doskonałe wyniki w terapiach anti-aging, 
a jej programy na ciało efektywnie redukują cellulit, modelują,
odchudzają, ujędrniają i detoksykują. Interesuje się tematem 
zdrowego odżywiania i tą wiedzą chętnie dzieli się z klientami.

Tkanka tłuszczowa jest fizjologiczną 
częścią tkanki podskórnej. W jej skład wchodzą: 
dojrzałe adipocyty, preadipocyty, fibroblasty, naczy-
nia krwionośne i tkanka nerwowa. Rozkład tkanki 
tłuszczowej w ciele jest związany z płcią i predyspo-
zycjami genetycznymi. 
Ogólnoustrojowy nadmiar tkanki tłuszczowej jest 
najczęściej związany z nieprawidłowym sposobem 
odżywiania i brakiem ruchu. Niestety często, mimo 
dbania o ciało, tkanka ta może być trudna do usunięcia 
z niektórych obszarów ciała. Wiąże się to z zaburze-
niami gospodarki hormonalnej lub wspomnianymi 
już predyspozycjami genetycznymi. Zaburzenia na 
tle hormonalnym skutkują spowolnieniem przepływu 
krwi - to brak równowagi w receptorach odpowie-
dzialnych za lokalny proces lipolizy. 
Nadmierna ilość lokalnej tkanki tłuszczowej, czyli 
jej depozyty, są głównym problemem klientek zgła-
szających się do gabinetów, by wyszczuplić ciało. 
Komórki tłuszczowe mają właściwości powiększania 
swojej objętości - jak baloniki - aż osiągają wielkość 
krytyczną. Wówczas powstają nowe komórki, również 
gotowe do maksymalnego wzrostu. Aby poradzić 
sobie z tym problemem, mamy do dyspozycji wiele 
metod, które możemy podzielić na trzy grupy: 
• usunięcie tłuszczu z komórek tłuszczowych bez 
ich uszkodzenia, 
• niszczenie komórek tłuszczowych, 

• pobudzenie komórek tłuszczowych do ich apoptozy, 
czyli kontrolowanej śmierci komórki. 
Każdy z zabiegów lipolitycznych poprzedzony jest 
konsultacją i kwalifikacją  w celu dobrania odpowied-
niej metody. Wskazania do zabiegów są ocenianie 
indywidualnie z terapeutą lub lekarzem, a zabiegi 
mają na celu miejscowe wymodelowanie sylwetki. 
Najczęstszym wskazaniem są zlokalizowane depozyty 
tłuszczowe, oporne na inne działania, na dietę i ruch.
Jak przy większości zabiegów, tak i tutaj istnieje szereg 
przeciwwskazań. Tylko specjalistyczna konsultacja 
pozwala na zakwalifikowanie klienta do skutecznej 
i bezpiecznej terapii. W poniższym tekście skupimy 
sie na czterech z nich: kriolipolizie, ultradźwiękach 
oraz zabiegach falą akustyczną.

Kriolipoliza
To metoda wymrażania, która została odkryta przez 
naukowców z Harvard Medical Scholl. Jest to no-
woczesna i nieinwazyjna metoda redukcji tkanki 
tłuszczowej, kontrolowane wychłodzenie komórek 
tłuszczowych w celu ich rozpadu. Adipocyty przez 
wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych 
podatne są na działanie niskich temperatur. W wyniku 
mrożenia lipidy są uwalnianie z komórek tłuszczo-
wych i transportowane przez układ limfatyczny. 
Zamrożone adipocyty są stopniowo eliminowane 
i wydalane z organizmu, co tydzień po tygodniu 
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zmniejsza grubość tkanki tłuszczowej. Kriolipoliza 
jest nienwazyjna, wygodna i bezpieczna, nie prze-
rywa ciągłości skóry, nie wymaga okresu rekonwa-
lescencji. Proces usuwania martwych adipocytów 
to maksymalnie 8 tygodni. Najczęściej wybierane 
do tego zabiegu obszary ciała to: brzuch, biodra, 
uda, „boczki”. Kriolipoliza przynosi zdecydowanie 
lepsze efekty w procedurach łączonych z masażem 
próżniowym oraz falą uderzeniową. Zabieg można 
wykonać maksymalnie 3 razy na dany obszar, 
w odstępie 2 miesięcy. Proces usuwania tkanki 
tłuszczowej wymaga sprawnego metabolizmu 
i dobrej pracy wątroby. 

Fala akustyczna
Fala uderzeniowa to fala akustyczna o wysokiej 
energii. Rozbija tkankę tłuszczową na drobniej-
sze frakcje, w wyniku czego złogi tłuszczowe, 
tzw. aglomeracje komórek tłuszczowych, wizu-
alnie charakterystyczne (wyglądają jak kalafiory), 
zmniejszają się. Fala akustyczna stymuluje tkanki 
mechanicznie, rozluźnia tkanki łączne, poprawia 
metabolizm, stymuluje powstawanie nowych 
naczyń krwionośnych, a w efekcie redukuje tkankę 
tłuszczową i cellulit. Produkty przemiany materii 
wydalane są z organizmu przez naturalne procesy 
metaboliczne, a skóra i tkanka łączna stają się 
bardziej elastyczne i jędrne poprzez pobudzenie 
produkcji gęstego kolagenu i elastyny. Sesja zabie-
gowa to 6-10 zabiegów, 2 razy w tygodniu. Efekty 
poprawy jakości tkanki są widoczne dość szybko, 
praktycznie od razu po zabiegu. 

Podsumowanie
Metod lipolitycznych w modelowaniu sylwetki 
jest z roku na rok coraz więcej. Tylko indywidualne 
dopasowanie technologii pracy do typu tkanki 
tłuszczowej pacjenta jest kluczem do sukcesu. 
Często wybierane terapie łączone wzmacniają 
efektywność. Dodatkowo niezbędna jest edukacja 
pacjenta z zakresu zdrowego stylu odżywiania się, 
odpowiedniej aktywności ruchowej i pielęgnacji 
domowej. W Klinice Bezpieczna Kosmetyka za-
lecamy również przyjmowanie substancji zioło-
wych, lipolitycznych i podkręcających metabolizm 

ULTRADŹWIĘKI

Jest to metoda zbliżona do 
kriolipolizy, ale zamiast 

zimna wykorzystywane są 
ultradźwięki, które w sposób 

bezinwazyjny redukują 
złogi tłuszczowe. Liposukcja 
ultradźwiękowa rozdrabnia 

tkankę tłuszczową, stymuluje 
metabolizm tkanki, poprawia 

krążenie krwi. Ultradźwięki 
są wprowadzane w tkankę za 

pomocą specjalistycznych 
głowic. Efekty widoczne są już 

po pierwszym zabiegu, ale seria 
zawsze wymaga indywidualnego 
podejścia co do liczby zabiegów. 
Dodatkowy plus to  obkurczenie 

i ujędrnienie skóry w miejscu 
zabiegowym. Ta metoda świetnie 

sprawdza się w specyficznych 
i trudnych obszarach ciała, 

takich jak: podbródek, ramiona, 
kolana, kostki. Sukces w tej 

metodzie zapewnia precyzyjna 
praca głowic. 

ogólnoustrojowy, czyli  suplementacji w domu: 
kofeiny, w tym ekstraktu z kawy zielonej, guarany, 
kapsaicyny, piperyny, imbiru, cynamonu, kurkuminy, 
octu jabłkowego, pieprzu kajeńskiego. Dodatkowo 
zalecana jest regularna, ale nie skrajnie wyczerpu-
jąca aktywność ruchowa, która będzie stymulować 
spalanie uwalnianej tkanki tłuszczowej. Tylko kom-
patybilne, wielostronne i intensywne działania są 
w stanie zmaksymalizować efekty i długotrwale je 
podtrzymać.


