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Nazwa „antyoksydacja” łączy w so-
bie  przedrostek „anty” i rzeczownik „oksydant”, 
czyli wolny rodnik tlenowy. A czym jest proces an-
tyoksydacji? To odpowiedź organizmu na atakujące 
nas aktywne formy tlenu, zwane wolnymi rodnikami. 
W ten sposób bronimy się przed starzeniem, nowo-
tworami, chorobami sercowo-naczyniowymi, choro-
bami neurodegeneracyjnymi i innymi zagrożeniami.

Zagadkowe wolne rodniki
Aby je bliżej poznać, musimy sięgnąć po wiedzę 
z chemii. Wolne rodniki to atomy, grupy atomów 
lub cząsteczki, mające na swojej ostatniej orbicie 
jeden lub kilka wolnych (pozbawionych pary) elek-
tronów. Reakcje chemiczne z ich udziałem to reakcje 
wolnorodnikowe. Wolne rodniki są obecne w otacza-
jącym nas świecie, chociażby w smogu miejskim czy 
w produktach spożywczych zawierających tłuszcze 
(zwłaszcza omega-6), które łatwo ulegają utlenieniu. 
Najczęściej występujące wolne rodniki to: rodniki 
hydroksylowe, anionorodniki ponadtlenkowe i rod-
niki wodorotlenkowe – razem noszą one nazwę 
reaktywne formy tlenu (ROS). 
Podczas oddychania komórki wytwarzają aktywne 
formy tlenu, które pod wpływem różnych czynników, 

m.in. promieniowania UV czy jonizującego, łączą się 
np. z białkami, tłuszczami czy DNA komórek. Wolny 
elektron z ostatniej orbity zawsze będzie dążył do 
sparowania się z innym elektronem, bez względu na 
to, czy coś psuje, czy nie – chce mieć parę i koniec! 
Taka wzajemna wymiana elektronów w komórkach 
prowadzi do niszczenia ich struktur, do uszkodzenia 
błon komórkowych, DNA i do przyspieszenia ich 
degradacji, a to szkodzi naszemu zdrowiu. 
Czynniki prowadzące do powstawania wolnych rod-
ników to: alkohol, stres, zbyt intensywny wysiłek 
fizyczny, niektóre leki, spaliny, pestycydy, nikotyna. 
Jest ich dużo więcej, ale zwracam uwagę na te, na 
które mamy wpływ i których możemy unikać. Wolne 
rodniki mają też działanie pozytywne: przyspieszają 
gojenie się ran i zrost kości, działają antybakteryjnie, 
ale tylko wtedy, gdy są w równowadze. W przeciwnym 
wypadku niszczą komórki i zaburzają pracę całego 
organizmu. I tu przechodzimy do kolejnego zagad-
nienia, czyli stresu oksydacyjnego. Jest to zachwianie 
równowagi między ilością antyoksydantów a ilością 
wolnych rodników. I jedne, i drugie występują w orga-
nizmie naturalnie, są potrzebne, aby procesy życiowe 
przebiegały prawidłowo. Natomiast stres oksydacyjny 
ma wpływ na cały organizm. Już sam proces starzenia 
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powoduje, że równowaga między antyoksydantami 
a wolnymi rodnikami zostaje zachwiana . Co więcej, 
z wiekiem mechanizmy obronne słabną, a produkcja 
wolnych rodników się zwiększa. Utrzymujący się 
stan zapalny wywołany przez stres oksydacyjny 
jest przyczyną przyspieszonego starzenia się skóry. 
Zjawisko to nazywa się„ inflammaging”.
Warto pamiętać, że permanentny stan zapalny od-
powiada również za wiele chorób skóry, takich jak 
łuszczyca, trądzik, AZS czy ŁZS. Przeciwdziałając 
stresowi oksydacyjnemu, wolniej się starzejemy 
i zapobiegamy chorobom skóry. 
Wolne rodniki są główną przyczyną starzenia się 
skóry – niszczą aminokwasy, główny budulec całego 
organizmu, w tym także skóry. Degradacji ulegają 
kolagen i elastyna. Wskutek tego pojawiają się drob-
ne linie i zmarszczki. Stres, wpływając na barierę 
hydrolipidową, powoduje również utratę wilgoci, 

a wywołując mutacje DNA, może doprowadzić do 
raka skóry. 
Pierwszy krok do zahamowania nadprodukcji ROS to 
ograniczenie czynników zewnętrznych i wewnętrz-
nych wpływających na pojawienie się stresu oksyda-
cyjnego. Najlepiej robić to dwutorowo: dostarczając 
organizmowi określonej ilości antyoksydantów 
z pożywieniem i suplementami oraz używając ko-
smetyków z silnymi antyoksydantami.
W Bezpiecznej Kosmetyce często polecamy su-
plementację antyoksydantami, aby „podbić” efekt 
zabiegów anti-ageing, ale także do stosowania na co 
dzień, aby jak najszybciej rozpocząć walkę z inflam-
magingiem. Naszym ulubionym suplementem jest 
astaksantyna, produkowany przez algi karotenoid 
o właściwościach redukujących skutki stresu oksyda-
cyjnego, a tym samym hamujących proces starzenia. 
Bardzo ważne i dużo skuteczniejsze jest jednoczesne 

działanie zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, 
czyli łączenie suplementacji z kosmetykami. 

Najsilniejsze antyoksydanty
Na rynku kosmetycznym jest bardzo dużo antyok-
sydantów – jedne działają silniej, inne słabiej. Często 
produkt zawiera ich kilka, co wzmacnia jego moc 
anty oksydacyjną. Do najsilniejszych przeciwutle-
niaczy należą: katalaza, peroksydaza glutationowa, 
dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) oraz najnow-
sze: ksantohumol, bakuchiol, astaksantyna, fuleren 
i EUK 134™. Katalaza, peroksydaza glutationowa 
i SOD są w kosmetologii znane od jakiegoś czasu, 
ale nie każdy zdaje sobie sprawę z antyoksydacyjnej 
siły, jaka w nich drzemie. 
Ksantohumol to flawonoid pochodzący z żeń-
skich kwiatów chmielu. Jest składnikiem bardzo 
aktywnym biologicznie. Przeciwdziała wiotczeniu 

skóry, przyspiesza też procesy regeneracji. Potencjał 
antyoksydacyjny ksantohumolu jest cztery razy 
większy niż witaminy C i aż 200 razy większy niż 
resweratrolu. Mechanizm działania tego wspaniałego 
składnika polega na zapobieganiu utlenianiu i mo-
dyfikacji aminokwasów białek, które mogą osłabić 
włókna kolagenowe. Ksantohumol hamuje również 
utlenianie lipidów budujących płaszcz hydrolipidowy, 
przez co zmniejsza się ich przepuszczalność. Regu-
luje także transport przeznabłonkowy. Ma działanie 
przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe, rozjaśnia skórę 
oraz poprawia mikrokrążenie skórne.
Bakuchiol, nazywany często roślinnym retinolem, 
pochodzi z rośliny o nazwie bakuchi (Psoralea cory-
lifolia). Ma bardzo duży potencjał antyoksydacyjny. 
Neutralizując wolne rodniki, hamuje procesy zapalne 
i jednocześnie odmładza. Co ważne, nie wywołuje 
podrażnień ani zaczerwienienia, jest polecany osobom 

STRES OKSYDACYJNY TO ZACHWIANIE RÓWNOWAGI MIĘDZY 
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MA NEGATYWNY WPŁYW NA CAŁY ORGANIZM.



Antyoksydanty (przeciwutleniacze) to 
substancje, które ograniczają wpływ wolnych rodni-
ków na skórę. Hamują tym samym stres oksydacyjny, 
czyli proces, w wyniku którego zostaje zaburzona 
równowaga pomiędzy ilością wolnych rodników i prze-
ciwutleniaczy. Wolne rodniki tlenowe powstają na 
skutek procesów biochemicznych zachodzących 
w organizmie. To atomy lub cząsteczki zawierające 
niesparowane elektrony tworzące się w wyniku rozpa-

du wiązań chemicznych. Antyoksydanty przyłączają 
się do cząsteczki tlenu, zmniejszając jej reaktywność, 
więc zapobiegają starzeniu się skóry, które powo-
dują czynniki zewnętrzne – m.in. promieniowanie 
UV. Najpopularniejsze przeciwutleniacze stosowane 
w kosmetykach to witaminy C i E, koenzym Q10 oraz 
beta-karoten. Coraz częściej wykorzystuje się także 
„wymiatacze wolnych rodników”, np. kwas ferulowy, 
laktobionowy, glukonolakton czy glutation. 

ze skórą wrażliwą. Ze względu na swoją fotostabilność 
może być stosowany przez cały rok.
Astaksantyna pochodzi z grupy karotenoidów 
pełniących w świecie roślin rolę barwników: żółtego, 
pomarańczowego i czerwonego. Chroni rośliny przed 
uszkodzeniami pod wpływem światła, wspomaga 
proces fotosyntezy. Potencjał antyoksydacyjny astak-
santyny jest 65 razy większy niż witaminy C i 50 razy 
większy od witaminy E. To naturalny filtr UV – chroni 
DNA przed uszkodzeniami, opóźnia procesy foto-
starzenia, zmniejszając oksydację białek, hamuje 
powstawanie przebarwień, zapobiega degradacji 
kolagenu, zwiększa poziom nawilżenia. 
Fulereny są alotropową odmianą węgla. To bardzo 
ciekawe składniki od stosunkowo niedawna sto-
sowane w przemyśle kosmetycznym. Mają bardzo 
silne właściwości przeciwutleniające. Nazywane są 
„gąbkami rodnikowymi”, ponieważ jedna cząsteczka 
fulerenu jest w stanie zneutralizować kilkanaście 
wolnych  rodników – mają 100 razy silniejsze działanie 
antyoksydacyjne niż witamina E i 170 razy silniejsze 

niż witamina C. Fulereny wręcz przyciągają wolne 
rodniki. Działają też przeciwzapalnie i przeciwstarze-
niowo, rozjaśniają przebarwienia, doskonale nawilżają 
oraz stanowią naturalny filtr SPF, chroniący przed 
promieniowaniem UV.
EUK 134™ (Ethylbisiminomethyl Guaiacol Manganese 

Chloride) to nowy składnik, o którym jeszcze mało się 
pisze i na którym niewiele firm się poznało. Właści-
wościami naśladuje działanie naturalnej dysmutazy 
ponadtlenkowej. Posiada bardzo wysoki współczyn-
nik antyoksydacji, dzięki czemu doskonale wspiera 
organizm w walce ze stresem antyoksydacyjnym.

Pamiętajmy, że aby wykorzystać w pełni potencjał 
kosmetyków z antyoksydantami, należy je apli-
kować podczas porannej pielęgnacji. Dzięki temu 
skóra, narażona w ciągu dnia na szkodliwe działanie 
wolnych rodników, będzie doskonale zabezpie-
czona. Nie zapominajmy również o kosmetykach 
o wysokim filtrem SPF, chroniących nas przed 
promieniowaniem UV.
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PLAN 
ODMŁODZENIA 
DEKOLTU

WIELE KOBIET PRZYKŁADA DUŻĄ WAGĘ DO PIELĘGNACJI 
TWARZY, PO MACOSZEMU TRAKTUJĄC DEKOLT. TO BŁĄD, 
BO SKÓRA W TEJ OKOLICY RÓWNIE SZYBKO ZDRADZA 
WIEK, A NAWET POSTARZA – ZWŁASZCZA GDY WIDOCZNY 
JEST KONTRAST MIĘDZY GŁADKĄ TWARZĄ I POKRYTYM 
ZMARSZCZKAMI DEKOLTEM. 

Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i za-
biegom skóra twarzy wielu kobiet wygląda na dużo 
młodszą, niż wskazywałby na to ich PESEL, jednak 
dekolt potrafi od razu zdradzić ich prawdziwy wiek. 
Dzieje się tak, bo podczas codziennej pielęgnacji panie 
bardzo często zaniedbują ten obszar. To poważny błąd – 
skóra dekoltu jest cienka, ma mniejszą ilość włókien 
kolagenowych niż skóra twarzy, a także zdecydowanie 
mniejszą ilość podskórnej tkanki tłuszczowej. Ta 
okolica ciała charakteryzuje się również relatywnie 
niewielką ilością gruczołów łojowych, co czyni ją 
bardzo podatną na przesuszenie i odwodnienie, a to 
sprawia, że skóra w tym miejscu szybciej traci jędrność 
i ulega zwiotczeniu. Moim klientkom zawsze powta-
rzam, żeby dekolt traktowały dokładnie tak samo jak 
twarz. Tymczasem jak pokazuje moje doświadczenie 
jako kosmetologa, kobiety często zapominają nie 
tylko o pielęgnacji tej okolicy, ale także o jej ochronie 
przed promieniowaniem UV, co skutkuje objawami 
fotostarzenia i pojawianiem się przebarwień. 
Nie bez znaczenia jest również pozycja w czasie snu. 
Wiele klientek śpiących na brzuchu lub na boku na-
rzeka na zmarszczki na dekolcie, spowodowane nie-
odpowiednim ułożeniem ciała. Czasem już w młodym 

wieku, szczególnie u kobiet z większym biustem, na 
dekolcie pojawiają się poprzeczne i pionowe bruzdy. 
By zachować piękną i gładką skórę dekoltu na długo 
należałoby więc zmienić ten nawyk i po prostu spać 
na plecach. Z pewnością dużą rolę w procesie starzenia 
się tej partii ciała odgrywają też geny oraz problemy 
hormonalne. Co realnie możemy zrobić, aby starzenie 
się dekoltu spowolnić, lub kiedy niekorzystne zmiany 
już nastąpiły, optymalnie je zredukować? 

Wielopoziomowa przebudowa skóry
Mamy do dyspozycji wiele zabiegów, dzięki którym 
jesteśmy w stanie skutecznie zrewitalizować skórę 
i przeciwdziałać procesom starzenia. 
Z objawami fotostarzenia możemy walczyć za pomocą 
laseroterapii, np. przy użyciu różnego rodzaju laserów 
frakcyjnych nieablacyjnych, pod wpływem których 
następuje przebudowa skóry na kilku poziomach. 
Są to urządzenia służące do dogłębnej rewitalizacji 
skóry, przywrócenia jej sprężystości, odmłodzenia 
i natychmiastowego rozświetlenia. Wykorzystują 
technologię emitującą krótki impuls o wysokiej  energii 
wnikający w głąb skóry, czym stymulują produkcję 
kolagenu. Sprawiają, że skóra dekoltu jest gładsza 



i bardziej napięta. Zaletą tego zabiegu jest brak okre-
su rekonwalescencji. Mamy również laser frakcyjny 
nieablacyjny przeznaczony dla osób borykających 
się z przebarwieniami i zmarszczkami oraz utratą 
jędrności. To urządzenie emituje energię w postaci 
mikrowiązek światła, które w kontrolowany spo-
sób uszkadzają wybrane obszary skóry właściwej 
i naskórka. Po zabiegu następuje odbudowa skóry, 
dzięki czemu staje się młodsza, odświeżona, a plamy 
pigmentacyjne ulegają stopniowemu rozjaśnieniu. 
Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona 
i podrażniona przez kilkanaście godzin. Czasem mogą 
być widoczne mikrostrupki, które ulegają złuszczeniu, 
pozostawiając młodą, zregenerowaną tkankę. Zabiegi 
laserowe warto uzupełniać mezoterapią igłową lub 
osoczem bogatopłytkowym dla wzmocnienia efektów. 

Na popękane naczynka i przebarwienia
Kolejny problem związany z okolicą dekoltu, który 
dotyka wielu kobiet, to popękane naczynka i rumień. 
Wykorzystujemy tu najnowocześniejszą techno-
logię laserową emitującą światło o fali z zakresu 
450– 600 nm, które jest absorbowane przez melaninę 
i oksyhemoglobinę, co pozwala usunąć zmiany poło-
żone na różnych głębokościach. Dzięki tej technologii 
jesteśmy w stanie zamknąć naczynia na dekolcie oraz 
zlikwidować rumień i przebarwienia (działa ona też 
wspomagająco przy leczeniu trądziku różowatego). 
Bezpośrednio po zabiegu skóra może być zaczerwie-
niona i obrzęknięta. Dla uzyskania najlepszych efektów 
zalecamy serię około 4–5 zabiegów co 2–3 tygodnie. 
Innym skutecznym zabiegiem, jaki możemy zapropo-
nować klientkom, jest radiofrekwencja mikroigłowa, 
zwłaszcza jeśli jest wykonana urządzeniem, którego 
działanie opiera się na połączeniu podczas jednego 
zabiegu czterech technologii: mikrodermabrazji la-
serowej, mikronakłuwania na różnej głębokości z falą 
radiową oraz elektroporacji. W ten sposób możemy 
bardzo skutecznie zniwelować zmarszczki, zredukować 
przebarwienia oraz wygładzić powierzchnię skóry. 
Mikronakłucia stymulują skórę do samoregeneracji, 
natomiast fala radiowa, wykorzystując zjawisko dia-
termii, prowadzi do neokolagenezy oraz stymuluje 
produkcję elastyny. W tym zabiegu wykorzystujemy 
też zjawisko elektroporacji. Polega ono na stosowaniu 

krótkich i intensywnych impulsów elektrycznych, 
dzięki czemu błona komórkowa staje się półprzepusz-
czalna, a składniki aktywne mogą wniknąć w głąb skóry 
(preparaty dobieramy indywidualnie do potrzeb). Po 
zabiegu skóra jest zaczerwieniona i występuje obrzęk, 
który ustępuje po kilku dniach. Zabiegi wykonujemy 
w serii około 4–6 co 3 tygodnie. 
Wartym polecenia zabiegiem wspomagającym odmło-
dzenie dekoltu jest fala radiowa. Technologia multipo-
larnej fali radiowej pozwala na efektywne podgrzanie 
głębszych warstw skóry oraz tkanki podskórnej. Ciepło 
tworzące się w tkance nie tylko obkurcza włókna kola-
genowe, ale także stymuluje fibroblasty do produkcji 
nowych włókien. Dochodzi również do formowania 
nowych naczyń włosowatych, co przyczynia się do 
lepszego odżywienia i dotlenienia skóry. Wszystkie 
powyższe zabiegi możemy uzupełniać, wplatając 
w nie mezoterapię igłową, bezigłową, stymulatory 
tkankowe oraz osocze bogatopłytkowe. 
Mezoterapia igłowa, polegająca na wprowadzeniu pod 
skórę kwasu hialuronowego, witamin, polinukleotydów 
i substancji odżywczych – składników, które bardzo 
mocno nawilżają, rewitalizują, odżywiają i zagęszczają 
naszą skórę, jest bardzo skuteczna, jednak zabieg nie 
jest polecany osobom bojącym się nakłuć.
 
Pielęgnacja domowa skóry dekoltu 
Bardzo duże znaczenie ma wspomniana na początku 
odpowiednia pielęgnacja. Do dekoltu, podobnie jak 
do twarzy, należy dobierać delikatne produkty do 
demakijażu oraz kremy, które odpowiednio zadba-
ją o płaszcz hydrolipidowy skóry i antyoksydację. 
Podczas kąpieli warto zrobić ,,masaż ujędrniający”, 
na przemian polewając dekolt letnią i chłodną wodą 
w celu poprawy ukrwienia tego miejsca. Polecam 
też praktykę szczotkowania ciała na sucho, na czym 
dekolt bardzo skorzysta, choć przestrzegam, że należy 
przy tym zachować dużą delikatność. Skóra dekoltu 
bardzo łatwo ulega bowiem uszkodzeniom, stąd m.in. 
popękane naczynka, liczne przebarwienia, utrata sprę-
żystości oraz pogłębiające się z wiekiem zmarszczki. 
Codzienne stosowanie kremów na dekolt sprawia, że 
skóra zyskuje odpowiednie napięcie, jest optymalnie 
nawilżona i gładka. Dzięki temu spłyceniu ulegają 
poprzeczne bruzdy i zmarszczki na dekolcie, a po-

wstawanie nowych jest hamowane. Dobry krem na 
dekolt powinien zawierać również filtry SPF, które 
ochronią tę okolicę przed promieniami UVA/UVB, 
a jednocześnie nawilżą i ujędrnią skórę. Uzupełnieniem 
kremów mogą być maski z kwasem hialuronowym, 
fitohormonami, kolagenem, witaminami oraz ko-
enzymem Q10. Istotny jest też prawidłowy sposób 
nakładania kosmetyków – należy to robić od dołu 
ku górze. Smarowanie skóry w odwrotnym kierunku 
przyczynia się do powstawania zmarszczek. 
Kilka razy w tygodniu warto wykonać krótki masaż 
szyi i dekoltu wzdłuż przebiegu włókien kolageno-
wych oraz linii napięć – zmarszczki staną się mniej 
widoczne, a skóra bardziej odżywiona i jędrniejsza. 
Do masażu możemy wykorzystać różne akceso-
ria, np. jeżyki medyczne lub roller galwaniczny, 
co  wspomaga wchłanianie składników o działaniu 
antyoksydacyjnym, rozjaśniającym i regenerującym. 
Warto też zainteresować się jogą twarzy, szyi i dekoltu, 

która przeciwdziała procesom starzenia. Regularne 
stosowanie terapii manualnych twarzy w połącze-
niu z taśmowaniem również wpływa na ujędrnienie 
skóry na dekolcie. Facemodeling polega na głębokiej 
pracy z tkankami, a w połączeniu z kinezjotapingiem 
powoduje głęboką przebudowę skóry oraz uwolnienie 
blokad powięziowo-mięśniowych. Prowadzi to do 
zmian komórkowych, w rezultacie których skóra staje 
się lepiej ukrwiona i odżywiona oraz gładka. 

Podsumowując, na starzenie się obszaru dekoltu 
ma wpływ wiele czynników, z którymi stykamy się 
praktycznie codziennie. Odpowiednią pielęgnację 
należy wdrożyć od zaraz, a profilaktyczne zabiegi 
opóźniające procesy starzenia najlepiej rozpocząć 
jeszcze przed 30. rokiem życia, tak aby jak najdłużej 
móc się cieszyć pięknie nawilżoną, gładką i ujędrnioną 
skórą tego mocno kobiecego i jakże chętnie ekspono-
wanego obszaru.
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POWIKŁANIA 
PO ZABIEGACH 
KOSMETOLOGICZNYCH

Jak minimalizować niebezpieczeństwo wy-
stąpienia powikłań po zabiegach w gabinecie 
kosmetologicznym? Czego się wystrzegać, a na 
co zwracać szczególną uwagę? Jakie powikłania 
pojawiają się najczęściej i po jakich procedurach 
zabiegowych? W tym artykule odpowiem na 
te pytania oraz wyjaśnię, jak uniknąć ryzyka 
wystąpienia powikłań pozabiegowych lub jak 
to ryzyko zminimalizować.

Zła kwalifikacja do zabiegu
Najczęstszym, a zarazem najgorszym błędem, 
jaki może popełnić kosmetolog, kosmetyczka, 
a nawet lekarz medycyny estetycznej, jest błędna 
kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Kwestią podsta-
wową jest tutaj zastosowanie dwóch z trzech form 
diagnostyki: podmiotowej oraz przedmiotowej. 
Wywiad z klientem gabinetu jest pierwszym 
elementem wizyty. Większość gabinetów ma 
gotowe formularze do wypełnienia przez klienta. 

Jeśli klient wypełnia kartę samodzielnie, może 
udzielić błędnych odpowiedzi lub zataić pewne 
informacje, na przykład o swoim stanie zdrowia. 
Jeśli jednak specjalista, który będzie wykonywał 
zabieg, poświęci czas na rozmowę i wspólne wy-
pełnienie ankiety, zminimalizuje ryzyko błędnej 
kwalifikacji do zabiegu. 
W trakcie takiej rozmowy kosmetolog może 
wychwycić istotne informacje i dopytać klienta 
o szczegóły. Kiedy karta klienta jest już uzupeł-
niona, należy przystąpić do badania przedmio-
towego – w tym wypadku skóry klienta. 
Metodą palpacji oraz obserwacji badamy skórę. 
Oczywiście zawsze należy wykonać przedtem 
demakijaż, aby mieć właściwy obraz problemu. 
Na tym etapie wykorzystujemy lampę-lupę. 
Trzecią metodą diagnostyczną jest „badanie do-
datkowe” przy pomocy specjalistycznej aparatury. 
Najczęściej stosowanym przyrządem służącym 
do oceny skóry jest lampa Wooda. Urządzenie to 

RYZYKO WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ
PO ZABIEGACH WYKONANYCH PRZEZ 
KOSMETOLOGA ISTNIEJE ZAWSZE. 
SĄ JEDNAK KONKRETNE DZIAŁANIA,  
KTÓRE POZWALAJĄ SKUTECZNIE 
UNIKAĆ TYCH SYTUACJI. 

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 specjalizuje się w zabiegach z dziedziny 
kosmetologii i trychologii estetycznej. Jest autorką licznych 
artykułów z dziedziny kosmetologii.



70 71

pozwala na dokładną diagnostykę tkanki oraz ocenę 
zmian niewidocznych gołym okiem. Podsumowując, 
pierwsza zasada bezpieczeństwa zabiegowego to 
konsultacja i czas. Poświęćmy go klientowi tyle, ile 
potrzeba, aby dobrze dobrać zabieg. 

Zabiegi o zwiększonym ryzyku powikłań
Najczęściej powikłań możemy spodziewać się po 
zabiegach ingerujących głęboko w tkankę, naruszają-
cych jej ciągłość lub wywołujących pewne zjawiska, 
takie jak diatermia, fototermoliza selektywna czy 
elektrokoagulacja. Są to:
• zabiegi mikronakłuć, 
• peelingi chemiczne, 
• mikrodermabrazja, 
• epilacja laserowa, 
• fala radiowa. 

Liczy się odpowiednie podejście
Każdy z wymienionych zabiegów wymaga odmien-
nego podejścia. Inaczej będzie wyglądała kwalifikacja 
do mikrodermabrazji, a zupełnie  inaczej do epilacji 
laserowej. W związku powyższym zabiegi dzielimy 
na kilka grup:
1. Zabiegi nieinwazyjne lub mało inwazyjne, 
np. mikrodermabrazja, peelingi chemiczne. Są to 

zabiegi złuszczające, które najlepiej wykonywać 
wiosną lub jesienią, kiedy promieniowanie słoneczne 
nie jest tak intensywne jak latem, a temperatura nie 
jest tak niska jak zimą. Oczywiście w przypadku 
mikrodermabrazji możemy dostosować siłę tarcia 
indywidualnie do rodzaju skóry, warunków pogo-
dowych i ewentualnych dalszych planów zabiego-
wych. Podobnie jest z peelingami chemicznymi. 
Najlepszy czas, żeby przeprowadzić serie zabiegowe, 
to wiosna i jesień. Staramy się nie wykonywać tego 
typu zabiegów latem, ponieważ istnieje wtedy duże 
ryzyko powstania przebarwień, czemu można by 
było zaradzić, stosując produkty z SPF 50 co dwie 
godziny, ale byłoby to bardzo uciążliwe.
2. Zabiegi inwazyjne z przerwaniem ciągłości 
naskórka, czyli na przykład mikronakłucia. W przy-
padku procedur estetycznych, które naruszają cią-
głość skóry, należy zwrócić szczególną uwagę na 
leki przyjmowane przez klienta. Jeśli stosuje on 
ibuprofen, Acard lub aspirynę, nie możemy wykonać 
mikronakłuć, istnieje bowiem ryzyko pojawienia się 
nadmiernego krwawienia, wybroczyn oraz siniaków. 
W trakcie zabiegu podstawą jest utrzymanie skóry 
oraz pola zabiegowego w sterylnych warunkach. 
Zawsze dobieramy głębokość nakłuć do skóry i jej 
potrzeb indywidualnie. Bardzo ważnym elementem 

zabiegu jest omówienie z klientem postępowania 
po wyjściu z gabinetu – przez kilka dni powinien 
unikać sauny, siłowni lub innego wysiłku fizycz-
nego, a także basenu, solarium oraz opalania się na 
słońcu. Oczywiście przez cały ten czas musi zwracać 
baczną uwagę na sterylność skóry oraz swojego 
otoczenia – powinien zdezynfekować telefon, nie 
dotykać twarzy brudnymi rękoma, zmienić pościel, 
nie nakładać makijażu gąbeczkami, pędzlami itp. 
W razie niestosowania się do tych zaleceń istnieje 
ryzyko gorszego gojenia się tkanki, a nawet zain-
fekowania skóry.
3. Zabiegi technologiczne, np. epilacja laserowa, 
fala radiowa. Zabiegi aparaturowe są trudne, po-
nieważ wymagają od kosmetologa dużej wiedzy 
i doświadczenia w pracy z konkretnym urządzeniem. 
Nie wystarczy dobrze zakwalifikować klienta do 
zabiegu. Mamy tutaj do czynienia z większą liczbą 
przeciwwskazań niż w przypadku zabiegów po-
wierzchownych. Należy wziąć pod uwagę choroby 
autoimmunologiczne, onkologiczne, metalowe 
implanty w tkankach i wiele innych kwestii. 
Fala radiowa mulipolarna, monopolarna, elektropo-
racja czy technologia HIFU to zabiegi stymulujące, 
którymi często celowo wywołujemy stan zapalny 
w tkance, żeby pobudzić proces samoregeneracji 
skóry. W ich przypadku należy poinformować klien-
ta, że nie może stosować leków przeciwzapalnych 
po wizycie w gabinecie, ponieważ może to osłabić 
efekt pozabiegowy. 
Jeśli chodzi o zabiegi termiczne, takie jak fala ra-
diowa, ważne są: dobór parametrów zabiegowych, 
mierzenie temperatury tkanki oraz wyciszenie skóry 
bezpośrednio po zabiegu. Aby osiągnąć jak najlepsze 
efekty i zminimalizować ryzyko powikłań, należy 
nawadniać skórę, uzupełniać elektrolity oraz antyok-
sydanty, w tym witaminę C. Częstym powikłaniem 
po zabiegach fali radiowej są poparzenia, a następnie 
przebarwienia pozapalne, które ciężko leczyć. 
Sytuacja jest nieco inna w przypadku laserów. Tutaj 
ważne jest, aby wykluczyć cały szereg leków, ziół 
i suplementów mogących wywołać reakcję światło-
uczulającą. Jeśli do niej dojdzie, potrzebna będzie 
interwencja medyczna. Zazwyczaj nie wykonuje się 
tych zabiegów latem, gdy promieniowanie  słoneczne 

jest bardzo silne, a temperatura powietrza wysoka. 
Jeśli wykonamy latem zabieg epilacji laserowej na 
okolicę eksponowaną, może dojść do przebarwień. 
Niestety najczęstszym powikłaniem po laseroterapii 
są poparzenia. Nieumiejętnie wykonany zabieg, 
niewłaściwy dobór parametrów, błędna kwalifikacja 
mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków. 

Co,  gdy pojawią się powikłania?
Jeśli chodzi o powikłania pozabiegowe, warto wspo-
mnieć, że różnią się one od działań niepożądanych, 
takich jak np. uczucie pieczenia, świąd, delikatne 
wybroczyny czy mrowienie. Tego typu odczucia, choć 
mało komfortowe, nie są dla klienta niebezpieczne.
Podsumowując temat, chcę jeszcze raz powtórzyć: 
aby uniknąć lub zminimalizować ryzyko wystąpienia 
niepożądanych skutków pozabiegowych, należy 
wykonać dokładną analizę skóry oraz przeprowadzić 
wnikliwy wywiad z klientem, wykluczyć przeciw-
wskazania do danego zabiegu, zadbać o sterylność 
podczas procedury zabiegowej oraz omówić z klien-
tem postępowanie pozabiegowe – najlepiej w formie 
pisemnej poinformować go, co należy robić, a czego 
unikać po zabiegu.
Jeśli pojawią się powikłania, pacjent powinien po-
informować o tym kosmetologa, który wykonywał 
zabieg, a w pierwszej fazie leczenia zwrócić się do 
lekarza dermatologa – niestety powikłania zazwyczaj 
wymagają interwencji lekarza specjalisty. Następnie 
kosmetolog, dobierając odpowiednią terapię w poro-
zumieniu z lekarzem dermatologiem, może prowadzić 
procedurę pielęgnacyjną.

POWIKŁANIA RÓŻNIĄ SIĘ 
OD DZIAŁAŃ 

NIEPOŻĄDANYCH. 
UCZUCIE PIECZENIA,  

ŚWIĄD, WYBROCZYNY  
CZY DELIKATNE 
MROWIENIE SĄ 

MAŁO KOMFORTOWE,  
ALE NIE NIEBEZPIECZNE



110

Szczupłe, długie i jędrne nogi to marzenie 
każdej z nas przez cały rok, choć w sezonie letnim 
i wczesnojesiennym, kiedy bardziej je eksponujemy, 
to pragnienie przybiera na sile. Długości nóg nie mo-
żemy zmienić, ale na pozostałe elementy atrakcyjnego 
wyglądu wpływ już mamy. 
Niestety osiągnięcie szczupłości i elastycznej, gładkiej 
skóry jest trudniejsze w przypadku nóg niż innych 
części ciała. Nogi niełatwo jest wyszczuplić, uda są 
mocno podatne na cellulit, a łydki na zastoje limfa-
tyczne. Mięśnie nóg są bardzo silne i łatwo ten obszar 
ciała przesadnie rozbudować, dlatego tak ważny jest 
indywidualnie dobrany program treningowy oraz 
oczywiście dieta. Często nadmierny wysiłek fizyczny 
i długie godziny spędzone na siłowni wręcz pogarszają 
wygląd nóg – powstają obrzęki, napięcia powięzio-

we, a przetrenowanym nogom brakuje odpoczynku 
i regeneracji. Z pomocą w osiągnięciu celu, jakim są 
wymarzone, atrakcyjne wizualnie nogi, przychodzi 
wiele technologii zabiegowych dostępnych w gabi-
netach medycyny estetycznej i kosmetologii. W tym 
artykule skupimy się na poszczególnych obszarach 
nóg, podstawowych problemach z nimi związanych 
oraz wybranych terapiach. 

Znienawidzone bryczesy
To specyficzny obszar ud, trudny do samodzielne-
go wymodelowania za pomocą diety lub ćwiczeń. 
„Bryczesy” są swoistą lipodystrofią, lokalnie nagro-
madzonym nadmiarem komórek tłuszczowych, dają-
cym w konsekwencji sylwetkę typu „gruszka”. Złogi 
tłuszczu pod skórą tworzą bolesne grudki. W takim 

ZABIEGI
NA PIĘKNE NOGI

URSZULA KRAWCZYK
Magister rehabilitacji, kosmetyczka, dyplomowana masażystka 
i dietetyczka. 10-letnie doświadczenie w pracy z ciałem zdobywała 
w jednym z najbardziej renomowanych salonów w Warszawie.
Jest specjalistką w pracy z urządzeniami Hi-Tech. Tworzy 
kompleksowe terapie, ma doskonałe wyniki w terapiach anti-ageing, 
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.

MASYWNE ŁYDKI? „BRYCZESY”? NAWISY NAD KOLANAMI? 
NIEMAL KAŻDA KOBIETA MA WOBEC SWOICH NÓG JAKIEŚ 
ESTETYCZNE ZASTRZEŻENIA. JAK WYELIMINOWAĆ  
TE PROBLEMY Z POMOCĄ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII? 
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przypadku zalecane są zabiegi działające lipolitycznie 
i lokalnie (liposukcja, lipoliza iniekcyjna, kriolipoliza, 
 karboksyterapia). Ich celem tych jest permanentne 
usunięcie komórek tłuszczowych z tego obszaru, 
kontrolowana apoptoza i przebudowa tkankowa. 
Efektem jest lokalna redukcja tkanki tłuszczowej, 
zmniejszenie obwodu i przepracowanie opornej tkanki 
w celu optymalnego wymodelowania sylwetki.
Są to zabiegi o wysokiej skuteczności, ale należy sto-
sować się po nich do zaleceń terapeutów. Uwolniony 
depozyt tłuszczowy w kolejnych etapach usuwany 
jest z organizmu naturalnymi metodami oczyszczania 
się z toksyn i zbędnych metabolitów. Metabolizm 
tłuszczowy zachodzi głównie w wątrobie, a za proces 
oczyszczania odpowiedzialna jest chłonka i układ 
limfatyczny. Świadomość pacjenta i jego postępowanie 
pozabiegowe są więc tu kluczowe.

Idealnie smukłe uda
Nadprogramowa tkanka tłuszczowa w okolicy ud 
jest bardzo oporna i zwykle trudna do usunięcia 

treningami czy dietą. Ma to bezpośredni związek 
z fizjologią i hormonami kobiecymi. Gromadzenie się 
w tym rejonie cellulitu prowadzi do utraty jędrności 
i elastyczności tkanki. To złożony i trudny problem. 
Trzeba indywidualnie skomponowanej terapii i in-
tensywnych działań pozabiegowych, żeby osiągnąć 
oczekiwane efekty. 
Terapie najczęściej stosowane na ten obszar ciała to 
masaże próżniowe (endermologia), karboksyterapia, 
fala uderzeniowa i zabiegi z wykorzystaniem fali 
radiowej. Jako terapeuci skupiamy się na stymulacji 
komórek tłuszczowych do usuwania zawartości 
tłuszczowej i do obkurczania się, co prowadzi do 
optycznego zmniejszenia objętości ud. Zabiegi te nie 
tylko przyspieszają metabolizm tłuszczowy, ale także 
wpływają na strukturyzację tkanki: rozbijają zrosty 
łącznotkankowe, luzują napięte powięzi, regulują 
włókna kolagenowe i stymulują do produkcji nowych. 
Wszystko to docelowo wzmacnia struktury tkanki 
łącznej i skóry, wygładza ją i ujędrnia, wzmacnia.  
Te skumulowane działania prowadzą z czasem do 

CZĘSTO NADMIERNE ĆWICZENIA WRĘCZ POGARSZAJĄ WYGLĄD 
NÓG. POWSTAJĄ NA NICH OBRZĘKI, NAPIĘCIA POWIĘZIOWE, 
PRZETRENOWANYM NOGOM BRAKUJE REGENERACJI.

osiągnięcia gładkich, szczupłych i jędrnych ud. Do-
datkowo pomaga świadomość klientki w zakresie 
pielęgnacji domowej – np. szczotkowanie na sucho, 
wykonywanie automasaży i okładów z substancji 
aktywnych pozwalają uzyskać szybszy i trwalszy efekt. 

Żegnajcie nawisy nad kolanami
Nadmiar tkanki i brak jej elastyczności w okolicy rzepki 
to jeden z problemów coraz częściej wymienianych 
przez pacjentki. To trudny obszar terapeutyczny 
już ze względu na samą budowę stawu kolanowego. 
Tak naprawdę niewiele jest zabiegów, które można 
wykorzystać w tej lokalizacji. Kriolipoliza nie „zła-
pie” fałdu tłuszczowego, kontrola nad wiązką HIFU 
będzie w tym obszarze bardzo utrudniona, a fala 
uderzeniowa jest zbyt intensywna i uderza w kość. 
Lipolitycznie najlepiej w tej okolicy sprawdzają się: 
lipoliza iniekcyjna, karboksyterapia oraz intensywne 

podgrzanie tego obszaru, np. falą radiową. Tylko 
precyzyjne opracowanie problemu da nam efekt 
wyszczuplenia. Często do nadmiernego depozytu 
tłuszczowego dochodzi brak elastyczności i jędrno-
ści skóry. Tu z pomocą przychodzą zabiegi takie jak 
laser frakcyjny czy radiofrekwencja mikroigłowa. 
Wiotkość okolicy kolan wynika nie z zaniku tkanki 
podskórnej, tylko ze starzenia się i dużej ruchomości 
skóry w tej okolicy. Dlatego trzeba zadbać o jej silne 
ustrukturyzowanie i wzmocnienie. 

Zbyt masywne łydki i kostki
Masywne łydki i kostki mogą być skutkiem działania 
wielu zmiennych, ale kluczowe czynniki to: genetyka, 
źle dobrane ćwiczenia i problemy zdrowotne. Nawet 
u bardzo szczupłych pań, które są zadowolone z wy-
glądu swojego ciała, może pojawić się ta drażniąca je 
dysproporcja. Prawidłowa diagnoza – stwierdzenie, 
z jakim problemem mamy do czynienia (patrz: zastoje 
limfatyczne, zaburzone krążenie, skumulowany lokal-

nie depozyt tłuszczowy) – stanowi klucz do dobrze 
dobranej terapii. Najpopularniejsze zabiegi mające na 
celu wyszczuplenie i wymodelowanie tej partii ciała to: 
liposukcja, botoks i masaże próżniowe. Te ostatnie są 
skierowane do kobiet, u których wiodący problem to 
obrzęki, zaburzenia krążenia, zastoje limfatyczne. Za-
biegi stymulują tkanki, rozbijają tłuszcz na drobniejsze 
frakcje, odblokowują tkankę do lepszego drenażu oraz 
odprowadzenia zastojów płynów i toksyn. Z mojego 
wieloletniego doświadczenia wynika, że smuklejsze, 
bardziej wymodelowane i elastyczne łydki oraz ładnie 
zaznaczające się, szczupłe kostki wzmacniają dobre 
samopoczucie i podnoszą ogólną samoocenę klientek. 
Jak już wspomniałam, poza zabiegami wielkie zna-
czenie mają ćwiczenia, dieta, suplementacja i pielę-
gnacja domowa – dobrane odpowiednio do problemu. 
Treningi powinny być zróżnicowane, o zmiennym 
natężeniu i intensywności, by aktywizować ciało na 

wiele sposobów. Wskazane jest mieszanie treningów 
siłowych z interwałowymi i treningami cardio. Co 
do diety, najlepiej gdy jest niskowęglowodanowa, 
bogata w warzywa, pełnowartościowe białko i zdrowe 
tłuszcze (nie eliminujemy ich z diety). Zalecane jest 
unikanie pokarmów prozapalnych. Latem należy 
wypijać 2–3 litry wody i herbatek ziołowych dzien-
nie. Suplementacja powinna być zawsze celowana, 
uzależniona od podstawowego problemu pacjenta. 
Polecane suplementy i ekstrakty ziołowe zawierają 
najczęściej takie składniki jak: pokrzywa, mniszek 
lekarski, zielona herbata, L-karnityna, morszczyn 
pęcherzykowaty. 
Inne zalecenia dostanie klientka z cellulitem tłusz-
czowym i nadmiarem adipocytów, inne z zabu-
rzeniami krążenia i problemami limfatycznymi. 
Dlatego tak ważna jest specjalistyczna konsultacja 
w renomowanym i zaufanym gabinecie, najlepiej 
u specjalisty z doświadczeniem w redukcji opisa-
nych tu problemów.


