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Magister kosmetologii, absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej
w Białymstoku na kierunku kosmetologia oraz dziennego 
studium kosmetycznego w Warszawie. Ma kilkunastoletnie
doświadczenie w zakresie kosmetyki i kosmetologii. Specjalistka
w dziedzinie trychologii i kosmetologii estetycznej. Związana 
zawodowo z Bezpieczną Kosmetyką. Specjalizuje się 
w odmładzających i pielęgnacyjnych zabiegach na twarz, zabiegach
laserowych (epilacja, fotoodmładzanie, nieinwazyjny lifting) 
oraz zabiegach trychologicznych.

TRWAŁE USUNIĘCIE ZMIAN PIGMENTACYJNYCH 
TO TRUDNE WYZWANIE, KTÓRE MOŻE SIĘ ZAKOŃCZYĆ 
SUKCESEM DZIĘKI ZASTOSOWANIU ZABIEGÓW 
Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ HI-TECH. JAK DOBIERAĆ 
TECHNOLOGIE DO TYPÓW PRZEBARWIEŃ?

Przebarwienia na twarzy to zmartwienie 
wielu kobiet. Przyczyn ich pojawiania się jest wiele: 
mogą być wynikiem nadmiernej ekspozycji na słoń-
ce, pozostałością po zmianach trądzikowych czy 
przykrą konsekwencją zaburzeń hormonalnych. Za 
powstawanie przebarwień odpowiadają melanocyty, 
czyli komórki odpowiedzialne za produkcję melaniny. 
Znajdują się one w warstwie podstawnej naskórka. 
Natomiast melanina to pigment odpowiadający za 
barwę skóry i włosów. 
Produkcja melaniny (melanogeneza) jest regulo-
wana genetycznie i hormonalnie. Nierównomierne 
nagromadzenie tego barwnika będzie powodowało 
przebarwienia. Enzymem stymulującym wytwarzanie 
melaniny jest tyrozynaza, stąd też najskuteczniejszymi 
substancjami w walce z przebarwieniami są zwykle 
inhibitory tyrozynazy. 
Główne przyczyny aktywujące melanogenezę to: 
• czynniki zewnętrzne, takie jak: antykoncepcja hor-
monalna, leki światłouczulające, promieniowanie UV, 
niektóre kosmetyki, leki i zioła. 
 • Czynniki wewnętrzne, takie jak: zaburzenia hormo-
nalne, predyspozycje genetyczne, ciąża, menopauza, 
problemy z tarczycą oraz niedobory witamin.

Co to za typ?
W zależności od głębokości położenia w skórze wy-
różniamy różne typy przebarwień: 

• epidermalne (naskórkowe) – to przebarwienia 
znajdujące się w naskórku nad melanocytami, zwykle 
koloru brązowego;

• dermalne (skórne) – znajdują się w skórze właściwej 
i podstawnych warstwach naskórka, są koloru niebie-
skoszarego, występują głęboko w skórze właściwej, 
zazwyczaj są bardzo trudne do usunięcia; 
• epidermalno-termalne – to przebarwienia wystę-
pujące w naskórku i w skórze właściwej, typ zmian 
najtrudniejszy do zredukowania.

By pozbyć się zmian barwnikowych, należy je odpo-
wiednio zdiagnozować, czyli ocenić kształt, lokalizację, 
głębokość oraz ustalić przyczynę powstawania. Dzięki 
temu możemy dobrać odpowiednią strategię działania 
w celu redukcji zmian barwnikowych. Należy też 
zwrócić szczególną uwagę na hormony, takie jak: MSH 
(melanotropowy), decydujący o zabarwieniu skóry, 
oraz ACTH (adrenokortykotropowy).



Oceniaj po wyglądzie
Ze względu na wygląd zewnętrzny wyróżniamy kilka 
typów przebarwień barwnikowych: 
• piegi – złociste lub ciemnobrązowe plamki, najczęściej 
u osób o jasnej karnacji, uwarunkowane genetycznie. 
Latem delikatnie ciemnieją, natomiast w okresie zi-
mowym stają się jaśniejsze;
• przebarwienia słoneczne – plamy soczewicowate – 
pojawiają się w najczęściej po 40. roku życia, ciemno- 
lub jasnobrązowe, o regularnych bądź nieregularnych 
kształtach;
• melasma (ostuda) – o jej występowaniu decydują 
predyspozycje genetyczne, ekspozycja na promienio-
wanie UV oraz zaburzenia hormonalne. Melasma może 
występować na całej twarzy i być umiejscowiona na 
różnej głębokości. Często towarzyszą jej rozszerzone 
naczynka. Substancjami hamującymi pogłębianie się 
przebarwień jest kwas azelainowy, glutation, kwas 

askorbinowy, alfa-arbutyna, ekstrakt z zielonej herbaty 
i kwas alfa-liponowy oraz ochrona przed promienio-
waniem UV (ta ostatnia: obowiązkowo);

• PIH (post-inflammatory hyperpigmentation) – to ciem-
nobrązowe lub sine przebarwienia powstałe w wyniku 
stanu zapalnego, spowodowanego trądzikiem, moc-
nym złuszczeniem;
 • PIE (post-inflammatory erythema) – czerwono-różowe 
zmiany po wypryskach, powstałe wskutek wyciskania, 
co prowadzi do głębszych zmian na skórze. Najlepszą 
kuracją jest w tym przypadku natłuszczanie i nawil-
żanie oraz odpowiednia regeneracja skóry. 
W skutecznej walce z niechcianymi przebarwieniami 
ważną rolę odgrywają składniki aktywne, takie jak: 
kwas azelainowy, niacynamid, arbutyna, witamina C, 
resweratrol, ekstrakt z lukrecji, hydrochinon oraz kwas 
kojowy, kwas traneksamowy, kwas laktobionowy, 
glukonolakton oraz azeloglicyna.

Możliwości działania
W skutecznej redukcji przebarwień, o czym wspo-
mniałam na samym początku, istotnym pierwszym 
krokiem jest odpowiednia diagnoza oraz znalezienie 
przyczyny ich powstawania. Dzięki temu możemy 
dobrać odpowiednią technologię, która skutecznie 
upora się z problemem. Poniżej przedstawiam kilka 
z dostępnych opcji.
Mesotherm – to urządzenie pozwalające na dogłębną 
i silną odbudowę skóry twarzy. Radiofrekwencja mi-
kroigłowa, jednoczesne połączenie mikrodermabrazji 
korundowej, mechanicznego mikronakłuwania, mo-
nopolarnej fali radiowej oraz elektroporacji. Głębokie 
ciepło diatermii powoduje skurcz i regenerację włókien 
kolagenowych. Mikronakłucia przyczyniają się do neo-
kolagenezy – produkcji nowych włókien kolagenowych 
w skórze właściwej. Efektem zabiegu jest długotrwały 
lifting i ujędrnienie oraz, co w tym temacie kluczowe, 

głęboka redukcja przebarwień. Serię zabiegów ustala 
się indywidualnie, w zależności od potrzeb skóry.

Laser frakcyjny nieablacyjny Emerge – to zabieg 
przeznaczony do redukcji i usuwania powierzchow-
nych przebarwień. Urządzenie wykorzystuje energię 
w postaci mikrowiązek światła, które w kontrolowany 
sposób uszkadzają wybrane obszary naskórka i skó-
ry właściwej. Naturalny proces gojenia sprawia, że 
komórki uszkodzone zastępowane są zdrową, nową 
tkanką. Efektem zabiegu jest młodsza skóra pozba-
wiona przebarwień. W zależności od kondycji skóry 
wymagana jest seria 4–6 zabiegów, co 2 tygodnie. 
Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, 
co zazwyczaj ustępuje po kilku dniach.

Zabieg Alma Harmony ClearLift (laser neody-
mowo-yagowy) – zabieg wykonywany przy użyciu 
specjalnie dobranej długości fali lasera Alma Har-

GŁÓWNE PRZYCZYNY AKTYWUJĄCE MELANOGENEZĘ TO: 
ANTYKONCEPCJA DOUSTNA, LEKI ŚWIATŁOUCZULAJĄCE, 
PROMIENIOWANIE UV, NIEKTÓRE KOSMETYKI, LEKI I ZIOŁA,
A TAKŻE ZMIANY HORMONALNE I PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE.

mony Q-Switch o działaniu frakcyjnym nieabla-
cyjnym. Skóra poddana zabiegowi jest naświetlana 
i dochodzi do nagrzania głębszych warstw skóry 
właściwej, w wyniku czego następuje przebudowa 
włókien kolagenowych. Zabieg jest praktycznie 
bezbolesny i niewymagający rekonwalescencji, 
co pozwala natychmiast wrócić do codziennej ak-
tywności. Technologia bardzo krótkiego impulsu 
o wysokiej energii znalazła zastosowanie w redukcji 
przebarwień oraz w głębokiej przebudowie skóry na 
każdej głębokości. Zabieg charakteryzuje się wysoką 
skutecznością zarówno w walce z powierzchownymi, 
jak i głębszymi przebarwieniami. Zaleca się serię 
4–6 zabiegów, co 2–3 tygodnie. 
Dye-VL – to doskonałe rozwiązanie w walce z przebar-
wieniami, fotostarzeniem oraz zmianami naczyniowy-
mi. Technologia emituje wąskopasmowe, pulsacyjne 
źródło światła o długości 450–600 nm. Długość tej 
wiązki wykazuje wysoką absorpcję w melaninie i ok-
syhemoglobinie, co pozwala zredukować zmiany na 
różnej głębokości. Zabieg jest bezpieczny i praktycznie 
bezbolesny. Widoczne lekkie zaczerwienie na skórze 
ustępuje po kilku godzinach. 
Laser frakcyjny CO2 (10600 nm) – to urządzenie 
do odmładzania skóry, usuwania przebarwień i blizn. 
Jego głębokie, frakcyjne działanie pobudza komórki 
do odbudowy i pomaga zlikwidować niedoskonałości. 
Laser ten posiada najwyższe parametry zabiegowe, 
co umożliwia wykonanie bardzo głębokiej ablacji, 
dzięki czemu możemy usunąć różnorodne zmiany 
na różnych głębokościach. Ablacyjne zabiegi wiążą 
się niestety z koniecznością długiego czasu rekonwa-
lescencji. Laser wnika w głąb skóry, jego światło jest 
pochłaniane przez zawartą w komórkach wodę. Do-
chodzi do błyskawicznego podgrzania wody w tkance, 
a potem jej odparowania, czyli ablacji. Okres gojenia 
to około 6–8 dni. 
Laser Er:YAG – działa na zasadzie skupionej wiązki 
światła o długości fali 2940 nm, docierając do wnętrza 
komórki, naruszając jej wierzchnie warstwy i tworząc 
w skórze tysiące mikrouszkodzeń. Działa na zmia-
ny barwnikowe bez wpływu na otaczające tkanki. 
Dochodzi do mocnej odbudowy, a tym samym do 
pobudzenia produkcji kolagenu i elastyny. Dzięki 
tej technologii uzyskujemy wyraźne odmłodzenie, 

redukcję przebarwień, blizn i rozstępów. Laser CO2 
działa głębiej niż erbowo-yagowy, ale w przypadku 
tego pierwszego nie możemy pracować warstwowo na 
każdej głębokości. Przy laserze Er:YAG uzyskujemy 
silniejszy resurfacing wierzchnich warstw skóry.

Laser aleksandrytowy (755 nm) – technologia 
umożliwia usuwanie i rozjaśnianie średnio głębokich 
i powierzchownych przebarwień skórnych. Nagroma-
dzona w przebarwieniach melanina pochłania światło 
lasera aleksandrytowego. Urządzenie podgrzewa 
komórki zawierające barwnik, powoduje zniszczenie 
zmiany, a następnie przebarwienia ulegają ściemnieniu 
i złuszczeniu. Rozdrobniony barwnik jest usuwany 
przez organizm w procesie regeneracji skóry. 
CPL – kalibrowane światło pulsacyjne o długości 400–
1200 nm, na której można uzyskać wiązki o różnych 
długościach, stosując filtry odcinające. Specjalny filtr 
dostosowuje długość fali do rodzaju skóry i niedoskona-
łości, które mają być leczone (powierzchowne zmiany 
pigmentacyjne, naczyniowe, zmiany trądzikowe).

Podsumowanie
Technologie hi-tech należy dobierać indywidualnie, 
obserwując efekty ich działania na skórze. Możemy 
je również łączyć z innymi zabiegami dla wzmocnie-
nia rezultatów. W gabinecie Bezpieczna Kosmetyka 
indywidualne „beauty programy” opracowujemy 
z myślą o konkretnym kliencie i takie rozwiązanie 
bardzo wszystkim polecam.
 
Na koniec raz jeszcze podkreślę, że przed wykona-
niem jakiegokolwiek zabiegu przebarwienia musimy 
odpowiednio zakwalifikować, zdiagnozować, poznać 
ich charakter (wrodzone czy nabyte), a następnie 
ich podłoże (wrodzone lub genetyczne). Redukcja 
przebarwień jest bardzo trudna, bo mają tendencję 
do nawracania. Żeby się ich skutecznie pozbyć, 
ważne jest holistyczne podejście, które opiera się 
na dokładnym wywiadzie, znalezieniu przyczyny, 
odpowiedniej pielęgnacji, stosowaniu filtrów SPF 
oraz inhibitorów tyrozynazy. Wszystkie te dzia-
łania mają szansę przynieść oczekiwane rezultaty 
i pozwolić jak najdłużej cieszyć się młodą, jednolitą 
skórą z efektem „glow”.


