


TA ZDRADLIWA
SZYJA...
MOŻNA UKRYWAĆ SZYJĘ Z OZNAKAMI 
STARZENIA SIĘ POD APASZKAMI I GOLFAMI, 
ALBO... ZADBAĆ O NIĄ U KOSMETOLOGA. 
JAKIE ZABIEGI DADZĄ OCZEKIWANY EFEKT?

AGNIESZKA MIENIK
Mgr kosmetologii, właścicielka gabinetu Bezpieczna  Kosmetyka. 
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała. 
Przez lata współpracowała z dermatologami oraz lekarzami medycyny 
estetycznej, nabierając doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów. 
Jest autorką wielu fachowych artykułów na tematy związane z branżą 
urodową i zdrowotną. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami Wyższej Szkoły 
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na kierunku Kosmetologia Kliniczna. 
Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka.

Prowadząc od wielu lat gabinet kosmeto-
logiczny, niezmiennie toczę dyskusje z klientkami 
na temat poszerzenia obszaru zabiegowego o szyję 
i dekolt. Paniom wydaje się, że jeżeli jakiegoś obszaru 
nie widać, to nie trzeba o niego dbać. O ile dekolt 
rzeczywiście możemy przykryć odpowiednią gar-
derobą, to z szyją jest o wiele trudniej, a ta okolica 
ciała, podobnie jak dłonie, od razu zdradza wiek 
metrykalny. 
O szyję należy dbać podobnie jak o twarz, a na-
wet bardziej, ponieważ starzeje się szybciej. Jest to 
spowodowane małą ilością gruczołów łojowych, 
co prowadzi do zaburzenia procesów nawilżania 
i przesuszania się skóry. Konsekwencją tego stanu 
rzeczy jest pojawianie się zmarszczek. Początkowo 
są to delikatne linie, które stopniowo zamieniają się 
w głębokie, utrwalone zmarszczki. 

Nawyki postarzające wygląd szyi
Zmarszczki na szyi mogą pojawić się już w młodym 
wieku. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest 
nieprawidłowa postawa ciała. Dlatego w ramach 
profilaktyki edukujmy klientki, jakich pozycji przy-
spieszających pojawianie się zmarszczek należy 
unikać. Przede wszystkim nie powinno się czytać 
książek w łóżku w pozycji leżącej z pochyloną głową. 
Niestety era telefonów komórkowych też nam nie 
sprzyja, ponieważ kiedy patrzymy w ekran smartfona, 
pochylamy głowę i przyciągamy brodę do szyi, a to 
powoduje załamywanie się skóry na szyi i stopniowe 
utrwalanie się zmarszczek poprzecznych. Skóra na 
szyi jest cieńsza i delikatniejsza niż na twarzy, łatwiej 
reaguje na promieniowanie UV, szybko może ulec 
poparzeniu, jeżeli nie jest zabezpieczona kremem 
z filtrem SPF. Niestety, wiele osób nie pamięta o swo-
jej szyi podczas aplikowania kremu ochronnego na 
twarz… Skóra na szyi ma też mniej włókien kolagenu 
i elastyny, przez co szybciej traci jędrność i elastycz-
ność. W starzeniu się tej okolicy nie bez znaczenia 
jest genetyka. Wiemy już, jak ważna jest profilaktyka, 
a teraz zobaczmy, z czym się musimy zmierzyć, aby 
szyja przez długi czas wyglądała młodo.

Główne objawy starzenia się skóry na szyi to:
• utrata jędrności, wiotkość zwana „skórą indyka”;
• zmarszczki poziome, czyli „naszyjnik Wenus”;
• nierównomierny koloryt;
• zaczerwienienie.
Jakim orężem zabiegowym dysponują gabinety ko-
smetologii i medycyny estetycznej w walce o młodo 
wyglądającą skórę? 

Najskuteczniejsze zabiegi
Do dyspozycji mamy wiele metod odmładzania 
przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i dekoltu, 
dlatego robiąc zabieg na twarz, nigdy nie pomijamy 
szyi. Na rynku beauty jest wiele technologii hi-tech, 
które pomogą zrewitalizować i przebudować skórę 
szyi na wielu poziomach.
• Karboksyterapia – terapia dwutlenkiem węgla, 
metoda mało inwazyjna, która doskonale się sprawdza 
przy zabiegach przywracających jędrność skóry. Gaz 
podany podskórnie zwiększa przepływ krwi, tlenu 
i składników odżywczych w miejscu poddawanym 
zabiegowi. Dzięki temu poprawia się metabolizm 
komórkowy, krążenie w tkankach, następuje wy-
raźna stymulacja fibroblastów do produkcji nowego 
kolagenu.
• Ultradźwięki HIFU – wysokoenergetyczna fala 
ultradźwiękowa selektywnie ogrzewa tkankę na dużej 
głębokości, nawet 4,5 mm (chociaż w przypadku szyi 
pracujemy na 1,5 i 3 mm). Zabieg doskonale ujędrnia 
i zagęszcza skórę.
• Radiofrekwencja mikroigłowa – zabieg fali radio-
wej połączony z mikronakłuciami to jedna z najsku-
teczniejszych technik walki ze starzeniem. Fala radio-
wa dostarczana jest w głąb skóry za pośrednictwem 
mikroigieł. Działanie wysoką temperaturą powoduje 
obkurczanie włókien kolagenowych i stymuluje skórę 
do produkcji nowego kolagenu i elastyny. Mikrona-
kłucia natomiast uruchamiają procesy gojenia i dają 
finalnie efekt silnego odmłodzenia. 
• Termolifting – bardzo bezpieczny, całoroczny 
zabieg polegający na rozgrzaniu głębokich warstw 
skóry właściwej, efektem czego jest skrócenie włókien 



kolagenowych i elastynowych oraz stymulacja do 
powstawania nowych białek podporowych.
• Mezoterapia igłowa – doskonały zabieg profilak-
tyczny albo na pierwsze oznaki starzenia się skóry 
na szyi. Podczas terapii wstrzykujemy w głębokie 
warstwy skóry koktajle zawierające składniki aktyw-
ne, kwas hialuronowy, witaminy, polinukleotydy, 
aminokwasy, które stymulują procesy naprawcze, 
nawilżają i zagęszczają skórę.
•Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym – 
mezoterapia substancją otrzymywaną z własnej krwi 
pacjenta. Zabieg powoduje przyspieszenie procesu 
regeneracji, aktywuje komórki macierzyste oraz 
stymuluje pracę fibroblastów.
• Stymulatory tkankowe – najmodniejszy ostatnio 
zabieg odmładzający, podczas którego przy pomocy 
igły i strzykawki wprowadzamy w skórę preparat 
mający za zadanie stymulować odbudowę i regene-

rację struktur skóry. Zabieg ten widocznie poprawia 
jej gęstość i jędrność. 

Wymieniłam tu tylko część dostępnych zabiegów 
odmładzających, ale są to w mojej opinii najważ-
niejsze technologie i terapie stosowane na co dzień 
w klinikach i gabinetach kosmetologicznych. Metody 
te działają głównie odmładzająco na skórę, poprawiają 
jej jędrność i redukują drobne zmarszczki. 

Sposoby na „naszyjnik Wenus”
Co gdy na szyi pojawią się głębsze zmarszczki? 
Wówczas jedynym ratunkiem jest zabieg z użyciem 
usieciowanego kwasu hialuronowego, którym lekarz 
wypełnia powstałe bruzdy. Kwas wywołuje efekt li-
ftingu, niweluje „naszyjnik Wenus” i podnosi poziom 
nawilżenia skóry. Warto jednak podkreślić, że najlepiej 
działają terapie łączone. Samo podanie wypełniacza 
nie zadziała na dłuższą metę, jeżeli nie będziemy 
jednocześnie stymulować skóry w kierunku jej za-
gęszczenia. Tylko wtedy efekt będzie długotrwały.

Przy utrwalonych zmarszczkach poprzecznych do-
skonale sprawdzą się nici PDO w wersji sprężynkowej. 
Skręcona na igle nić o długości kilku centymetrów 
przypomina sprężynkę stosowaną w długopisach. 
Wprowadzona pod zmarszczkę nić się rozwija, au-
tomatycznie ją rozprostowując.
W przypadku gdy skóra na szyi ma niejednolity koloryt, 
widać na niej przebarwienia i rozszerzone naczynka, 
najskuteczniejszym zabiegiem będzie fotoodmładzanie 
technologią CPL. Do zabiegu wykorzystuje się głowicę 
emitujacą światło o długości fali 450–600 nm. Ten 
zakres światła absorbowany jest przez chromofory 
skóry, melaninę i oksyhemoglobinę, i skutecznie 
redukuje przebarwienia oraz rozszerzone naczynka.

Zalecenia pielęgnacyjne
Co robić, by efekty zabiegów utrzymywały się dłużej? 
• Codzienny masaż szyi kostkami lodu;

• Spanie w pozycji, która nie będzie powodowała 
załamywania się skóry;
• Stosowanie codziennej pielęgnacji odpowiednimi 
kosmetykami;
• Unikanie stosowania perfum bezpośrednio na szyję 
(mogą spowodować reakcję fototoksyczną, podczas 
której dochodzi do podrażnienia skóry oraz wyge-
nerowania dużej ilości wolnych rodników; skutkiem 
mogą być trudne do usunięcia plamy i przebarwienia);
• Nakładanie kremu z filtrem na twarz oraz na szyję;
• Codzienna gimnastyka wzmacniająca mięśnie szyi;
• Obowiązkowo zabiegi obejmujące obszar nie tylko 
twarzy, lecz także szyję i dekolt przy okazji każdej 
wizyty w gabinecie.

W przypadku profilaktyki przeciwstarzeniowej szyi 
zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej muszą 
współgrać i uzupełniać się z odpowiednią pielęgna-
cją domową i zaleceniami pozabiegowymi. Dopiero 
połączenie tych elementów sprawi, że szyja długo 
będzie wyglądała pięknie i młodo.

SKÓRA NA SZYI MA MNIEJ WŁÓKIEN KOLAGENU I ELASTYNY, 
PRZEZ CO SZYBCIEJ TRACI JĘDRNOŚĆ. W STARZENIU SIĘ 
TEJ OKOLICY CIAŁA NIE BEZ ZNACZENIA JEST TAKŻE GENETYKA. 


