


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. 



Mało elastyczna i obwisła skóra na 
brzuchu jest przyczyną kompleksów wielu kobiet. Ten 
defekt może się pojawić po ciąży, po zbyt gwałtownym 
odchudzaniu lub w związku z upływającym czasem 
i naturalnymi procesami destrukcji tkanki. Bez względu 
na przyczynę brak jędrności, napięcia i elastyczności 
skóry jest problemem, z którym klientki zgłaszające 
się do gabinetu chcą walczyć. 

Elastyczna skóra to zasługa genów, diety, ćwiczeń 
i terapii zabiegowych. Mocny stelaż mięśniowy, ja-
kościowe włókna kolagenu i elastyny, minimalizacja 
liczby adipocytów oraz niwelowanie zastojów wody 
podskórnej są niezbędne do utrzymywania jędrnego 
i ładnie spiętego brzucha. Na część tych czynników 
klientka ma wpływ i może podjąć odpowiednią ak-
tywność samodzielnie. Odpowiednio skomponowane 

BRZUCH
DO POPRAWKI

URSZULA KRAWCZYK
Magister rehabilitacji, kosmetyczka, dyplomowana masażystka 
i dietetyczka. Obecnie związana z gabinetem Bezpieczna 
Kosmetyka. 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.

ZNACZNA UTRATA WAGI, UPŁYWAJĄCY CZAS, PORÓD  
– WIELE ŻYCIOWYCH SYTUACJI MA WPŁYW NA TO,  
ŻE WYGLĄD BRZUCHA SIĘ ZMIENIA. JAKIE ZABIEGI  
Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
PRZYWRÓCĄ PIĘKNY WYGLĄD TEJ OKOLICY CIAŁA? 



treningi wzmacniające strukturę mięśniową oraz 
intensywna pielęgnacja domowa to podstawa.
• Szczotkowanie na sucho poprawia lokalne krążenie 
i trofikę tkanki, umożliwia głęboką penetrację skład-
ników aktywnych zawartych w kosmetykach. 
• Świadoma dieta o wystarczającej podaży peptydów 
budulcowych i jednonienasyconych tłuszczów ro-
ślinnych oraz suplementacja kolagenu, witaminy C, 
koenzymu Q10, kwasów omega-3 zapewnia odżywienie 
tkanek od środka. 
• Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów jest bardzo 
ważne. Nawodnione ciało jest bardziej elastyczne. 
• Unikanie gorących kąpieli ma kluczowe znaczenie 
dla jakości skóry. 

Pomoc kosmetologa
Co zrobić, kiedy samodzielnie podejmowane działania 
nie przynoszą rezultatów? Obecnie w kosmetologii 
jest bardzo dużo opcji stymulacji skóry do pracy, 
pobudzania włókien kolagenowych do obkurczania. 
Są zabiegi mniej lub bardziej inwazyjne, stymulujące 
szybciej i agresywniej oraz takie, których efekty są bar-
dziej rozłożone w czasie. Rzetelna, czyli odpowiednio 
wnikliwa konsultacja oraz indywidualne podejście 
do klienta, a w konsekwencji dobranie właściwej te-
rapii, zawsze są kluczem do sukcesu. Dlatego warto 
wybierać gabinety z dużym doświadczeniem zabie-
gowym w zakresie terapii brzucha. Poniżej omawiam 
najczęstsze zabiegi hi-tech, które pomagają uporać się 
z tym estetycznym problemem. 

Zabiegi z wykorzystaniem fal radiowych
Fala radiowa podgrzewa tkankę, emitując w jej głąb 
energię prądów wysokiej częstotliwości. Stymulacja 
na poziomie włókien białkowych prowadzi do ich 
obkurczania i przywracania prawidłowej struktury 
elastycznej spirali. Dodatkowo stymulacja powsta-
wania nowych włókien kolagenowych wzmacnia 
struktury skóry. Fala radiowa obkurcza też adipocyty, 
zmniejsza poziom tkanki tłuszczowej, co pozwala 
na intencjonalne modelowanie ciała. Fala radiowa 
może być wprowadzona w tkankę za pomocą głowicy 
przezskórnej (Venus Legacy, Vela Shape, Alma Accent 
Prime), ale bardzo popularną i niezwykle efektywną 
formą wykorzystania RF jest też radiofrekwencja 
mikroiglowa. To terapia łącząca mikronakłucia z jed-

noczesnym podaniem fali radiowej igłami. Taki zabieg 
działa głębiej i intensywniej, a ponadto przebudowuje 
rozstępy, które często towarzyszą wiotkości skóry 
na brzuchu. Zabiegi z wykorzystaniem fali radiowej 
powtarzamy w zależności od urządzenia w odstępach 
7–14 dni, a wykonujemy je w serii 3–10 zabiegów. 
Efekty zagęszczania skóry są często widoczne już po 
pierwszej wizycie w gabinecie. 

Technologia HIFU
Tak zwany bezoperacyjny lifting skóry to ultradźwięki 
o wysokiej częstotliwości, których działanie kon-
centruje się w głębszych warstwach skóry i tkanki 
podskórnej oraz powięzi mięśniowej. Dochodzi tu 
do intensywnego podgrzania kolumnowego tkanki 
podskórnej i jej koagulacji, co stymuluje regenerację 
i przebudowę tkanki. HIFU opracowuje tkankę wie-
lopoziomowo. Wzmacnia to efektywność zabiegu, bo 

stymulowane są różne struktury. HIFU odbudowuje 
uszkodzone włókna kolagenu, konturuje ciało, ob-
kurcza i ujędrnia skórę. Technologia ta jest zalecana 
w odstępach 3–12 miesięcy, w zależności od wieku 
i stanu skóry pacjenta. Na ostateczne efekty zabiegu 
trzeba poczekać do 3 miesięcy. 

Karboksyterapia i mezoterapia igłowa
To zabiegi odrobinę bardziej inwazyjne, wykorzystujące 
iniekcję. Podawanie CO2 lub odpowiedniego koktaj-
lu stymuluje skórę do przebudowy, wzmocnienia, 
zagęszczenia. Duża precyzja zabiegu oraz podawa-
nie substancji aktywnych w samo źródło problemu 
zapewniają wysoką efektywność. Karboksyterapia 
zalecana jest w serii 6–12 zabiegów i można wykonywać 
ją nawet dwa razy w tygodniu. 

Laser frakcyjny ablacyjny/ nieablacyjny
Ta technologia likwiduje nadmiar wiotkiej skóry, 
poprawia jej jędrność i elastyczność oraz działa re-

dukująco na rozstępy czy blizny po cesarskim cię-
ciu. Światło lasera pobudza fibroblasty do produkcji 
nowych włókien, co znacznie zagęszcza strukturę 
skóry. Przebudowa włókien trwa 3–6 miesięcy, ale 
pierwsze efekty widoczne są dużo wcześniej. Serię 
i częstotliwość zabiegu ustala terapeuta, indywidualnie 
dla każdej pacjentki. Liczba zabiegów waha się od 1 do 
5, przy zachowaniu odstępu czasowego 3–6 tygodni, 
co precyzuje terapeuta. 

Masaż podciśnieniowy
Icoone to najbezpieczniejsza forma terapii na zwiot-
czałą skórę, polecana nawet kobietom w ciąży czy 
karmiącym. Utrata struktury skóry, będącej ruszto-
waniem zapewniającym dobry wygląd całej tkanki, ma 
charakter wielopoziomowy. Dotyczy skóry właściwej, 
tkanki podskórnej oraz naskórka. Icoone wykorzy-
stuje proces multimikropęcherzykowej stymulacji, 

wyjątkowo intensywnie pobudzając tkankę do pracy. 
Poprawia mikrokrążenie, zapewnia lepsze odżywienie 
tkanek, stymuluje włókna kolagenu. Dodatkowo 
masaż podciśnieniowy uzupełniony o światło LED 
i laser daje efekt „push-up” w krótkim czasie. Icoone 
to procedura najmniej inwazyjna z dostępnych, wy-
maga więc dużej liczby zabiegów w serii – zazwyczaj 
10–15 zabiegów 2–3 razy w tygodniu. Efekty pojawiają 
się dość szybko, ale dla ich utrwalenia niezbędne jest 
wykonanie pełnej serii. 

Podsumowanie
Ogromna liczba możliwości zabiegowych pozwala na 
zindywidualizowanie i miksowanie procedur w celu 
maksymalizacji efektów. Tylko świadomy terapeuta 
z dużym doświadczeniem w pracy z tym problemem 
będzie w stanie dopasować do niego techniki pracy. 
Gwarancją sukcesu są niezmiennie: współpraca klienta 
z terapeutą, zaangażowanie w działania pozagabine-
towe. Efekty na pewno się pojawią!

MOCNY STELAŻ MIĘŚNIOWY, JAKOŚCIOWE WŁÓKNA KOLAGENU,  
MINIMALIZACJA LICZBY ADIPOCYTÓW ORAZ NIWELOWANIE  
ZASTOJÓW WODY PODSKÓRNEJ SĄ NIEZBĘDNE DO UTRZYMYWANIA 
JĘDRNEGO BRZUCHA. 



Najczęściej rozszerzone pory i zaskórniki 
można zauważyć u pacjentów, którzy skarżą się na 
tłustą, problematyczną cerę. Mogą być stanem zej-
ściowym trądziku, ale mogą też zapowiadać problemy. 
Rozszerzone pory ma wiele osób, których skóra była 
nadmiernie eksponowana na promieniowanie UVA 
i UVB. Mimo że kojarzy się je z młodą i tłustą cerą, są 
również problemem osób starszych, ponieważ utrata 
kolagenu i elastyny powoduje zmniejszenie elastycz-
ności skóry, a w konsekwencji pory stają się bardziej 
widoczne. Dlaczego te problemy się pojawiają? Czy 
są sposoby, aby im przeciwdziałać? Jak pielęgnować 
skórę z rozszerzonymi porami i zaskórnikami?

Na pojawianie się rozszerzonych porów i zaskórników 
ma wpływ wiele różnych czynników. Najważniejsze 
z nich to: geny (najczęściej), nieprawidłowa pielę-
gnacja codzienna (zwłaszcza zbyt częste złuszczanie 

i  stosowanie w nadmiarze produktów matujących czy 
retinolu, brak stosowania produktów nawilżających 
i odbudowujących), nadużywanie agresywnych terapii, 
w tym laserów, peelingów i dermabrazji, zaburzenia 
gospodarki hormonalnej, starzenie się skóry, stosowa-
nie leków sterydowych oraz wspomniana nadmierna 
ekspozycja na promieniowanie UVA i UVB. 
Warto podkreślić, że pory nie są defektem estetycznym, 
tylko naturalną cechą skóry. Dobra wiadomość jest 
taka, że mamy wpływ na to, czy rozszerzone pory będą 
mniej, czy bardziej widoczne. Oprócz odpowiednio 
dobranej pielęgnacji domowej na rozszerzone pory 
i zaskórniki pomogą zabiegi kosmetyczne. 

Dlaczego pory się rozszerzają?
Pory są otworami znajdującymi się na powierzchni 
skóry. Stanowią ujście dla włosa oraz potu apokry-
nowego i łuszczących się komórek. Występowanie 

CZYSTA SKÓRA
ZABIEGI NA ROZSZERZONE PORY I ZASKÓRNIKI

ANIA JASZCZUK
Kosmetolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki 
i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie oraz Studium Kosmetycznego
w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczęła w 2000 roku, obecnie 
jest związana z gabinetem Bezpieczna Kosmetyka. Specjalizuje się 
w terapiach łączonych, innowacyjnych, zaawansowanych terapiach 
anti-age i hi-tech, peelingach oraz zabiegach przeciwtrądzikowych. 

NIEWŁAŚCIWA PIELĘGNACJA, NADMIERNE OPALANIE SIĘ, 
WIEK ALBO GENY TO TYLKO NIEKTÓRE PRZYCZYNY  
POJAWIANIA SIĘ ROZSZERZONYCH PORÓW I ZASKÓRNIKÓW. 
JAK PRZYWRÓCIĆ SKÓRZE IDEALNĄ GŁADKOŚĆ?



rozszerzonych porów, czyli nadmiernie rozszerzonych 
ujść gruczołów łojowych, jest w dużym stopniu uwa-
runkowane genetycznie. Z problemem tym borykają 
się głównie osoby o cerze tłustej i mieszanej. Próżno 
szukać rozszerzonych porów u osób ze skórą suchą. 
Nieestetyczne zagłębienia na powierzchni skóry to 
często pozostałości po trądziku. 
Gdy skóra nadmiernie się przetłuszcza, ujścia 
gruczołów łojowych są blokowane przez sebum, 
złuszczony naskórek, resztki kosmetyków czy 
zanieczyszczenia zewnętrzne. Zalegająca wydzielina 
zapycha kanaliki gruczołów łojowych, czego kon-
sekwencją są właśnie rozszerzone pory. Na skórze 
z rozszerzonymi porami bardzo często obserwuje 
się zaskórniki. 

Jak powstają zaskórniki?      
Zaskórniki to wykwity, które najczęściej występują 
w okresie dojrzewania, ale mogą się również pojawiać 
w przebiegu trądziku w każdym wieku. Przyczyną ich 
powstawania jest nadmierna produkcja tłuszczu przez 
gruczoły łojowe oraz zaburzony przebieg procesu 
złuszczania naskórka. W wyniku niewłaściwej pielę-
gnacji cery sebum blokuje ujścia mieszków włosowych 
i tak tworzą się zaskórniki. 
Najczęściej powstają one w przebiegu trądziku, ale poja-
wiają się także przy nieodpowiedniej pielęgnacji skóry. 
Zbyt ciężkie pudry i podkłady, źle dobrane kosmetyki 
do makijażu, ciężkie, niewłaściwe kremy – wszystko 
to przyczynia się do zapychania porów i rozwoju 
zanieczyszczeń typu zaskórnikowego. 

GDY SKÓRA NADMIERNIE SIĘ PRZETŁUSZCZA, UJŚCIA GRUCZOŁÓW 
ŁOJOWYCH SĄ BLOKOWANE PRZEZ SEBUM, RESZTKI KOSMETYKÓW,
ZANIECZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNE I TA WYDZIELINA ZAPYCHA 
KANALIKI GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH. EFEKT? POSZERZONE PORY. 

Zaskórniki dzielą się na dwa typy:
 • zaskórniki otwarte (wykwit o ciemnym zabar-
wieniu) – w wyniku zalegania wydzieliny łojowej 
dochodzi do utlenienia masy rogowo-łojowej. Proces 
ten jest odpowiedzialny za szary lub czarny kolor 
zaskórników; 
• zaskórniki zamknięte (wykwit o jasnym zabar-
wieniu) – są efektem zatkania ujścia gruczołu i na-
gromadzenia warstwy rogowej naskórka.

Kosmetyki, które nie są przeznaczone do pielęgnacji 
skóry tłustej, z tendencją do przetłuszczania się i do 
rozszerzonych porów często mają w składzie substan-
cje zapychające – komedogenne. Takie składniki w po-
łączeniu z łojem i obumarłymi komórkami warstwy 
rogowej naskórka przyczyniają się do powstawania 
zaskórników. Substancje komedogenne to:
• ekstrakt z alg (w składach kosmetyków występuje 
pod nazwą: Algae extract);

• chlorek potasu (Potassium Chloride , pełni rolę zagęst-
nika w kosmetykach);
• ekstrakt z czerwonych wodorostów 
(Carrageenan);
• olej kokosowy;
• masło kakaowe;
• olej kukurydziany;
• glikol propylenowy (Propylene Glycol);
• oleinian sorbitolu (Sobitan Oleate);
• olej z awokado;
• olej migdałowy;
• parafina (nazwy w składach: Paraffinum Liquidum, 

Paraffin, Mineral Oil, Petrolatum);
• lanolina i jej pochodne (nazwy w składach: 
Acetylated Lanolin, Acetylated Lanolin Alcohol, PEG-16 

Lanolin, Solulan). 

Oczyszczanie skóry to podstawa
Zmniejszenie widoczności porów oraz redukcja liczby 
zaskórników wymaga podjęcia wielokierunkowych 
i kompleksowych działań. W przypadku skóry z roz-
szerzonymi porami i zaskórnikami bardzo ważną rolę 
odgrywa właściwa pielęgnacja. Przede wszystkim 
trzeba pamiętać o tym, aby dokładnie oczyszczać cerę 
odpowiednio dobranymi kosmetykami, ponieważ 
brud, który gromadzi się w ciągu dnia na skórze, pro-
wadzi do zapychania porów, a w efekcie zwiększenia 
ich widoczności. Domowe kosmetyki do pielęgnacji 
czasami okazują się niewystarczające. Aby uzyskać 
widoczne efekty w walce z rozszerzonymi porami 
i zaskórnikami, należy wzmocnić domową pielęgnację 
dodatkowymi zabiegami kosmetycznymi: złuszcza-
jącymi, oczyszczającymi i ujędrniającymi. Zabiegi 
złuszczające obkurczają ujścia gruczołów łojowych, 
a także oczyszczają je z wszelkich zanieczyszczeń oraz 
martwego naskórka, które blokują ujścia gruczołów 

łojowych i przyczyniają się do powstawania zaskórni-
ków. Zabiegi ujędrniające mają na celu stymulowanie 
produkcji kolagenu i elastyny, dzięki czemu popra-
wie ulega struktura skóry – zostaje ona wygładzona 
i wyrównana. Najlepsze efekty uzyskujemy dzięki 
połączeniu kilku zabiegów, czyli dzięki tzw. terapiom 
łączonym. 
 Zabiegi na rozszerzone pory i zaskórniki 
Kawitacja ultradźwiękowa. Efektem zabiegów jest 
oczyszczenie skóry i spłycenie (zmniejszenie) porów. 
Kawitacja wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które 
prowadzą do rozbicia martwych komórek naskórka 
oraz do usunięcia zaskórników i rozszerzonych porów. 
Mikrodermabrazja (diamentowa, korundowa, 
wodno-tlenowa). To rodzaj peelingu mechanicznego. 
W czasie zabiegu złuszczana jest warstwa rogowa 



naskórka. Efektem mikrodermabrazji jest wygła-
dzenie skóry, spłycenie porów i zmarszczek oraz 
wyeliminowanie łojotoku i zaskórników. Skóra staje 
się gładsza, bardziej napięta, elastyczna, następuje 
wyraźna poprawa jej stanu i wyrównanie kolorytu. 
Oczyszczanie wodorowe. Polega na dogłębnym 
oczyszczeniu skóry (na poziomie komórkowym) 
z wykorzystaniem aktywnego wodoru. Zabieg równo-
cześnie neutralizuje i redukuje wolne rodniki tlenowe, 
odpowiedzialne za starzenie się skóry. 
Laserowy peeling węglowy. Zabieg wykonywany 
jest przy użyciu wysokoenergetycznego lasera Nd:YAG 
Q-Switch. Procedura polega na naświetlaniu promie-
niem laserowym skóry uprzednio pokrytej specjalną 
koloidalną zawiesiną węgla. Podczas zabiegu zawiesina 
wnika w zagłębienia oraz pory i absorbuje energię 
światła laserowego. Połączenie efektów fotoablacji 
zewnętrznej warstwy naskórka wraz z jego niedosko-
nałościami oraz fototermolizy powoduje oczyszczenie 
i zmniejszenie porów skóry, ujednolicenie kolorytu, 
stymulację produkcji kolagenu, zmniejszenie stanów 
zapalnych, ustabilizowanie wydzielania sebum.
Laser frakcyjny ablacyjny (CO2 i erbowo-yago-
wy). Zabieg wykonywany jest za pomocą lasera 
frakcyjnego, który emituje do komórek kilkadziesiąt 
mikrowiązek światła. Doprowadza się do powstania 
zespołu mikrourazów termalnych, nie naruszając 
przy tym zdrowych komórek skóry, dzięki czemu 
gojenie po zabiegu przebiega niezwykle szybko. Jest 
to bardzo precyzyjny i skuteczny zabieg zmniejsza-
jący widoczność porów.
Mezoterapia mikroigłowa. Zabieg wykorzystuje 
mikronakłucia i zapewnia natychmiastowe efekty. 
Podczas zabiegu skóra zostaje zmobilizowana do 
szybkiej regeneracji. Zabieg mikronakłuwania po-
budza produkcję kolagenu i elastyn oraz naturalnych 
czynników wzrostu w skórze. By zwiększyć efekt 
terapeutyczny, można go połączyć z osoczem boga-
topłytkowym. 
RF frakcyjny (radiofrekwencja mikroigłowa).
Zabieg opiera się na dwóch technologiach: nakłu-
waniu i fali radiowej. W zależności od mocy i czasu 
trwania impulsu w skórze wytwarzane jest ciepło 
wewnątrzkomórkowe, co powoduje bardzo silną sty-
mulację tkankową, prowadzi do uelastycznienia skóry 

i  pozbycia się rozszerzonych porów oraz wytworzenia 
nowego kolagenu. 
Mezoterapia igłowa. Polega na wprowadzeniu 
do skóry właściwej niewielkich dawek substancji 
aktywnych zawartych w specjalistycznych koktajlach 
zabiegowych. Mezoterapia jest świetnym rozwiąza-
niem dla skór tłustych i mieszanych. Ma dwutorowe 
działanie – poprzez nakłucie i kontrolowane uszko-
dzenie skóry prowokujemy ją do natychmiastowych 
reakcji naprawczych, a pozostawiona wybrana sub-
stancja aktywna działa podskórnie.
Hydrokwasy AHA i BHA: kwasy glikolowy (Glycolic 

Acid), salicylowy, pirogronowy i trójchlorooctowy, 
retinol, kwas mlekowy.
Kwasy nie wykazujące działania fotouczula-
jącego (stosowanie bezpieczne również latem): 
kwasy migdałowy, azelainowy, szikimowy, fitowy, 
L-askorbinowy, laktobionowy, ferulowy, hydrok-
sybursztynowy (jabłkowy).

Wskazówki do pielęgnacji domowej
Rano: mycie twarzy, tonik, serum, krem nawilżający, 
krem z filtrem. Wieczorem: demakijaż, mycie twarzy, 
tonik, serum, krem lub maska całonocna. Bardzo 
ważne jest nawilżenie – wysuszona skóra produkuje 
więcej sebum, więc gruczoły łojowe są aktywniejsze, 
a pory szersze. Zwiększona produkcja sebum jest 
reakcją obronną skóry na czynniki drażniące, a naj-
łatwiej cerę podrażnić nadmiernym złuszczaniem, 
nieodpowiednimi kosmetykami i ekspozycją na słoń-
ce. Należy bardzo dbać o higienę, używać oddzielnego 
ręcznika do wycierania twarzy i często go zmieniać. 
Nie bez znaczenia jest też częste zmienianie pościeli. 

Podsumowanie
Nie istnieje idealny zabieg, który całkowicie zlikwi-
duje opisywany problem. Należy mieć na uwadze, że 
w walce z rozszerzonymi porami i zaskórnikami będą 
się zdarzały sukcesy i tzw. gorsze momenty, ale nie 
można się poddawać. Tylko konsekwentne działanie 
przybliża do celu. Uświadamiajmy klientom, jak 
ważne dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego są 
zalecenia pozabiegowe. Ich przestrzeganie bardzo 
pomaga w uzyskaniu optymalnych efektów este-
tycznych i przyczynia się do obopólnej satysfakcji. 



PRZEBARWIENIA 
NA CENZUROWANYM

ANNA MILEWSKA
Magister kosmetologii, absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej
w Białymstoku na kierunku kosmetologia oraz dziennego 
studium kosmetycznego w Warszawie. Ma kilkunastoletnie
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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”.


