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W gabinecie 
I W DOMU

 N
ieprzygotowanie skóry  

do zabiegu i jej nieodpowiednia 

pielęgnacja po nim może 

zniweczyć efekty nawet 

najlepszego zabiegu. I odwrotnie. Dlatego 

lekarze i kosmetolodzy coraz bardziej 

zwracają uwagę na okołozabiegowe 

zalecenia pielęgnacyjne. Podpowiadamy, 

jak się przygotować do zabiegu i co robić, 

by przedłużyć efekty domową pielęgnacją.

NA PIĘKNY POCZĄTEK
– Skóra w miejscu zabiegu powinna być 

zdrowa, bez podrażnień i uszkodzeń 

– mówi dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska  

z kliniki Viva-Derm w Warszawie. – Jeśli 

częściej niż cztery razy w roku cierpisz  

na opryszczkę, bierz przed zabiegiem 

acyklowir. Przed laserem lub innym 

urządzeniem energetycznym nie wolno 

opalać się przez cztery tygodnie, również 

samoopalaczem. Dwa tygodnie przed 

zabiegiem z toksyną botulinową należy 

odstawić preparaty magnezowe. Poza tym  

organizm powinien być dobrze nawodnio-

ny, to poprawia efektywność zabiegów. 

unikać też sauny i długich kąpieli –  

po niektórych zabiegach, np. z kwasem 

hialuronowym, wysoka temperatura 

niszczy ich dobroczynne działanie.  

Na obrzęki i zasinienia kosmetolog poleca 

regenerujące kremy z arniką lub kofeiną  

i chłodzenie miejsc okładami z lodówki  

(ale nie z zamrażarki). Sprawdza się masaż 

drenujący rollerem jadeitowym lub kamie-  

niem gua sha (najlepiej schłodzonym), 

koniecznie zdezynfekowanymi. Na opuch-  

nięte oczy, np. po laserze frakcyjnym, 

można robić ćwiczenia poprawiające pracę 

naczyń krwionośnych i limfatycznych: 

naprzemiennie szybko mrużyć i otwierać 

powieki. A co z pielęgnacją? W pierwszych 

dniach lekarz zaleca specjalną pielęgnację 

pozabiegową, później dobrze używać 

kosmeceutyków (przykłady na następnej 

stronie). To dostępne w gabinetach i apte- 

kach kosmetyki ze sprawdzonymi derma- 

tologicznie składnikami. Z dobrze znanym 

kwasem hialuronowym, witaminą C, 

lipidami. Wskazane są też filtry SPF, jak 

najwyższe. W ten sposób przedłużymy  

i wzmocnimy efekty zabiegów. To się opłaca. 

Kosmetolog Agnieszka Mienik z gabinetu 

Bezpieczna Kosmetyka w Warszawie doda-

je: – W przypadku zabiegów z użyciem 

prądu nawodnione tkanki lepiej przewo-

dzą. A po zabiegach związanych  

z nakłuciami nawilżona skóra lepiej się 

regeneruje. Pijmy więc przed zabiegami 

więcej wody, bierzmy suplementy 

witaminowe z makro- i mikroelementami. 

Dr Walkiewicz-Cyrańska poleca też 

przyjmowanie nawilżającego kwasu 

hialuronowego i wspierającego procesy 

regeneracji cynku dwa tygodnie przed 

zabiegiem. A co z pielęgnacją? – Wskazana 

jest kuracja maseczkami nawilżającymi  

i lekki zabieg nawilżający, np. infuzja 

tlenowa – odpowiada kosmetolożka. 

Podkreśla też, by nie robić zabiegu, gdy 

organizm jest osłabiony, tuż po kuracji 

antybiotykami albo po infekcji.

NA DOBRE ZAKOŃCZENIE
Po zabiegach nie należy brać leków 

przeciwzapalnych, nawet jeśli coś nas boli 

– zabiegi wywołują kontrolowaną reakcję 

zapalną, lekami ją hamujemy. Należy 
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Drugi krok po zabiegach
Krem do używania od 14 dnia po inwazyjnych 

zabiegach. Regeneruje, nawilża i łagodzi. 
Zawiera sok z aloesu, oliwę z oliwek, olej sojowy, 
glicerynę, wyciągi z wąkroty azjatyckiej, kwiatów 

nagietka, kory mimozy, skrzypu polnego.  
New Skin 2 Yasumi 107 zł,  

w zestawie z ochronnym New Skin 1

Chroni i goi po pilingach
Krem z filtrem SPF 15, NAG, nawadniają-
cym kwasem hialuronowym, witaminą E, 
antyoksydacyjnym koenzymem Q10 oraz 
łagodzącymi i pobudzającymi powstawa-

nie naskórka ceramidami i pantenolem. 
Używać przez14 dni po zabiegu.  

Post Peeling SPF 15 Sunekos 220 zł

Na przebarwienia i objawy starzenia
Skoncentrowana emulsja silnie antyoksydacyjna, rozjaśniająca, 

naprawcza i wygładzająca. Ekstrakty roślinne z korzenia prawoślazu, 
otrębów ryżowych i korzenia lukrecji, wzmocnione butylrezorcynolem 

i antyoksydacyjnym ksantohumolem kontrolują tworzenie się 
melaniny i jej transport, dzięki czemu nie powstają przebarwienia.  

A efekt wygładzający i ujędrniający został osiągnięty dzięki 
zastosowaniu nowatorskiego retinoidu – estru kwasu retinowego. 

Kosmetyk polecany do stosowania po zabiegach rozjaśniających  
i odmładzających. A także dla palaczy i osób ze skórą zmęczoną  

albo słabo tolerującą retinol. Bright Up Therapy ProXN 549 zł

Krem jak zabieg
Z morskim krzemem, witaminą C  

i kwasem hialuronowym – ujędrnia, 
uelastycznia, nawilża, wygładza, 

poprawia kontur twarzy i odświeża cerę. 
Można stosować solo lub  

z zabiegiem o tej samej nazwie. Lifting & 
Firming Cream Silicum Lift Thalgo 371 zł

Na usta
Regenerująca maska na usta nasycona 

kwasem hialuronowym, aloesem  
i fermentem jagodowym. Głęboko nawilża, 

zmiękcza, uelastycznia, chłodzi, wypełnia  
i regeneruje delikatną skórę. Nakłada się ją 
na 15 minut. Regenerująca maska na usta  

Croma 249 zł/8 szt.

Odżywianie, łagodzenie
Krem wzmacnia barierę ochronną skóry. 

Łagodzi stany zapalne, chroni przed 
wolnymi rodnikami, rozpieszcza zmysły. 

Zawiera oleje roślinne i masła, wosk 
pszczeli, olejki z pomarańczy  

i z bergamoty. Youth Elixir Limited 
Edition Sharley 248 zł 

Oczyszcza nawet wrażliwą
Tonik do skóry z niedoskonałościami,  

z 2-proc. kwasem salicylowym. Oczyszcza  
i wspiera barierę ochronną skóry. Ma 

bezpieczne pH 5,5 i system enkapsulacji, 
który stopniowo uwalnia kwas salicylowy, 

dlatego nadaje się również do cery 
wrażliwej i zanieczyszczonej. Zawiera  
też rozjaśniający kwas traneksamowy  
i łagodzący aloes oraz ekstrakt z sake. 

Tonik Press & Clear Medik8 200 zł

Odmładza nocą
Wielozadaniowy preparat anti-aging  

na noc intensywnie odmładzający skórę. 
To zasługa czystego retinolu w stężeniu 

0,3% oraz jego roślinnego odpowiednika 
– bakuchiolu – w stężeniu 0,7%, a także 

innowacyjnego kompleksu postbiotyczne-
go. Spłyca zmarszczki, niweluje przebar-
wienia oraz poprawia wygląd i elastycz-
ność skóry. Skinretin® 0,3% Mesoestetic 

240 zł, mesoestetic.pl 


