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• terapie naprawcze

• rodzaje zabiegów

• przebarwienia

• regeneracja

PIELĘGNACJA SKÓRY
W OKRESIE
JESIENNO–ZIMOWYM



Miło mi, że zainteresował Cię mój eBook!

Chciałabym przybliżyć Ci temat szczególnej i zaawansowanej pielęgnacji skóry
w okresie jesienno–zimowym.

Przede wszystkim chciałabym, żebyś była świadoma, że jest to dość intensywny czas,
w którym skóra potrzebuje szczególnego odblokowania – oczyszczenia, nawodnienia,
regeneracji. Nic nie dzieje się od razu, więc to wszystko potrzebuje też czasu – procesy
naprawcze niwelujące skutki zaniedbań w okresie letnim nie dzieją się od ręki.

Z lektury dowiesz się, jak powinnaś zadbać o swoją skórę – krok po kroku. Kilka
pierwszych stron poświęciłam wyjaśnieniu specyfiki działania i funkcji skóry oraz jej
budowy. Dowiesz się także, na jakie zabiegi warto postawić, jeśli chcesz przywrócić
skórze blask.

Tworząc ten tekst przyświecała mi idea edukacji i pomocy wszystkim, którzy chcą być
świadomymi funkcjonowania swojego organizmu, pielęgnacji, profilaktyki
i skutecznego działania. To ważny temat, a co za tym idzie – obszerny. Tak więc nie
będzie krótko i zwięźle, za to wyczerpująco. Wszystko, co przeczytasz, to moja wiedza,
którą zdobywałam na studiach i na bazie moich doświadczeń w pracy kosmetologa.
Choć tematyka jest poważna i niejednokrotnie trudna do zrozumienia, gwarantuję, że
po lekturze będziesz bogatsza o bardzo wartościową wiedzę, która pozwoli Ci jeszcze
lepiej dbać o siebie. Wszystko to co zawarłam na stronach mojego eBooka, jest
opisane i wyjaśnione prostym, przystępnym językiem. Nie potrzebujesz
specjalistycznej wiedzy i medycznej literatury, by z głową dbać o siebie i zapewnić
swojej skórze piękny i zdrowy wygląd.

Mój poprzedni eBook poświęcony był pielęgnacji skóry w okresie letnim z podziałem
na typy skór. Tworząc ten materiał, postanowiłam postawić na ważne szczegóły,
ponieważ zabiegi regeneracyjne czy przebudowujące są znacznie bardziej
ingerencyjne niż zabiegi wykonywane latem. Chcę, żebyś była, świadomym klientem
i pacjentem w gabinecie kosmetyki. Dobrej wiedzy nigdy za dużo, dlatego warto być
świadomym w kwestii oferowanych zabiegów oraz posiadać podstawowe rozeznanie
w technice działania, efektach czy przeciwwskazaniach danego zabiegu.

Zapraszam Cię do lektury!
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O mnie
Jestem kosmetologiem i beauty consultantem.
Walczę o piękną i zdrową cerę. Chcę pomagać,
leczyć problemy skórne, podnosić samoocenę
moich pacjentów i w ten sposób ułatwiać życie.
Pomagam otwierać się na świat, osiągać cele
i realizować się na każdym możliwym polu.
Działam holistycznie, ponieważ wiem, że wygląd
i samoocena jest ściśle powiązana z wieloma
aspektami życia. Moją misją jest praca nad
pięknym wyglądem skóry, a to też droga do
pozbycia się kompleksów i zmianą postrzegania
siebie. Zmianą na lepsze.

Każdy pacjent boryka się z innym problemem
skórnym, który na pierwszy rzut oka może
sprawiać wrażenie typowego, podobnego do
innych. Wnikliwa konsultacja, która prowadzi do
znalezienia przyczyny powstawania przykrych
dolegliwości natury dermatologicznej, często
pozwala zdiagnozować nieoczywiste problemy.
Każdy zabieg, który wykonuje, dobieram

indywidualnie do potrzeb pacjenta. Staram się ująć w nim możliwości zwalczania
wszystkich problemów skórnych. Ponadto, wyznawana przeze mnie zasada
świadomej pielęgnacji i minimalizmu w pielęgnacji domowej pozwala stworzyć
całokształt decydujący o sukcesie w walce o satysfakcjonujący stan cery.

Wykreowane przeze mnie pojęcie „beauty consultant” mówi o możliwości korzystania
z pomocy najlepszych fachowców, których znam. To lekarze, podolodzy, trycholodzy,
psycholodzy, trenerzy, dietetycy i wielu innych specjalistów – mistrzów w swych
dziedzinach. Nie mam monopolu na rynek beauty, ale zależy mi, aby pacjenci, którzy
do mnie trafiają, pozbywali się problemów – nie ograniczając się tylko do mojej
specjalizacji. Dobry wygląd, samopoczucie i zdrowie to obszerne dziedziny, do których
warto podejść kompleksowo.
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Jestem kosmetologiem i pasjonatką zawodu. W swojej pracy wykorzystuję działanie
najlepszych technologii hi-tech oraz tworzę terapie łączone. Dbam o piękny, zdrowy
wygląd pacjentów borykających się ze skórą trądzikową, atopowym zapaleniem skóry,
trądzikiem różowatym czy bliznami. Te problemy wymagają więcej działania, tym
bardziej cieszą efekty. Moje doświadczenie i przypadki osób, które trafiły do mojego
gabinetu, wskazują, że poza spełnieniem i satysfakcją, mogę naprawdę i szczerze
cieszyć się z zadowolenia i radości tych, którym pomogłam. Dzięki temu spełniam się,
co daje mi jeszcze więcej energii do działania. Stale walczę o dobre postawy w
pielęgnacji ciała, przeciwdziałam stereotypom i uświadamiam. Dlatego też, poza
gabinetem i moimi kanałami social media, dzielę się wiedzą w prasie branżowej –
publikuję w magazynach „Kosmetologia estetyczna” oraz „Dermatologia i Uroda”.

– Iza Bagińska
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Pielęgnacja skóry
w okresie jesienno–zimowym



NIEWŁAŚCIWA PIELĘGNACJA SKÓRY W OKRESIE LETNIM.
PRZYKRE SKUTKI.

W swoim pierwszym eBooku o letniej pielęgnacji skupiłam się na wytłumaczeniu,
dlaczego ochrona, nawet bardzo podstawowa i niewymagająca wiele zaangażowania,
jest szczególnie ważna i jaki jest jej wpływ w kolejnych porach roku. Przede wszystkim
przestrzegałam Was przed skutkami braku ochrony na promieniowanie UVA i UVB,
które powodują nie tylko powstawanie nieestetycznych plam barwnikowych, lecz
przede wszystkim mutacje komórek, które mogą prowadzić do poważnych chorób
skóry i – co bardzo ważne – nie tylko skóry!
Latem cera zazwyczaj wygląda lepiej. W tym czasie szczególnie dbamy o nawodnienie,
dochodzi także do syntezy witaminy D, która wpływa na dobre samopoczucie
i promienny wygląd. Pielęgnacja w formie podstawowej powinna jednak opierać się na
dwóch, ważnych filarach, które podtrzymają dobry stan i wygląd. Mowa
o odpowiednim nawilżeniu produktami o lekkiej konsystencji oraz ochronie
przeciwsłonecznej. Nie bez powodu zabiegi kosmetyczne oferowane przez gabinety
i kliniki latem skupiają się na procedurach pielęgnacyjnych, rewitalizujących,
nawilżających i innych, które nie wymagają ablacji czy naruszenia ciągłości naskórka.
To okres, w którym stosowanie wysoko stężonych, światłouczulających kwasów
o niskim pH jest bardzo niewskazane – właśnie ze względu na destrukcyjny wpływ.

Bardzo ważna jest świadomość, że brak tej podstawowej pielęgnacji może przyczynić
się do powstania przykrych zmian skórnych – zarówno „kosmetycznych”, które
zniwelujecie pielęgnacją czy terapiami prowadzonymi przez profesjonalistów, jak
i poważnych wymagających pilnej konsultacji lekarskiej.

PIĘKNA I ZDROWA SKÓRA – ZADBAJ O SIEBIE

Skóra po lecie może objawiać się złą kondycją. Utrata jędrności i trwałe
zaczerwienienia to przykre efekty nadmiernej ekspozycji na słońce. Sprawcą jest
oczywiście promieniowanie UVA, które powoduje redukcję warstwy kolagenu
i elastyny. Brak zabezpieczeń w postaci filtrów może prowadzić także do destrukcji
melanocytów, co objawia się białymi, drobnymi plamkami na powierzchni naskórka. Do
tego dochodzi przesuszenie występujące w efekcie obniżenia skuteczności
naturalnych substancji wiążących wodę w tkankach. Jak mantrę będę powtarzać, że
kremy z wysokim SPF pozwolą uniknąć tych nieprzyjemnych i krępujących objawów.
Co gdy jest za późno i lato dało się we znaki skórze? Można przeciwdziałać! Oto kilka
sposobów, które może zarekomendować Wam lekarz dermatolog lub kosmetolog.
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NIEPOKOJĄCE SYGNAŁY – KIEDY ZE SKÓRĄ COŚ JEST NIE TAK?

Warto wiedzieć, na jakie choroby narażamy organizm, nie stosując się do letnich
zaleceń. Oby nigdy nikomu z Was się to nie przydarzyło, lecz przezorny zawsze
zabezpieczony, dlatego teraz kilka słów o czynnikach, wymagające konsultacji
z lekarzem.

• Rogowacenie słoneczne to symptom, na który warto zwrócić uwagę. To zmiana
przednowotworowa wywołana przez słońce. Objawia się suchymi łuszczącymi się
miejscami na skórze. Mają one kolor różowy, brązowy bądź czerwony. Zazwyczaj są
zlokalizowane na twarzy – w strefie T, ale mogą też pojawić się na szyi i przedramionach,
grzbietach dłoni oraz przy kolanach.

•Jeżeli na skórze pojawi się różowy, niewielki guz, pokryty twardą, łuszczącą się skórą,
możliwe że zmiana zostanie zdiagnozowana jako rak kolczystokomórkowy. Posiada on
tendencje do krwawienia i owrzodzenia. Lokalizuje się w obrębie twarzy- blisko ust,
przy uszach, na szyi, ramionach, dłoniach i nogach.

•Małe, wolno rosnące i błyszczące się guzki, to sygnał, który może wskazywać na raka
podstawnokomórkowego. W późniejszej fazie guzki zaczynają krwawić bądź ulegają
owrzodzeniu. Miejsce występowania jest takie samo jak u kolczystokomórkowego,
czyli okolica ust, szyja, ramiona, dłonie i nogi.

• Czerniak to powszechnie znany, ale też najgroźniejszy nowotwór. Może wystąpić
w każdym miejscu na ciele, najczęściej jednak pojawia na plecach, rękach, nogach i na
twarzy. Jeśli obecne znamiona zmieniają swój wygląd lub pojawiają się nowe
o nieregularnym kształcie i różnym zabarwieniu (odcienie brązu), należy niezwłocznie
zgłosić się do lekarza.
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CZYM WŁAŚCIWIE JEST SKÓRA?

Skóra zbudowana jest z wielu warstw. Każda pełni inne funkcje, jednocześnie łącząc
różne właściwości, dzięki czemu uzyskujemy spójne i harmonĳne działanie tego
największego w naszym organizmie narządu.

Nie chcę, abyś pominęła ten rozdział, uznając go za nudny i zawierający jedynie suchą
treść. Dlatego też zróbmy wizualizację.

Spójrz w głąb siebie.

Rozpoczniemy przygodę zapoznawczą z organizmem, poznając go od elementów
położonych najgłębiej, powoli wychodząc przez wszystkie kolejne na zewnątrz.

Już na początku napotykamy komplikacje, jedni wyznają, że najgłębiej znajduje się
dusza, inni zaś nie wierzą w jej obecność. Kwestie metafizyczne zostawiamy jednak do
osobistych rozważań- w innym wypadku eBook zawierałby 100 stron, a temat
„pielęgnacji skóry w okresie jesienno-zimowym” pojawiłby się zapewne w połowie
czerwca ;-)

Najgłębiej położona, spójna z budową skóry jest tkanka podskórna. To tutaj gromadzi
się uciążliwy dla wielu tłuszcz, który mimo wszystko spełnia też pożyteczne funkcje.
Przede wszystkim chroni organizm przed wychłodzeniem, amortyzuje urazy oraz
stanowi zapas energetyczny. Tutaj też znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne.

Nieco wyżej znajduje się już doskonale ukrwiona i unerwiona skóra właściwa- dzięki
niej odczuwamy ciepło, ból. W tej warstwie znajdują się receptory. Jej rusztowanie
stanowią włókna kolagenowe i elastynowe, których kondycja świadczy o odporności
skóry na upływ lat (czyli o konieczności wykonywania zabiegów
przeciwstarzeniowych). Również tu znajdują się gruczoły łojowe i potowe, a także
korzenie włosów. Grubość skóry właściwej to od 1 do 3mm. Jej dolna warstwa –
siatkowata – jest bardziej zbita w swojej strukturze i przylega do tkanki podskórnej,
natomiast jej powierzchniowa – brodawkowata – zawiera wypuklenia–brodawki, które
połączone są z naskórkiem. I właśnie ta najbardziej zewnętrzna część odpowiada za
kondycję naskórka, konkretnie jego odżywianie.
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Jak widzimy, wszystko jest bardzo spójne! Skóra właściwa pełni funkcję odżywiania
warstwy najbardziej zewnętrznej – naskórka.

Naskórek natomiast jest strukturą zbudowaną z komórek, które potrafią same się
regenerować. Naskórek składa się z komórek rozrodczych, które przekształcają się
w martwą warstwę rogową.

Warstwa rogowa odpowiada przede wszystkim za tworzenie bariery dla środowiska
zewnętrznego, ciał obcych, bakterii czy wirusów. Ponadto, dzięki niej organizm nie traci
wody w ilościach zagrażających zdrowemu funkcjonowaniu. Warstwa ta jest
wzmocniona również przez produkty gruczołów wydzielniczych – pot oraz sebum.
Posiada ona kwasowe pH, co jest zabójcze dla wielu bakterii i niepotrzebnych
zarazków.

Warto dodać, że naskórek u osób zmagających się z AZS nie posiada tak pięknej i
spójnej budowy. Duże przestrzenie między komórkami naskórka powodują, że płaszcz
hydrolipidowy nie stanowi wystarczającej ochrony przed światem zewnętrznym. Skóra
jest jak sito. Mogą przenikać przez nią wszelkie alergeny, które powodują stany
zapalne.

W naskórku znajdują się również komórki, odpowiedzialne za kolor skóry – melanocyty,
oraz odpowiadające za cały układ odpornościowy skóry – komórki Langerhansa.

Powierzchnia skóry zawiera również ujścia mieszków włosowych, które potocznie
nazywane są porami skóry. To właśnie tutaj zlokalizowane są gruczoły łojowe
produkujące sebum. Ich funkcjonowanie bardzo często jest problematyczne, bo każde
zaburzenie porów jest widoczne i przyczynia się do nieestetycznego wyglądu skóry.
Rozszerzone pory to dolegliwość cer tłustych i mieszanych. Często ich zły wygląd jest
efektem nieodpowiedniej pielęgnacji, co przekłada się na świecenie się skóry
i powstawanie stanów zapalnych w postaci wykwitów skórnych. Powierzchnia staje się
nierówna, a produkty, które mają pielęgnować, ostatecznie zapychają bądź wcale się
nie wchłaniają.

Odpowiednia pielęgnacja jest podstawą estetycznego wyglądu skóry, która jest
powodem do dumy – oczywiście w sytuacji, gdy jest zadbana, dobrze odżywiona. Bez
niej bylibyśmy bezbronni wobec otaczającego świata – stanowi kombinezon, który
informuje nas, co dzieje się na zewnątrz, chroni, dostarcza tlen, lecz także wysyła
sygnały, gdy wewnątrz organizmu dzieje się coś niepokojącego.
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Ciało jest złożonym systemem, w którym
wszystko jest tak spójne jak
w najbardziej skomplikowanym zegarku!
Dochodzi w nim do miliardów reakcji
i zależności, które pozwalają zachować
synergię. Jeśli jakaś część reakcji
zachodzi nieprawidłowo, zostaje
zachwiana stabilność. Przykładowo –
pacjent chory na żółtaczkę boryka się
z charakterystycznym zabarwieniem
skóry. Nawet stany natury psychicznej
widoczne są na powierzchni skóry.
Osoby borykające się z depresją
charakteryzuje matowa, niedotleniona
i poszarzała cera.

Na skórze odbĳa się wiele chorób
i dlatego, gdy coś się z nią dzieje,
powinniśmy udać się do odpowiedniego
specjalisty. Problem może leżeć znacznie
głębiej niż nam się wydaje. Aspekt
wizualny może być ściśle powiązany
z poważniejszym problemem, z którym
walczy nasz organizm.
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OCZYSZCZANIETWARZYJAKOPODSTAWATERAPII PIELĘGNACYJNYCH

Oczyszczanie twarzy jest podstawą wszystkich terapii pielęgnacyjnych,
wyprowadzających, nawet tych, w których stosuje się HI-TECH. Warstwa rogowa
naskórka pełni funkcje ochronne i nadbudowuje się, zgodnie z panującą porą roku.
Czynniki atmosferyczne takie jak wiatr, niska temperatura i wszystko to, co wpływa na
podrażnienia, stymuluje skórę do obrony, która objawia się rogowaceniem.
Pogorszenie stanu cery może nastąpić szybko. Często zdarza się tak, że gładka
i rozświetlona cera nagle staje się ziemista, nabudowana i szorstka.

Reakcja naszej skóry jest zrozumiała. Nie powinniśmy blokować jej naturalnych funkcji.
Warto jednak „uświadomić ją”, że jesteśmy w stanie jej pomóc – ochronić przed
czynnikami, które zniszczyłyby jej strukturę, gdyby nie jej naturalne funkcje obronne.

Zanieczyszczone nieodpowiednią pielęgnacją czy czynnikami środowiskowymi pory
skórne oraz nabudowany naskórek to nieprzepuszczalna bariera dla wszelkich
produktów pielęgnacyjnych. Wyobraź sobie, że kładziesz na skórę foliową torebkę,
a na nią aplikujesz krem. Brak efektu jest oczywisty – tak samo jak zmarnowanie
pieniędzy i produktu. Tak samo jest w przypadku, gdy skóra jest zanieczyszczona.

Spoglądasz w lustro i widzisz mankamenty, których chcesz się pozbyć. Przykładowo
może to być nierównomierny koloryt, uczucie ściągnięcia i widoczne pierwsze
zmarszczki, zmiany trądzikowe bądź blizny potrądzikowe. Aby zacząć walczyć
o zniwelowanie tych nieprzyjemnych cech, należy najpierw pozwolić składnikom
leczniczym wniknąć głębiej, aby ich działanie miało sens.

Dlatego wszelkie zmiany należy zacząć od zabiegów oczyszczających,
odblokowujących, złuszczających.

Na jakie zabiegi warto zwrócić uwagę? Które zabiegi oczyszczające
przyniosą najlepsze efekty i nie zrobią krzywdy naszej skórze?

Musisz wiedzieć, że zabiegi oczyszczające dzielą się na kilka grup.
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ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE – MECHANICZNE
SilkPeel, Hydrafacial i Hydroimpact to skuteczne urządzenia służące
do mechanicznego oczyszczania twarzy. Są powszechnie używane i można spotkać je
w ofercie najlepszych klinik.

Czym różnią się podane technologie?

Każda technologia bazuje na wykorzystaniu właściwości głowicy ściernej, która usuwa
nagromadzone zanieczyszczenia, przy jednoczesnym zastosowaniu próżni oraz
produktu, który umożliwia poślizg głowicy po powierzchni skóry- produkt ze składem
aktywnym, gęste serum czy woda.

Silkpeel to aparatura, która oprócz złuszczania warstwy rogowej wprowadza
składniki aktywne. Zabieg polega na złuszczeniu powierzchni skóry specjalną
końcówką, na której znajduje się powierzchnia ścierna. Złuszczanie nie odbywa się na
suchej skórze – nie stosujemy tu technik starej mikrodermabrazji, która przynosiła
więcej szkód niż pożytku.

Na powierzchnię skóry z głowicy wydostaje się preparat, dobrany do jej potrzeb
i właśnie na tym preparacie dochodzi do złuszczania i oczyszczania cery.

Tego typu zabieg nazywany jest zabiegiem oczyszczającym z dodatkowym
zastosowaniem głębokiej infuzji. W przypadku SilkPeel jest to infuzja witaminy C,
kwasu hialuronowego, salicylowego czy arbutyny.

Efekty zabiegu widoczne są po zakończonej procedurze. Przede wszystkim jest ona
mocno oczyszczona, odblokowana – tuż po terapii wchłonie wszystko, co na nią
nałożysz! Ponadto zabieg przyczynia się do pobudzenia odnowy komórkowej
i stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu.

Warto podkreślić, że tego typu zabiegi są bezbolesne i można wykonywać je zarówno
na twarzy, jak i ciele. Procedura trwa około pół godziny, ale zawsze warto wziąć pod
uwagę, że każda skóra ma indywidualne potrzeby, więc może nastąpić odstępstwo
od podręcznikowego czasu.

Warto dodać, że naskórek u osób zmagających się z AZS nie posiada tak
pięknej i spójnej budowy. Duże przestrzenie między komórkami
naskórka powodują, że płaszcz hydrolipidowy nie stanowi wystarczającej
ochrony przed światem zewnętrznym. Skóra jest jak sito. Mogą
przenikać przez nią wszelkie alergeny, które powodują stany zapalne.
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Hydrafacial jest to technologia, która podobnie jak SilkPeel umożliwia jednoczesne
oczyszczenie i odmłodzenie skóry, które osiągamy za pomocą złuszczania
powierzchnią ścierną, zastosowaniu podciśnienia i dodatkowych substancji
aktywnych. Przy zabiegu stosujemy jednorazowe końcówki, posiadające specjalną
spiralizowaną powierzchnię, która złuszcza naskórek. Przy pierwszych etapach
zabiegu, na skórę wydostaje się produkt uelastyczniający naskórek – przeznaczony do
skóry wrażliwej bądź też produkt kwasowy.

Przy podstawowym zabiegu złuszczającym, powinny być zastosowane trzy różne,
jednorazowe końcówki. Decydując się na ten zabieg, pamiętaj o tej uwadze :)

Każda z końcówek ma inny kolor, który określa rodzaj powierzchni ściernej. Niebieska
klasyczna jest idealna dla skór, które nie borykają się z wielkimi problemami, potrzebują
oczyszczenia mechanicznego. Dla skór mniej wrażliwych przeznaczony jest kolor
bursztynowy – to końcówka przeznaczona jest do złuszczania medycznego, dla skór
z bliznami potrądzikowymi, przebarwieniami. W drugim etapie stosujemy zazwyczaj
końcówkę turkusową, która jest mniejsza, bardziej precyzyjna (oczyszczenie strefy T,
szczególnie skrzydełek nosa), a w ostatnim- końcówka bezbarwna, delikatna, do
wprowadzenia serum.

Do zabiegu można dołączyć również ampuły z kwasami: GlySal o stężeniach 7,5%,
15%, 30%. Ich dobór zależy od efektów, które chcemy uzyskać oraz różne sera –
odbudowujące, z komórkami macierzystymi, peptydami.

Zabieg podstawowy polega na oczyszczeniu skóry za pomocą dwóch preparatów –
Activ 4 oraz Beta HD, następnie stosujemy serum podpięte do urządzenia: AntiOx bądź
AntiOx+, to właśnie tu stosujemy 3 różne końcówki.

Wersje rozbudowane zabiegu pozwalają na zastosowanie ampuł z kwasami bądź
komórkami macierzystymi czy peptydami.

Hydraimpact Działanie technologii polega na wytwarzaniu wodoru, który wraz
z wodą, wprowadzany jest pod wpływem ciśnienia do skóry. Aktywny wodór
neutralizuje wolne rodniki, a likwidacja ich z powierzchni skóry wpływa na odwrócenie
procesów starzenia, regulację działania porów skórnych. Niweluje także powstawanie
procesów zapalnych. Hydraimpact to urządzenie oczyszczające, przygotowujące
skórę do kolejnych, bardziej zaawansowanych zabiegów odmładzających,
nawilżających, regenerujących czy anti-age. Znając szkodliwe działanie wolnych
rodników, które niszczą komórki, producent urządzenia postanowił zastosować wodór.
Stresujący tryb życia, zanieczyszczone środowisko, nieodpowiednia dieta, pielęgnacja
czy używki powodują namnażanie się tych rodników. Terapia wodorowa została
doceniona przez wielu klientów - odnajduje się w dziedzinie zabiegów
oczyszczających, stojąc na podium z dwiema opisanymi wyżej aparaturami.
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PODSUMOWANIE
Silkpeel, Hydrafacial, Hydraimpact to trzy aparatury służące do mechanicznego
oczyszczenia twarzy, bez podrażnień i uciążliwych skutków ubocznych, które dawała
wcześniej stosowana i na szczęście powoli zapominana mikrodermabrazja
diamentowa czy korundowa. Każdy z wymienionych jest idealnym zabiegiem
wprowadzającym do zaawansowanych terapii leczniczych.

SilkPeel oczyszcza za pomocą ściernych, sterylnych głowic i podciśnienia. Aparatura
nie służy jedynie do oczyszczania – kolejna część zabiegu dobrana jest ściśle
i indywidualnie do potrzeb pacjenta i może niwelować każdy problem skórny.
Zastosowane produkty z różnym, zaawansowanym i profesjonalnym składem
aktywnym usuwają przebarwienia, widoczną historię trądzikową, dodatkowo
regenerują i nawilżają.

Hydrafacial oczyszcza skórę za pomocą preparatów zawierających różne stężenia
kwasów, przy jednoczesnym zastosowaniu minimum trzech końcówek o różnym
stopniu ścieralności. Zabieg może zostać rozbudowany o zastosowanie wysoko
stężonych mieszanek kwasowych czy koncentratów odbudowujących. Zastosowanie
aparatury jest bezpieczne i daje uczucie odświeżenia, ukojenia, a po zabiegu skóra
przyjmuje każdy, nałożony na nią produkt.

Hydraimpact to aparatura, która oczyszcza skórę za pomocą wydostającego się
z głowicy wodoru. Podstawę do złuszczania przygotowuje woda. Wodór niweluje
wolne rodniki, więc nawet brak zastosowania serum czy produktów wpływających na
problem skórny nie jest przeszkodą - zabieg walczy z wolnymi rodnikami i ta specyfika
pozwala mu być równie dobrym, jak dwa powyżej.
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ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE – TERAPIE KWASOWE

Tego typu zabiegi wymagają użycia specjalnego produktu o pH kwasowym, najczęściej
w granicach 3,4 do 1,2. Dzięki takiemu odczynowi następuję osłabienie wiązania
między komórkami naskórka (warstwa rogowa) i następnie doprowadzenie do
złuszczenia. Efektem jest piękna, głęboko oczyszczona skóra, domknięcie i spłycenie
porów skórnych. Dzięki temu skóra przyswaja dostarczanej jej substancje odżywcze.
Zanim jednak dojdzie do pełnej regeneracji po tego typu kuracji, skóra przez pewien
czas będzie podrażniona, podatna na czynniki zewnętrzne i ogólnie – bardzo delikatna.
Po głębokim oczyszczaniu warto jest zdecydować się na terapię nawilżającą
i regenerującą.

Decydując się na tego typu zabieg, musisz wiedzieć, że dojdzie do złuszczania
naskórka, które będzie wyczuwalne przy wieczornym demakĳażu albo też dobrze
widoczne dla otoczenia – jest to zależne od wybranego kwasu, pH czy dodanego
retinolu.

Profesjonalny peeling kwasowy zalecany jest szczególnie dla osób borykających się ze
skórą łojotokową, przy zmianach pigmentacyjnych, trądziku (bez stanów aktywnych!),
bliznach, pierwszych zmarszczkach oraz dla skóry szarej i zmęczonej.

Przed zabiegiem z zastosowaniem kwasów, należy odpowiednio przygotować skórę,
dlatego zazwyczaj zalecam zabieg wprowadzający, który przygotuje skórę do
mocniejszej ingerencji, aby zareagowała ona odpowiednio, bez przykrych efektów
ubocznych. Dobrze przygotowana skóra przejdzie przez terapię kwasową złożoną
z kilku zabiegów dosyć komfortowo, bez uczucia nadmiernego ściągnięcia czy nawet
bólu związanego z pękaniem powierzchni naskórka.

Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń profesjonalisty wykonującego zabieg, który
powinien dokładnie opisać reakcje, jakie będą zachodziły na skórze oraz podać listę
wszystkich przeciwwskazań.

Dni po zabiegu to szczególny czas, kiedy skóra nie powinna być narażona na działanie
promieni słonecznych. Należy zrezygnować z opalania i solarium, a ponadto z sauny
i innych czynności, które mogłyby przyczynić się do rozszerzenia naczyń krwionośnych
w polu zabiegowym. Stosowanie kremu z filtrem UV jest koniecznością.
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ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE – TERAPIE ENZYMATYCZNE

Zabiegi enzymatyczne to procedury z wykorzystaniem enzymów roślinnych. To dział
zabiegów, które są stosowane rzadziej niż popularne, powszechnie stosowane
kwasowe zabiegi oczyszczające. Bardzo szkoda, szczególnie dla skór
problematycznych, dla których terapia powinna być oparta o dwie grupy produktów.
Zabiegi enzymatyczne to zupełnie inna specyfika, a podstawowe różnice polegają na
formie rekonwalescencji – skóra od razu wygląda dobrze, więc „izolacja” nie jest
wymagana, od razu można nałożyć makĳaż i wrócić do codziennych czynności.

Enzymy to integralna część ludzkiej skóry, która napędza działanie wszystkich
komórek organizmu.W kosmetyce od kilku lat wykorzystywana była głównie papaina,
bromelaina i pankreatyna, które przede wszystkim wpływały na rozłożenie martwych
komórek skóry. Postęp w kosmetyce pozwolił na zastosowanie kolejnych, bardziej
zaawansowanych w swoich działaniach grupy enzymów, które są w stanie rozłożyć
białka - między innymi martwą keratynę.

Enzymy mają zdolność odblokowywania skóry i działają stymulująco na naczynia
włosowate, co skutkuje widoczną na dekolcie siecią naczyń włosowatych- jest to efekt
cytoplazmatyczny. Dzieje się tak, ponieważ zawarte w produktach enzymy wypłukują
toksyny, które gromadzą się pod skórą. Widoczna pod koniec zabiegu sieć naczyń
włosowatych na dekolcie i szyi to efekt pożądany, wyczekiwany przeze mnie po
nałożeniu maski enzymatycznej. To znak tego, że skóra została porządnie
przedrenowana, komórki dotlenione, a zabieg zakończony sukcesem :)

Ponadto, enzymy napinają skórę i po kilku zabiegach możemy zaobserwować efekt
„mini liftingu”.

Do zabiegów dla skór problematycznych wybieram zazwyczaj produkty enzymatyczne,
które łączę z innymi grupami kosmetyków profesjonalnych. Marka, która opatentowała
enzymatyczne maski drenujące to DMK. Odpowiednie zestawienie terapii
enzymatycznych i kwasowych pozwala w ciągu kilku tygodniu złagodzić wiele
problemów skórnych, z którymi zdarza borykać się latami. Dołączone do zabiegu
odpowiednie Alfahydroksykwasy usuwają złogi lepkich tłuszczy z powierzchni skóry,
które przyczyniają się do powstawania cyst zastoinowych oraz zaskórników, a enzymy
odpowiadają za cały proces odtoksycznienia.

Widoczne na zdjęciach maski enzymatyczne zawierają w swoim składzie aminokwasy:
lizyny, proliny, glicyny i ponadto kwasy glutaminowy oraz asparaginowy. Enzymy
poprzez stymulację zakończeń nerwowych i receptorów czuciowych wywołują reakcję
skórną.
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ODWODNIONA SKÓRA
Niedostatek wody w skórze prowadzi do pogorszenia kondycji skóry i zachwiania jej
równowagi hydrolipidowej, przez co staje się ona szorstka, podatna na zranienia,
z wydłużonym czasem regeneracji.

Niestety woda nieustannie wyparowuje z powierzchni skóry- w ciągu dnia ulatuje z niej
około 250-300 cm3! Jeśli obserwujemy postępujący ubytek, możemy być pewni, że
wpłynie to na utratę elastyczności skóry, zacznie się ona łuszczyć, rozluźnieniu ulegną
włókna elastynowe i kolagenowe, czego efektem będzie powstanie widocznych
zmarszczek.

Aby nie dochodziło do nadmiernej utraty wody, skóra została wyposażona w czynniki
chroniące ją przed odparowywaniem, pozwalające utrzymać odpowiednią wilgotność.

Naturalny czynnik nawilżający, czyli:

NATURAL MOISTURING FACTOR – NMF
Współtworzy on powłokę hydrolipidową, czyli swego rodzaju pancerz chroniący,
z skórę nie tylko przed utratą wody, lecz także przed wnikaniem niebezpiecznych
i niepotrzebnych skórze substancji z zewnątrz.

NMF składa się z aminokwasów, jonów sodu, wapnia, magnezu, potasu, fosforanów,
mocznika i kwasu piroglutaminowego. Dzięki zdolności wiązania wody, wykazuje silne
właściwości nawilżające. Dobrze prosperujący płaszcz hydrolipidowy przyczynia się do
poprawy elastyczności skóry! Niestety, z upływem czasu jego silne funkcje powoli
słabną, dlatego powstaje wiele produktów nawilżających, które bazują na tych samych
składnikach i substancjach co NMF. Znajdziemy je najczęściej w produktach
przeznaczonych do skór suchych, atopowych oraz dojrzałych.

Podsumowując, najlepszym sposobem na utrzymanie odpowiedniego nawilżenia, jest
zadbanie o płaszcz hydrolipidowy, który powinien być szczelny, nieprzepuszczalny dla
substancji szkodliwych oraz swoją budową uniemożliwiający nadmierną, niewskazaną
dla skóry utratę wody. Warto zaznaczyć, że procesy utraty wody przyspiesza również
pogoda, wahania temperatury, wystawianie się na działanie promieni słonecznych oraz
przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.
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JAK POPRAWIĆ NAWILŻENIE SKÓRY?
Jeśli cały organizm cierpi na nadmierną utratę wody, pielęgnacja od zewnątrz – nawet
z użyciem najlepszych kosmetyków – nie pozwoli na całościowe rozwiązanie tego
problemu.

Oprócz przyjmowania odpowiedniej ilości płynów, należy zadbać o to, by w codziennej
diecie pojawiały się witaminy z grupy B, które wspomagają produkcję kolagenu.
Znajdują się one w produktach pełnoziarnistych i mięsie. Ponadto, za ograniczenie
utraty wody z komórek skóry odpowiadają kwasy tłuszczowe omega 3 i 6. Ich źródłem
są przede wszystkim oleje i ryby, a także awokado i oliwki. W diecie stosowanej dla
skóry nie może również zabraknąć warzyw i owoców, które zawierają blisko 90% wody
niezbędnej do nawodnienia organizmu.

Warto także pamiętać, że zawartość witamin i minerałów sprawia, że produkty te
dobrze wpływają na funkcjonowanie organizmu i wygląd skóry.

Jadłospis należy uzupełniać o płyny – przyjmuje się, że 8 szklanek dziennie to minimum
konieczne do zachowania zdrowia i urody.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na nawilżenie skóry jest ogólny stan zdrowotny
organizmu – to temat bardzo złożony i obejmuje szeroki zakres czynników, które
składają się na ten problem. Zaliczyć można do nich między innymi przyjmowanie
leków na inne dolegliwości, terapię antybiotykową, wszelkie terapie hormonalne,
niedobory makro i mikroelementów. Nie znając powodów suchej skóry, warto zrobić
morfologię krwi, ponieważ może być to objaw choroby.

Jeśli obserwujemy nasilające się przesuszenie skóry, warto wykonać odpowiednie
badania, bowiem może to być sygnałem niepokojących zmian wewnątrzustrojowych.

Jeśli stan zdrowia pokazuje, że nie istnieją wewnętrzne przyczyny przesuszenia skóry,
wówczas zadbajmy o jej wzmocnienie naskórkowe i dogłębne nawilżenie za pomocą
odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Z pewnością przyniosą one ulgę skórze
i wzmocnią jej barierę hydrolipidową, która jest odpowiedzialna za ochronę przed
drażniącymi czynnikami zewnętrznymi. To sprawi, że umocniona zostanie cała bariera
ochronna, zniknie uciążliwe napięcie skóry i pierwsze zmarszczki, które są efektem
właśnie odwodnienia.
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NAWILŻAJĄCE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE – czy mają sens?
„Pani Izo, czy zabiegi polegające na kilkuetapowym stosowaniu różnych produktów
mają sens? Przecież wszystko, co nałożymy, zostaje na jej powierzchni. To tak,
jakbym sama zastosowała w zaciszu domowym jakiś produkt, który przyniesie
złudne nawilżenie- od razu po umyciu twarzy, a więc zmyciu produktu, skóra nadal
jest napięta, podrażniona.”

Nawilżające zabiegi pielęgnacyjne, które znajdziemy w ofercie wielu klinik czy salonów
kosmetycznych, cieszą się sporym powodzeniem. Procedury zabiegowe stworzone
przez profesjonalne marki rozwiewają wszelkie wątpliwości. Dla przypomnienia – kilka
słów o budowie skóry: otaczająca ją bariera hydrolipidowa tworzy nieprzepuszczalną
powłokę, która chroni przede wszystkim przed drażniącymi czynnikami zewnętrznymi.
Warto zaznaczyć, że prawidłowo funkcjonująca nie jest przepuszczalna dla większych
cząsteczek.

Zabiegi pielęgnacyjne zazwyczaj wzbogacane są o dodatkowe bodźce pozwalające
produktom przeniknąć głębiej, jak na przykład:

• sonoforeza, czyli wtłaczanie koncentratów znajdujących się zazwyczaj w ampułkach
czy innych, szczelnych i jednorazowych opakowaniach

•infuzja tlenowa polegająca na wtłaczaniu preparatów aktywnych do głębokich warstw
skóry za pomocą czystego tlenu

• mezoterapia bezigłowa pozwala wprowadzić substancje aktywne w głąb skóry za
pomocą fali elektrycznej – zabieg umożliwia skuteczne dostarczanie
skoncentrowanych składników odżywczych oraz witamin do skóry.

Kolejnym argumentem, który udowadnia, że powinniśmy korzystać z zabiegów
pielęgnacyjnych jest to, że stanowią one doskonałą profilaktykę. Jak wiadomo,
pierwsze zmarszczki powstają na skutek odwodnienia skóry. Starajmy się nie
doprowadzić do powstania tych załamań w strukturze, zwłaszcza w tak młodym wieku
jak okres między 20 a 30.
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A miłym dodatkiem jest to, że zabiegi są przyjemne i stanowią chwilę relaksu – tym
bardziej, że często wzbogacane są o elementy masażu czy cosmolifting twarzy, czyli
głęboki i dosyć odczuwalny masaż, który może stanowić także odrębną procedurę.

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być uzupełnieniem większości zabiegów z zakresu
laseroterapii, które poprzez swoje działanie przyczyniają się do podrażnienia skóry.
Staje się ona wówczas podatna na niekorzystne działanie środowiska, jest
nadreaktywna i walczy. Wówczas przeplatanie zabiegów wykorzystujących HI TECH
oraz tych z zakresu manualnych zabiegów pielęgnacyjnych ma jak największy sens
i jest wskazane. Pozwala to skrócić czas rekonwalescencji, przynosząc ulgę
podrażnionej skórze, co bardzo pozytywnie wpływa na odczucia pacjentów, którzy
bardzo często źle znoszą rekonwalescencję pozabiegową.
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MEZOTERAPIA IGŁOWA – głębokie nawilżenie skóry
Jest to zabieg z zakresu medycyny estetycznej, który polega na podaniu substancji
czynnych w formie śródskórnych lub podskórnych iniekcji. Dzięki mezoterapii do
każdej warstwy skóry mogą dostać się potrzebne jej substancje takie jak kwas
hialuronowy, krzemionka, aminokwasy, witaminy, glutation. To zabieg, który stanowi
jedną z najbardziej skutecznych metod zatrzymywania starzenia się skóry.

Ważnym aspektem od którego zależy skuteczność tego zabiegu jest dobór
odpowiedniego preparatu. Przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na to, czy
posiada on pożądaną certyfikację np. CE i czy jest to wyrób medyczny klasy III.

TECHNIKI PODANIA PREPARATU
Rozróżnia się linĳne lub kołowe multiiniektory do wielokrotnych wkłuć oraz metodę
mechaniczną, do której wykorzystuje się specjalny pistolet przeznaczony do
mezoterapii. Zabieg mezoterapii igłowej może być wykonany na kilka sposobów, za
pomocą igły i strzykawki, pistoletu oraz dermapena czy rollera. Najczęściej stosowana
jest technika manualna- igła i strzykawka – która pozwala wykonać zabieg metodą
nappage, pęcherzykową i na depozyt.

Metoda nappage czyli nakłucia śródskórne pod odpowiednim kątem na głębokość
od 2-4 mm. Większość preparatu pozostaje na skórze. Skuteczność niestety jest
niewielka- większość preparatu jest na skórze a nie w skórze, efekty są jednak
widoczne, ale nie przez użyty preparat tylko dzięki nakłuciom skóry, które wywołują
procesy naprawcze i skóra w efekcie jest zagęszczona i bardziej ujędrniona.
Ta technika często stosowana jest przy pracy pistoletem.

Metoda na depozyt polega na wprowadzaniu składników aktywnych, zazwyczaj
koktajli witaminowych w głąb skóry 2-4 mm, preparat podawany jest w odstępie około
2 cm od poprzedniego wkłucia.

Metoda pęcherzykowa wprowadzane zostają małe dawek składników aktywnych
śródskórnie na 2 mm. Rzadko przy tej technice występują siniaki, klientki po zabiegu
są lekko zaczerwienione przez ok. 30 min. W tym przypadku i w metodzie depozytowej
cały preparat zostaje wprowadzony w skórę.

Obecnie mezoterapia zajmuje szczególne miejsce w dermatologii i kosmetologii jako
zabieg odmładzający, regeneracyjny, rewitalizujący, ujędrniający, wygładzający,
redukujący przebarwienia, trądzik, cellulit i rozstępy, keloidy, blizny, a także redukujący
tkankę tłuszczową.
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ZŁUSZCZANIE – peeling czy laser?
Złuszczanie naskórka jest najlepszym sposobem na odświeżenie i odmłodzenie skóry.
Dobór metody złuszczania zależy kilku czynników takich jak rodzaj problemu,
występujące przeciwwskazania, typ skóry czy czas rekonwalescencji. Przykładowo,
głębokich peelingów chemicznych nie należy wykonywać u osób, których skóra jest
podatna na bliznowacenia. Przy doborze zabiegu dosyć często sugerujemy się
czasem, który powinien być przeznaczony, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt –
wówczas możemy skorzystać z jednego, ale bardziej inwazyjnego zabiegu albo z kilku
mniej inwazyjnych, wymagających krótkiego czasu rekonwalescencji.

Metody złuszczania różnią się stopniem głębokości i warto pamiętać, że zabiegi, które
ingerują aż w skórę właściwą, można wykonać tylko u specjalisty. Najmniej inwazyjne
jest powierzchowne złuszczanie naskórka- usunięcie pierwszej jego warstwy. Z kolei
metody średniogłębokie złuszczają 4 warstwy naskórka i docierają do pierwszej
warstwy skóry właściwej.

Metody głębokie mogą złuszczać skórę aż do warstwy siateczkowej. To tutaj znajduje
się sieć włókien kolagenowych i elastyny. Jeśli zależy nam na usunięciu blizn lub na
intensywnym pobudzeniu skóry do regeneracji, należy skorzystać właśnie z tych
najbardziej inwazyjnych metod.

Ablacja Zabiegi laserowe, które powodują złuszczenia naskórka, nazywane są
metodami ablacyjnymi. Najczęściej do tego rodzaju zabiegów wykorzystywany jest
laser CO2 lub laser erbowo–yagowy. Technologie pozwalają na skorzystanie z metod
złuszczania naskórka o bardzo różnym stopniu inwazyjności.

Jedną z najdelikatniejszych metod przebudowy skóry jest ClearLift, który umożliwia
spłycenie drobnych zmarszczek, redukcję napięcia skóry, wyrównanie kolorytu oraz
zwężenie rozszerzonych porów. Metoda ta polecana jest przede wszystkim jako
profilaktyka wobec procesów starzenia. Przy zabiegu dochodzi do pobudzenia
procesów regeneracyjnych, co przyczynia się do tworzenia nowego kolagenu.

Laser Frakcyjny Poważniejsze problemy takie jak blizny, uszkodzenia posłoneczne
czy zmiany pigmentacyjne, wymagają skorzystania z bardziej inwazyjnej metody
złuszczania naskórka. W tym przypadku warto jest połączyć metody ablacji
i frakcjonowania laserem.
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Który z tych zabiegów jest najbardziej skuteczny?
Zawsze warto decydować się na ten zabieg, który w najmniej inwazyjny sposób
pozwala wyleczyć dany problem. Zarówno zabiegi HI TECH, jak i peelingi chemiczne,
są skuteczne.

Coraz więcej pacjentów decyduje się na mniej inwazyjne metody laserowe. Połączenie
złuszczania naskórka z frakcjonowaniem, czyli „dziurkowaniem” głębokich warstw
skóry, umożliwia wyleczenie blizn, zlikwidowanie przebarwień, wygładzenie
zmarszczek, a także powoduje głęboką przebudowę skóry. To metoda, która bywa
stosowana nawet jako forma leczenia trądziku. Dzięki temu że uszkodzenia skóry
głębokiej są odsłonięte, procesy gojenia przebiegają znacznie szybciej.
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GŁĘBOKIE ZŁUSZCZANIE
Najlepszy czas na tego typu zabiegi to okres jesienno- zimowy, kiedy promieniowanie
słonecznie jest najsłabsze. Podrażniona, często łuszcząca się skóra wymaga
kilkudniowej rekonwalescencji i unikania ekspozycji na słońce.

Po kwalifikacji zabiegowej dobierany jest odpowiedni kwas, który powoduje
złuszczenie wierzchniej warstwy skóry. Na poziom złuszczania wpływa stężenie użytej
substancji i czas jej oddziaływania na naskórek.

Ze względu na głębokość złuszczania, wyróżniamy:

Peelingi powierzchniowe polegające na złuszczaniu rogowej, czyli najbardziej
zewnętrznej warstwy naskórka. Stosunkowo niewielkie złuszczanie powoduje peeling
kwasem glikonowym o stężeniu do 35%, peeling migdałowy i kwas salicylowy.

Peelingi średniogłębokie działają w obrębie głębszych warstw naskórka
i wierzchniej warstwy skóry. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się peeling kwasami
owocowymi o stężeniu 50–70% i niskim pH, czy też peeling pirogronowy.

Peelingi głębokie najbardziej ingerencyjne, docierają do głębszych warstw skóry.
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WYBRANE PEELINGI GŁĘBOKIE
Yellow Peel stymuluje poprzez zawarty kwas retinolowy, usuwa efekty starzenia się
skóry, a dzięki działaniu kwasu fitowego, kojowego i azelainowego, usuwa istniejące
przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych oraz przywraca skórze zdrowy
wygląd.

TCA 33 podstawą zabiegu jest kwas trójchlorooctowy o stężeniu 33%. Ma on
działanie peelingujące. Kwas ten używany się w kosmetologii od dawna, jednak
zastosowany samodzielnie powoduje często zjawisko frostingu, czyli szronu. Przy
stosowaniu PRX-T33 nie dochodzi do tego dzięki nadtlenkowi wodoru. Redukuje on
ryzyko podrażnień wynikających z działania kwasu, a także usuwa zanieczyszczenia
obecne w skórze. Trzecim składnikiem jest kwas kojowy, który ma działanie
rozjaśniające, usuwa przebarwienia i jest antyoksydantem. Zabieg sprawdza się przy
usuwaniu przebarwień, blizn potrądzikowych oraz przy oczyszczaniu skóry.

RP REVISION DMK terapia przebudowy skóry, zniszczonej przez czynniki
środowiskowe, wewnętrzne i biologiczne. Poprawia strukturę skóry oraz jej kondycję
i przywraca zdrowy wygląd. Odbudowuje od wewnątrz.

Procedura trwa od 5 do 12 dni, a wyniki różnią się w zależności od kondycji skóry i jej
problemu. Podczas zabiegu stosuje się mieszankę kwasów z zastosowaniem revice’a.
Procedura zwiększa proces powierzchniowego złuszczania naskórka, wzmacniając
jego młode komórki, wspomaga produkcję kolagenu, zwalcza szkodliwe wolne rodniki,
hamuje produkcję melaniny, wzmacnia tkankę skóry, kontroluje bakterie trądziku,
wygładza i ujędrnia.

RETIX C zabieg, w którym wykorzystujemy działanie retinolu oraz witaminy C.
Produkt zawiera czteroprocentowy retinol, który jest przebudowany w takich sposób,
by być odpornym promieniowanie UV oraz wysokie temperatury. Zastosowana
witamina C ma silne właściwości rozjaśniające, jako pierwsza w tym duecie zaczyna
walkę z przebarwieniami.

Peeling Retix C stymuluje odnowę komórkową, usuwa martwy naskórek, odświeżając
i intensywnie wygładzając skórę. Efekt widoczny jest już po pierwszym zabiegu.

26



DZIAŁANIE RETINOLU
Retinol to składnik wysoko ceniony przez pacjentów jak również producentów
kosmetyków. Często możemy spotkać produkty, także drogeryjne, które w nazwie
posiadają odnośnik do retinolu. Dlaczego jest on tak wyjątkowy?

Retinol to pierwotna forma witaminy A, jest skuteczna i przede wszystkim bezpieczna
w stosowaniu. Posiada swoją grupę retinoidów, które również wykorzystywane są do
celów kosmetycznych, na przykład kwas retinowy, stosowany w zabiegach
złuszczających, palmitynian retinylu, prowitamina A czyli betakaroten.

Zawarty w kremach retinol przyczynia się do zmian w wierzchnich strukturach
naskórka a regularne stosowanie sprawia, że po kilku tygodniach skóra wygląda na
młodszą. To wszystko za sprawą lekkiego działania złuszczającego i normalizującego
– zrogowaciała warstwa naskórka zostaje usunięta czy zredukowana, naskórek zyskuje
strukturę bardziej spoistą.

Retinol ingeruje też w głębsze warstwy skóry- przyczynia się do produkcji kolagenu
i elastyny, poprawia się funkcjonowanie tej żywej warstwy skóry, która stanowi
łączność między naskórkiem i skórą właściwą. W rezultacie skóra staje się bardziej
elastyczna, zagęszczona, drobne zmarszczki znikają a głębokie spłycają się.

Złuszczanie i odnowa naskórka spowodowana działaniem tego produktu sprawia, że
stopniowo znikają przebarwienia, blizny. Jest to najbardziej pożądany efekt, który
ciężko jest osiągnąć stosując inne produkty kosmetyczne. Ponadto reguluje ilość
wydzielanego sebum, odblokowuje i zmniejsza pory oraz hamuje tendencje do
tworzenia się zaskórników i wyprysków.
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RESURFACING, czyli przebudowa skóry
Skóra z wiekiem traci swoją sprężystość. Tryb życia, stres, używki i inne czynniki
wpływają na pogorszenie się jej wyglądu, gęstości, dochodzi do utraty owalu twarzy,
do utraty kolorytu. Nawet najlepsza pielęgnacja domowa nie zatrzyma tych procesów,
dlatego warto zainteresować się zabiegami z dziedziny resurfacingu, czyli przebudowy
struktur skóry.

Takie zabiegi mają na celu pobudzenie skóry do intensywnej regeneracji. Aby
doprowadzić do takiego efektu, należy wykonać najpierw mikroskopĳne uszkodzenia –
skóra wówczas zaczyna pracować, produkować kolagen. Czyli najpierw przyczyniamy
się do remodelacji, podczas której niwelują się wszelkiego rodzaju blizny,
przebarwienia, skóra zyskuje jednolity koloryt, jej porowata struktura zostaje
wygładzona, staje się wyraźnie odmłodzona, napięta, elastyczna.

Resurfacing możemy wykonać za pomocą urządzeń ablacyjnych frakcyjnych. Jednak
od niedawna dostępna jest na rynku opcja wykonania przebudowy skór bardzo
wrażliwych, nawet atopowych, których wrażliwość nie pozwalała na kwalifikację do
zabiegu ablacyjnego.
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CLEARLIFT
Jest właśnie tym urządzeniem, którego technologia pozwoliła osobom z najbardziej
wrażliwą skórą, cieszyć się możliwością korzystania z zabiegów z dziedziny
resurfacingu.

Głowica ClearLift pracuje w trybie frakcyjnym, lecz nieablacyjnym!

Dzięki temu mikrouszkodzenia, o których pisałam wyżej, zachodzą w skórze,
do głębokości 3mm nie uszkadzając przy tym powierzchni naskórka. Wiązka lasera
w sposób kontrolowany uszkadza komórki skóry, wówczas powstają procesy
naprawcze, skutkujące powstawaniem nowych włókien kolagenowych i elastynowych.

Skóra naświetlana jest w sposób pulsacyjny i frakcyjny. Mikrouszkodzenia tkanki
stymulują komórki skóry do szybszej regeneracji, wpływając również na nie
na poziomie DNA. Po zabiegu odnowa kolagenu trwa nawet do 10 miesięcy – w tym
czasie skóra cały czas pracuje- obserwujemy powolną, ale systematyczną poprawę
struktury skóry, jej napięcia, likwidację przebarwień.

Osiągamy taki sam efekt remodelingu jakim do tej pory mogły cieszyć się osoby
posiadające skóry problematyczne, poddające się procesom starzenia się, ale nie
borykające się z nadmierną wrażliwością.
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SURGEN
To urządzenie wzbogacone o dwie głowice: jedna służy do usuwania rozległych blizn,
natomiast druga do przebudowy struktury skóry. Umożliwia to technologia hybrydowa,
która łączy w sobie działanie mikroablacji termicznej i elektrycznej. Wywołuje to
podwójny efekt działania na naskórek i skórę właściwą. Zabieg przynosi
satysfakcjonujące efekty przebudowy skóry, a więc regenerację kolagenu i zwiększenie
ilości włókien, automatyczną produkcję kwasu hialuronowego przez naszą skórę,
redukcję zmarszczek, przebarwień. Zabieg jest odczuwalny, ale nie do tego stopnia,
aby stosować dodatkowy produkt znieczulający. Nie wymaga również uciążliwej
rekonwalescencji- na drugą dobę po zabiegu można aplikować makĳaż, natomiast
będą odczuwalne w dotyku drobne strupki na polu zabiegowym.

Przy zabiegu korzystamy ze specjalnych, aplikowanych na głowicę urządzenia
końcówek – każdy pacjent posiada swoją, podpisaną, której ilość impulsów
przeznaczona jest na 3 zabiegi. Posiada ona 36 drobnych igieł, które wtapiają się
w skórę i dochodzi do emisji energii RF. Wówczas powstaje uszkodzenie termiczne
i niewielki, potrzebny, stan zapalny, który zapoczątkowuje procesy regeneracyjne.
Dochodzi również do zmiany pH skóry na zasadowe, co przyczynia się do samoistnego
wyrzutu kwasu hialuronowego przez skórę.

Przy zabiegu nie dochodzi do krwawienia. Z własnych obserwacji mogę dodać,
że efektem ubocznym dosyć często bywa zamknięcie pękniętych naczyń
krwionośnych.

30



31



ZAKOŃCZENIE
Mam nadzieję, że lektura tego eBooka dostarczyła Ci cennej wiedzy na temat
prawidłowej pielęgnacji skóry w okresie jesienno-zimowym. Teraz nie pozostaje nic
innego jak wdrożyć to wszystko w życie! Pamiętaj, że jest to szczególnie intensywny
czas, kiedy skóra broni się przed niskimi temperaturami panującymi na zewnątrz jak
i przed wysokimi, panującymi w pomieszczeniach. Potrzebuje Twojego wsparcia,
odpowiedniej pielęgnacji, wdrożenia kilku ważnych zmian pielęgnacyjnych.

Jeśli Twoja pielęgnacja będzie odpowiednia, nie będziesz borykać się
z przesuszeniem, aktywowaniem stanów chorobowych na Twojej skórze. To podejście
naprawdę się opłaca, bo będąc świadomym i pamiętając o kilku zasadach pielęgnacji,
za kilka lat wciąż będziesz cieszyć się promiennym wyglądem i piękną cerą.
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KONTAKT

Iza Bagińska
kosmetolog i Beauty Consultant

tel. 506 523 131

Zapraszam na konsultację połączoną z zabiegiem – wówczas jest ona pełna. Polega
na ocenie stanu skóry, postawieniu diagnozy, rozpoczęciu leczenia danego problemu
czy problemów, oraz dobraniu pielęgnacji domowej. Terapie zabiegowe, które stosuję,
są dobrane indywidualnie – tak, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Zachęcam do kontaktu.

Jestem dostępna w klinice STHETIC Dr Jagielskiej przy ul. Mokotowskiej 15A
w Warszawie.
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