
BOTOKS
Działanie botoksu (toksyny botulinowej) 
polega na czasowym porażeniu nerwów 
i drobnych mięśni. Wykorzystywane jest 
w medycynie estetycznej już od wielu 
lat. Zabieg z użyciem botoksu polega 
na precyzyjnym, śródskórnym wstrzyk-
nięciu toksyny. Najczęściej stosuje się ją 
do korekcji linii brwi poprzez podanie 
w okolice oczu i czoła, dzięki czemu oko 
wydaje się większe. Niweluje się wrażenie 
opadającej powieki i zmęczonego spoj-
rzenia.  Z kolei podanie toksyny w okoli-
cach ust, powoduje spłycenie zmarszczek 
wokół nich (tzw. „zmarszczki palacza”). 
Można nią także przeprowadzać drobne 
korekty zmarszczek na szyi.

Botoks znajduje również zastosowa-
nie w dermatologii estetycznej przy 
problemach z nadmierną potliwością. 
Ostrzykuje się nim doły pachowe i stopy, 
paraliżując gruczoły potowe. Działanie 
toksyny botulinowej utrzymuje się przez 
kilka miesięcy do pół roku. Ważne jest, 
aby zabiegi z botoksem wykonywać 
w chłodnych miesiącach roku, gdyż jest 
on wyjątkowo wrażliwy na działanie wy-
sokich temperatur - ulega wtedy szybszej 
degradacji. Lepszy efekt zostanie też osią-
gnięty, gdy zabiegi z użyciem botoksu 
zastosowane zostaną zanim zmarszczki 
się utrwalą.

Po zabiegu przez kilka godzin nie należy 
się kłaść ani schylać. Mogłoby to spowo-
dować przemieszczenie się wstrzykniętej 
substancji. Należy także unikać przez ten 

czas alkoholu, który przyspiesza rozkład 
toksyny. Przeciwwskazaniem do wyko-
nania zabiegu jest ciąża, okres karmienia 
piersią i pewne choroby neurologiczne 
przebiegające z osłabieniem mięśnio-
wym. Ograniczeniem jest też przyjmo-
wanie leków rozrzedzających krew oraz 
z grupy NLPZ (niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne). 

KWAS HIALURONOWY
Kwas hialuronowy jest substancją natural-
nie występującą w ludzkim organizmie. 
Niestety z wiekiem jego ilość maleje. 
Ma on naturalne skłonności do wiązania 
wody w naskórku i do pęcznienia. Odpo-
wiada za właściwe nawilżenie skóry oraz 
jej jędrność. W kosmetologii estetycznej 
wykorzystywany jest w wielu formach 
i na wiele różnych sposobów. W formie 
nieusieciowanej ma postać płynną. Do-
skonale nadaje się do zabiegów mezote-
rapii mikroigłowej i mezoterapii igłowej. 

Najpopularniejsze wykorzystanie kwasu 
hialuronowego to zabiegi wypełniania 
zmarszczek oraz wolumetrii. Do tego celu 
wykorzystywana jest jego usieciowana 
forma. Co to oznacza? Usieciowany kwas 
hialuronowy występuje w formie upo-
rządkowanych i upakowanych w konglo-
meraty cząstek kwasu. Powstaje wtedy 
duży pakiet zdolny związać większą ilość 
wody. Ma on wtedy postać żelu i jest 
także znacznie stabilniejszy chemicznie 
i biologicznie, a co za tym idzie na jego 
naturalny rozkład potrzeba znacznie wię-
cej czasu. Wydłuża to efekty zabiegu. 

NAJPOPULARNIEJSZE ZABIEGI 
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej od lat cieszą się wśród Polek 
coraz większym zainteresowaniem. Poniżej prezentujemy mały przewodnik po naj-
popularniejszych zabiegach.

URODA

28



W takiej postaci jest stosowany jako 
„wypełniacz” zmarszczek. Usieciowa-
nie ma różny poziom, a to wpływa na 
gęstość podawanego żelu. Wypełnia 
się najczęściej utrwalone już zmarszczki 
mimiczne, czyli „lwią” zmarszczkę mię-
dzy oczami, poprzeczne zmarszczki na 
czole, bruzdy nosowo-wargowe, drob-
ne, lecz utrwalone zmarszczki wokół ust 
(tzw. „zmarszczki palacza”), zmarszczki 
w okolicach brody (zwane „zmarszczką 

marionetki”). Usieciowany kwas hialu-
ronowy wykorzystywany jest także do 
korekty kształtu i wielkości ust, brody, 
nosa czy policzków. Mówimy wtedy 
o wolumetrii twarzy. Metod podawania 
wypełniacza jest kilka, należy jednak pa-
miętać, że aby bezpiecznie i skutecznie 
wykonać zabieg, potrzebna jest duża 
wiedza z zakresu anatomii twarzy oraz 
ogromne doświadczenie osoby, która 
go wykonuje.   

Aby zabieg przyniósł pożądany efekt, 
po podaniu preparatu, należy go od-
powiednio rozmasować. Pacjentka po-
winna w ciągu następnego dnia wypić 
odpowiednio dużo niegazowanej wody 
mineralnej, aby kwas miał szansę ją zwią-
zać i napęcznieć, a co za tym idzie, wy-
pchnąć i wygładzić zmarszczki. Pacjentka 
powinna po kilku dniach zgłosić się na 
kontrolę, żeby osoba przeprowadzają-
ca zabieg mogła stwierdzić, 

URODA

29



czy jest konieczność dodania kwasu oraz 
ocenić jego ułożenie się w miejscu poda-
nia. Efekt utrzymuje się do kilku miesięcy. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do 
wykonania zabiegu jest ciąża i okres kar-
mienia piersią, a także stany zapalne skóry.

MEZOTERAPIA
Zabieg mezoterapii polega na wywo-
łaniu kontrolowanego stanu zapalnego 
skóry, który skutkuje jej przebudową. Pod 
wpływem tego stanu zapalnego włókna 
kolagenowe i elastynowe są stymulowa-
ne do wzrostu i namnażają się. Widocz-
nym tego przejawem jest świeży, zdrowy 
i promienny wygląd skóry. Najczęściej 
wykonuje się mezoterapię mikroigłowa 
i igłową. Tę pierwszą można wykony-

wać na dwa sposoby - przy użyciu der-
morollera lub dermapena. Dermoroller 
to niewielkich rozmiarów wałek z mi-
kroigiełkami, którym przejeżdża się po 
skórze. Mikroigiełki mają różną długość 
i różne zagęszczenie na wałku. Długość 
igiełek, czyli rozmiar rollera dobiera się do 
obszaru, który ma być objęty zabiegiem. 
Na twarz stosuje się małe rozmiary rollera 
(krótkie igiełki) - 0,5-0,7 mm, a na ciało 
(np. na uda), większe rozmiary (dłuższe 
igiełki) - 1,0-1,5 mm.

Dermapen przypomina natomiast swoim 
wyglądem pen insulinowy, z tą różnicą, 
że na jego jeden koniec nakładany jest 
kartridż z kilkunastoma mikroigiełkami. 
Ich długość, a tym samym głębokość 

nakłuć, reguluje specjalny pierścień. Oba 
urządzenia powodują mikronakłucia na 
skórze, na które nakłada się roztwór kwa-
su hialuronowego lub koktajl witamino-
wy. Po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, 
więc należy ją chronić, używając filtrów 
przeciwsłonecznych. 

Mezoterapia igłowa to wprowadzanie 
kwasu hialuronowego lub innego kok-
tajlu witaminowego śródskórnie przy 
pomocy strzykawki z igłą. Zabiegiem 
tym może być objęta dowolna część cia-
ła. Twarz, dekolt, brzuch, nogi a także 
skóra głowy. Wykonanie takiego zabiegu 
wymaga sporego doświadczenia, jednak 
efekty widoczne są już po kilku dniach. 
Na początku skóra może być lekko po-
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drażniona i mogą pojawić się drobne 
siniaki, jednak po kilku dniach widoczna 
jest poprawa jędrności i gęstości. Po kilku 
zabiegach, które wykonuje się w odstę-
pach trzech, czterech tygodni, zauważal-
ne jest wyraźne spłycenie zmarszczek, 
a blizny i rozstępy mogą ulec wyraźne-
mu zmniejszeniu. 

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do 
wykonania zabiegu jest ciąża, okres kar-
mienia piersią oraz ropne stany zapalne 
skóry. Przed wykonaniem zabiegu mezo-
terapii igłowej powinno się unikać spo-
żywania alkoholu oraz leków rozrzedza-
jących krew (po konsultacji z lekarzem). 
Mogą one powodować zwiększone 
ryzyko powstania siniaków.  

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
Jednym z najpopularniejszych ostatnio 
zabiegów jest „wampirzy lifting”, czyli 
mezoterapia osoczem bogatopłytko-
wym. Zabieg ten jest o tyle bezpieczny, 
że substancją, którą wprowadza się śród-
skórnie jest własne osocze pacjentki. Aby 
wykonać ten zabieg, na początku pielę-
gniarka pobiera pacjentce krew. Z krwi 
zostają odwirowane składniki stałe. Tak 
przygotowanym osoczem wykonuje się 
mezoterapię igłową. Efekty są widoczne 
bardzo szybko, a powtórzenie dwu lub 
trzykrotne przedłuża je w czasie. Zabieg 
ten można wykonać nie tylko na skórze 
twarzy. Bardzo dobre efekty daje ostrzyki-
wanie blizn celem ich spłycenia i rozbicia 
tkanki bliznowatej. Stymulowany w ten 
sposób kolagen przebudowuje tkankę 
bliznowatą. Zabieg ten, ma zastosowanie 
także w trychologii. Odżywia i pobudza 
mieszki włosowe do pracy. Przeciwwska-
zania i zalecenia pozabiegowe są do-
kładnie takie same, jak przy tradycyjnej 
mezoterapii.

MIKRODERMABRAZJA
Zabieg ten jest rodzajem peelingu me-
chanicznego i ma na celu usunięcie 
martwego naskórka wraz z zanieczysz-
czeniami. Jest to szybka metoda oczysz-
czenia skóry i jej rozświetlenia, zwężenia 

porów, likwidacji drobnych zmarszczek. 
Często łączy się ją z innymi zabiegami, 
np. z peelingami chemicznymi, maskami 
nawilżającymi lub łagodzącymi. Istnieją 
dwa rodzaje mikrodermabrazji: korun-
dowa i diamentowa. Obie wykonuje się 
przy pomocy urządzenia podobnego 
do dermapena, ale z inną końcówką. 
Ma ona formę pierścienia, na który na-
kłada się filtr i głowicę korundową lub 
diamentową. Głowica diamentowa ma 
różne gradacje (czyli grubość drobinek 
ściernych), a całe urządzenie posiada 
różne prędkości. Dopasowuje się je do 
rodzaju skóry, miejsca wykonywania za-
biegu (na twarz drobniejsze, a na ciało 
grubsze) oraz efektu, jaki chcemy uzyskać. 
Urządzeniem przesuwa się po skórze, 
zasysając martwy naskórek oraz drobin-
ki ścierne.  Efekty zabiegu widoczne są 
niemal natychmiast. Skóra jest jędrniejsza, 
oczyszczona, bardziej rozświetlona i le-
piej przyjmuje kosmetyki pielęgnacyjne.

Przeciwwskazaniem do wykonania mi-
krodermabrazji są ropne stany zapalne 
skóry. Nie jest ona także przeznaczona 
dla osób z problemem rozszerzonych 
naczynek i trądzikiem różowatym. Za-
równo przed zabiegiem, jak i po nim, 
należy używać delikatnych produktów 
oczyszczających, aby nie wywołać do-
datkowych podrażnień.

NICI LIFTINGUJĄCE
Nici liftingujące, nazywane także niciami 
PDO, to mniej inwazyjna alternatywa dla 
chirurgicznego liftingu. Okres rekonwale-
scencji po zabiegu jest znacznie krótszy 
i ryzyko powikłań jest znacznie mniejsze. 
Unika się także blizn pooperacyjnych. 
Zabieg ten polecany jest osobom z wi-
doczną utratą jędrności, a nawet z wiot-
kością skóry.  

Nici wykonane są z materiału biodegrado-
walnego i mają postać sprężynek. Wpro-
wadza się je w znieczuleniu miejscowym, 
podskórnie przy pomocy specjalnych igieł, 
na których są nawinięte. W trakcie wycią-
gania igła ulega rozprężeniu, naciągając 

tym samym skórę. Stosuje się je najczęściej 
w okolicach czoła, unosząc linię brwi i ko-
rygują kształt oka. W okolicach policzków 
i podbródka korygują owal twarzy. Można 
je stosować także na dekolt w celu jego 
ujędrnienia. Zanim nici ulegną degradacji, 
mija kilka miesięcy, ale w tym czasie zdąży 
nastąpić synteza kolagenu. Efekt jędrności 
jest więc utrzymany jeszcze przez jakiś 
czas. Długość i liczbę nici dobiera się do 
stanu skóry.

Po zabiegu skóra jest podrażniona, za-
czerwieniona i lekko opuchnięta. Dolegli-
wości te ustępują jednak po kilku dniach. 
Może też wystąpić niewielka bolesność 
i dyskomfort w miejscu aplikacji, która 
również powinna ustąpić po kilku dniach.  
Przeciwwskazaniem do wykonania tego 
zabiegu jest ciąża, okres karmienia piersią, 
choroba nowotworowa, stany zapalne 
skóry oraz problemy z krzepliwością 
(zakrzepica).

Aby wszystkie opisane zabiegi mogły 
cieszyć swoimi efektami, należy przede 
wszystkim wybrać rekomendowany 
gabinet kosmetologii lub medycyny 
estetycznej i upewnić się, że osoba wy-
konująca określony zabieg ma niezbęd-
ne kwalifikacje. Jeśli cena zabiegu jest 
atrakcyjnie niska a warunki, w których 
jest on wykonywany budzą jakiekolwiek 
wątpliwości, powinno wzbudzić to na-
szą czujność. Może to świadczyć o złej 
jakości używanych produktów i niewła-
ściwych kwalifikacjach przeprowadzają-
cego zabieg. Warunki w gabinecie muszą 
być sterylne, wszak pracuje się na skórze, 
często przerywając ciągłość naskórka 
w trakcie zabiegu. Niedopuszczalnym 
jest, aby którykolwiek z opisanych za-
biegów wykonywać w domu pacjenta 
lub w tzw. mobilnych salonach i u osób 
do tego nieuprawnionych. Należy tak-
że bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
pozabiegowych, które otrzymuje się 
w gabinecie od specjalisty.
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