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Jest pani lekarzem,  »
który na co dzień nie 
ma kontaktu z chorymi. 
Pani pacjenci to wyłącz-
nie osoby, które chcą 
poprawić swój wygląd…
Można tak powiedzieć, 
bo od przeszło czterech 
lat zajmuję się medycyną 
estetyczną. Ukończyłam 
Akademię Medyczną we 
Wrocławiu, a w Londynie 
przebywam od 2 lat i od 
samego początku pracuję 
w Medyku. Tak, w dużym 
skrócie mogę stwierdzić, że 
odmładzam swoich pacjen-
tów - zajmuję się zabiegami 
z wykorzystaniem Botoxu i 
wypełniaczy dermatologicz-
nych. Coraz więcej osób, 
zarówno kobiet jak i męż-
czyzn, chce dobrze wyglą-
dać i stąd rosnąca popular-
ność tych zabiegów.

Jak to jest z otwar- »
tością mężczyzn na 
zabiegi odmładzająco-
upiększające? 
W Polsce panowie często 
uznają zabiegi medycyny 
estetycznej za niemęskie. 
Na Wyspach wygląda to 
zupełnie inaczej. Męż-
czyźni są bardziej świado-
mi wyglądu, zdają sobie 
sprawę z tego jak ważny w 
kontaktach na co dzień jest 
wizerunek. 

Nowoczesna medycy- »
na pomaga przedłużyć 
młodość…
Jak najbardziej, choć trzeba 
być świadomym możliwości 
aplikowanych preparatów i 
pamiętać, że to nie to samo, 
co chirurgia plastyczna. 
Jeśli chodzi o zabiegi, które 
wykonujemy w Medyku to 
jest to  Botox – chyba naj-
bardziej popularny sposób 
poprawiania wyglądu. Poza 
tym oferujemy wypełniacze 
dermatologiczne, głównie 
oparte na kwasie hialuro-
nowym. W naszej ofercie są 
także pillingi.

Podobno jesień to  »
najlepszy okres do ro-
bienia pillingów. Czy to 
prawda?
Tak. Wynika to z faktu, 
że jesienią nie ma silnego 
nasłonecznienia. Pillingi 
można także wykonywać 
w trakcie łagodnej zimy i 
wczesną wiosną. Chciałabym 
zastrzec, że wykonujemy tyl-
ko zabiegi płytkie i średnio 
głębokie. Nie robimy nato-
miast pillingów głębokich 
z prostej przyczyny – duże 
ryzyko wtórnej infekcji. Po 
takim zabiegu pacjentka 
musi około miesiąca czasu 
pozostać w domu. 

Komu polecałaby  »
pani pillingi? 
Delikatny pilling jest prze-
znaczony dla młodszych 
skór i stosuje się go w celu 
odświeżenia, poprawienia 
kolorytu i kondycji skóry. 
Sprawi on także, że znikną 
drobne przebarwienia i 
zmarszczki. Płytki pilling 
wykonywany jest najczęściej 
na bazie kwasu glikolowego. 
Jest to zabieg, który złuszcza 
jedną warstwę naskórka. 
Aby osiągnąć zadawala-
jący efekt, powinno się 
zastosować serię 5-6 takich 
pillingów. Po kilku dniach 
od zabiegu skóra zaczyna 
się łuszczyć, ale można spo-
kojnie chodzić do pracy. Nie 
ma przeciwwskazań, by w 
takim stanie nałożyć maki-
jaż, choć najlepiej mineral-
ny, bo nie wsiąka on w pory 
skórne. Drugi, mocniejszy 
pilling jaki wykonujemy to 
pilling średni, który zlikwi-
duje drobne zmarszczki, wy-
gładzi średnie zmarszczki i 
dodatkowo spowoduje efekt 
lekkiego napięcia skóry. Ten 
zabieg nadaje się dla skór 
z większymi problemami. 
Nie chce mówić o wieku, 
bo każda skóra starzeje się 
inaczej - może być bardziej 
lub mniej zadbana, a to 
ma znaczenie przy doborze 
preparatu. Pillingi średnie 
zwykle oparte są na kwasie 
trójchlorooctowym (TCA). 
Po takim pillingu trzeba już 
zostać w domu przez około 
7 do 10 dni. Skóra zaczyna 
się łuszczyć około czwartego 
dnia po zabiegu, najpierw 
brązowieje, a potem zaczyna 

odchodzić płatami. Należy 
pamiętać, że nie wolno ich 
zdrapywać.

Powiedziała pani,  »
że jednym z najpopu-
larniejszych zabiegów 
upiększających jest Bo-
tox. Proszę powiedzieć 
na czym on polega i czy 
każdy może mu się bez 
obaw poddać?
 Botox jest toksyną botuli-
nową, która czasowo parali-
żuje, relaksuje mięśnie. Nie 
działa on na poziomie skóry, 
lecz na poziomie mięśni. 
Najlepiej sprawdza się u 
osób między 20 a 40 rokiem 
życia, które mają zmarszcz-

ki mimiczne. Skuteczność 
Botoxu zależy nie tylko od 
wieku, kondycji skóry, ale 
także głębokości i umiejsco-
wienia zmarszczek. Nie jest 
to rozwiązanie dla osób z 
bardzo głębokimi zmarszcz-
kami statycznymi, które są 
widoczne bez poruszania 
twarzy. Zabieg co najwyżej 
trochę je złagodzi, ale nie 
sprawi, że znikną. Nie zmie-
ni on kolorytu skóry, rysów 
ani kształtu twarzy, nie doda 
objętości – od tego mamy 
wypełniacze.

Ile kosztuje Botox i  »
na jak często należy go 
powtarzać?
U nas kosztuje 180 funtów i 
jest to cena za trzy „okoli-
ce”. Przykładowo czoło ma 
dwie okolice, trzecią mogą 
być np. tzw. kurze łapki, 
zmarszczki królicze na 
nosie, czy zmarszczki pa-
lacza przy ustach. Możemy 
także wstrzykiwać Botox w 
podbródek i szyję. Ponad-
to przy użyciu injekcji z 

Botoxu możemy czasowo 
zlikwidować nadmierne 
pocenie się. Pracujemy na 
tych samych preparatach 
co słynne salony piękności 
z Harley Street. 

Czy są jakiekolwiek  »
przeciwwskazania do 
stosowania Botoxu? Czy 
towarzyszy mu ryzyko? 
Jeśli mówimy o przeciw-
wskazaniach, są to wszelkie 
choroby neurologiczne, ciąża, 
karmienie piersią. Jeżeli pa-
cjentka tuż przed zabiegiem 
brała aspirynę, to istnieje 
ryzyko powstania siniaka. 
Bezpośrednio po zabiegu 
skóra może być lekko zaczer-
wieniona, u części pacjentów 
pojawia się ból głowy, ale 
można zażyć lek przeciwbó-
lowy. Efekt zabiegu widoczny 
jest po kilku dniach i utrzy-
muje się kilka miesięcy. 

Dzięki unierucho- »
mieniu mięśni zmienia 
się mimika twarzy. Czy 
po Botoxie nie wyglą-

damy przypadkiem 
sztucznie?
Mimika oczywiście ulegnie 
zmianie. Nie będzie można 
poruszać czołem, zmarsz-
czyć go, podczas śmiania nie 
będą pojawiać się kurze łap-
ki, przestanie marszczyć się 
nos. Zmiany będą spore, ale 
służą przedłużeniu młodo-
ści. Wszystko zależy od tego, 
ile wstrzykniemy prepara-
tu. Zdarza się, że potrzeba 
go więcej i jeśli zachodzi 
taka konieczność, to u nas 
można to zrobić bezpłatnie. 
Efekt pełny mamy po 10-14 
dniach od zabiegu. 

Jak można zlikwido- »
wać głębsze zmarszczki, 
gdy na Botox jest już 
zbyt późno?
Tak wspomniałam, na głęb-
sze zmarszczki zalecane są 
wypełniacze. Większość z 
nich jest oparta na kwasie 
hialuronowym. Produkuje 
je wiele firm i różnią się od 
siebie głównie gęstością. 
Utrzymują się pod skórą 
od 6 do 12 miesięcy, choć 
bardzo gęste preparaty 
potrafią przetrwać nawet do 
2 lat. Wypełniacze możemy 
stosować prawie wszędzie. 
Możemy powiększyć usta, 
co jest bardzo na czasie, 
zwłaszcza przed świętami. 
Możemy także poprawić po-
liczki, „nadbudować” kości 
policzkowe, które z biegiem 
lat „obniżają się”. Kwasem 
wypełniamy także bruzdy 
nosowo-wargowe i jest to 
także bardzo popularny za-
bieg. Większość wypełniaczy 
zawiera środek znieczulają-
cy, więc czuje się tylko pierw-
sze ukłucie. Wypełniacze 
można stosować cały rok. r
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O współczesnych sposobach 
przedłużenia młodości, z doktor 
Agnieszką Roszyk z londyńskiej 
przychodni Medyk rozmawia 
Beata Ziemba

Młodość w 
zastrzyku 
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