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medycyna
Zdrowa, promienna cera, 
młodo wyglądająca skóra 

twarzy to wizytówka 
każdego człowieka. Upływ 

czasu, stres, brak snu czy 
nieodpowiednia dieta 

wpływają bezpośrednio 
na nasz wygląd. 

Co zrobić jeśli nie może-
my wykluczyć lub choćby 

ograniczyć tych nega-
tywnych czynników? Czy 
wystarczą kremy odmła-

dzające i inne specyfiki 
tak mocno promowane 
we współczesnych me-
diach? W jakie zabiegi 

warto zainwestować, aby 
poprawić swój wygląd? 
Postanowiliśmy zwró-

cić się z tymi pytaniami 
do wykwalifikowanego 

kosmetologa Michała 
Filipiaka, pracującego dla 
znanej londyńskiej kliniki 

My Medyk.

Zdaniem eksperta: 
W  aptekach  dostępnych 

jest  wiele  specyfików,  któ-
rych  producenci  zapewniają 
o  skuteczności  ich  stosowa-
nia. Z doświadczenia wiemy, 
że nie  zawsze  efekt widziany 
w reklamie danego produktu 
pokrywa  się  z  jego  realnym 
odzwierciedleniem.  Dzisiej-
sza medycyna estetyczna po-
zwala  nam dłużej  cieszyć  się 
zdrowym  i  młodym  wyglą-
dem  bez  konieczności  prze-
prowadzania  skomplikowa-
nych  i  kosztownych  operacji 
plastycznych.  Najskutecz-
niejszym  sposobem  nieope-
racyjnego  poprawienia  wy-
glądu naszej skóry są zabiegi 
odmładzające. Pomagają one 
spowolnić  rozwój  natural-
nego  procesu  starzenia  się 
skóry.  Dzięki  nim  możliwe 
jest  całkowite  lub  częściowe 
przywrócenie  skórze  jej  ela-
styczności  i  blasku. W  zależ-
ności od potrzeb i oczekiwań, 
pacjent ma do wyboru szero-
ką gamę zabiegów, z których 
każdy w inny sposób przyczy-
nia się do poprawienia wyglą-
du naszej skóry.

Głębokie manualne 
oczyszczanie twarzy to 
zabieg  pielęgnacyjny  szcze-
gólnie  polecany  osobom, 
które  posiadają  cerę  trądzi-
kową,  przetłuszczającą  się, 
z grudkami lub z dużą ilością 
zaskórników  otwartych.  Po 
takim  zabiegu  skóra  jest  de-
likatna, wygładzona, bez nad-
miaru  sebum,  zrogowaciałe-
go  naskórka,  zaskórników, 
wągrów  i  bakterii.  Równie 
skutecznym  zabiegiem  jest 
zastosowanie  kwasów  me-
dycznych.  Wspomagają  one 
leczenie  trądziku,  likwidują 
przebarwienia  i  blizny,  sta-
nowią  świetną  profilaktykę 
przeciwstarzeniową.

Hydrooptimale to eks-
kluzywny  zabieg  głęboko  na-
wilżający  z  kompleksem  lipi-
dowym.  Przywraca  witalność 
i elastyczność, a maska algowa 
niweluje  oznaki  przesuszenia. 
Zabieg  ten  polecam  osobom 
narażonym na dużą ilość stre-
su  posiadającym  odwodnioną 
i zmęczoną cerę.

RF  (Radio  Frequency)  to 
zabieg  silnie  liftingujący.  Jego 
głównym  celem  jest  likwidacja 
zwiotczeń  skóry,  czyli  lifting 
twarzy, szyi i dekoltu. Poprawia 
także napięcie policzków, wygła-
dza owal twarzy likwidując tzw. 
„chomiki”.  Łagodzi  fałdy  noso-
wo-wargowe,  unosi  opadające 
powieki  górne  oraz  wygładza 
zmarszczki  mimiczne.  Zabieg 
RF  poprawia  krążenie  krwi, 
dzięki  czemu  zyskujemy  lepsze 
odżywianie tkanek i wzmocnie-
nie  odporności  skóry.  Mięśnie 
twarzy  po  zabiegu  są  bardziej 
odprężone  przez  co  zyskujemy 
łagodniejsze rysy twarzy.

Fotoodmładzanie (E-
-light)  to  znakomity  zabieg 
laserowy polegający na odmła-
dzaniu  przy  pomocy  światła. 
Silne  światło  o  odpowiedniej 
długości  fali  (technologia 

IPL+RF)  pobudza  komórki 
skóry  właściwej  do  produkcji 
kolagenu.  Jednocześnie  do-
chodzi  do  skracania  i  przebu-
dowywania  włókien  kolage-
nowych.  Światło  emitowane 
przez  laser  usuwa  wszystkie 
niepożądane  zmiany  w  skó-
rze,  które  powstały  na  skutek 
działania  czasu,  słońca  i/lub 
chorób  skóry.  Fotoodmładza-
nie składa się z serii 4-5 zabie-
gów, które wykonuje się co 2-4 
tygodnie. Po kuracji następuje 
zmiana jakości skóry, a nie jej 
ilości  jak  w  przypadku  ope-
racji  plastycznych,  w  których 
skórę wycina się. Każdy zabieg 
fotoodmładzania  odbywa  się 
na  innej głębokości,  co po za-
kończeniu  całej  serii  daje  do-
skonały efekt! E-light polecany 
jest jako całkowicie bezpieczny 
zabieg  przeciwzmarszczkowy, 
ujędrniający skórę, likwidujący 

przebarwiania  i  obkurczający 
naczynka  krwionośne.  Pole-
cany  przy  likwidacji  worków 
i  cieni  pod  oczami.  Warto  tu 
podkreślić, że przy zastosowa-
niu 5 zabiegów efekty końcowe 
potrafią być  lepsze niż po bo-
toksie czy filerach medycznych 
a efekt utrzymuje się przez wie-
le miesięcy.

Hydro-mikroderma-
brazja  jest  bezbolesną  i  bez-
krwawą  metodą  ścierania 
kolejnych warstw naskórka aż 
do  uzyskania  pożądanego  re-
zultatu:  wyraźnego  wygładze-
nia i odświeżenia skóry, popra-
wienia kolorytu i elastyczności, 
rozjaśnienia przebarwień, spły-
cenia  zmarszczek  i  zwężenia 
rozszerzonych porów, redukcji 
rozstępów,  blizn  i  bliznow-
ców. Zalecana jest do każdego 
rodzaju  skóry,  niezależnie  od 
wieku  i  stopnia  uszkodzenia 
naskórka.  Pomimo,  że  już 
jednorazowy  zabieg  pozwala 
osiągnąć bardzo dobre  efekty, 
aby  trwale poprawić kondycję 
naskórka  należy  poddać  się 
serii zabiegów. Głębokość, ilość 
i  częstotliwość  zabiegów uwa-
runkowana jest stanem skóry.

Cosmelan to nowoczesna 
terapia  pozwalająca  usunąć 
przebarwienia,  dostosowana 
do  indywidualnych  potrzeb 
każdego  pacjenta.  Cosmelan 
pozwala usunąć przede wszyst-
kim piegi, plamy słoneczne, czy 
przebarwienia hormonalne.

Kawitacja to bardzo efek-
tywny  zabieg  nieoperacyjnego 
zmniejszenia  adipocytow  (ko-
mórek  tłuszczowych)  i  zwiot-
czałej skóry brzucha, nóg i rąk 
a  także cellulitu poprzez rezo-
nans  ultradźwiękowy.  Ultra-
dźwięki,  które  oddziaływają 
na  błonę  komórkową  komó-
rek  tłuszczowych,  powodują 
jej  uszkodzenie.  Komórki  za-
czynają  się  kurczyć.  Wibracja 

ultradźwięków  prowadzi  do 
rozbicia  komórek  tłuszczo-
wych, co sprawia iż jest ich au-
tomatycznie mniej  i widoczny 
jest  efekt  usuwania  nadmiaru 
tkanki tłuszczowej.

DTS – dermarollery to naj-
nowszej  generacji  urządzenia, 
które  zapewniają  spektaku-
larne efekty – oparte na natu-
ralnej  stymulacji  włókien  ko-
lagenu  i elastyny  i dodatkowo 
wprowadzeniu do głębszych jej 
warstw substancji aktywnych. 
Mezoterapia  to  „koktajle 

witaminowe  młodości”.  Od-
mładzanie  twarzy  i  ciała,  li-
kwidacja rozszerzonych porów 
i zwiotczałej skóry.

Rollery DNC  natomiast 
to doskonała i skuteczna alter-
natywa do mezoterapii igłowej. 
Rollery  DNC  posiadają  600 
igieł  i  jednorazowo  pozwalają 
uzyskać  600 mikrokanalików, 
które  stymulują  naturalną 
produkcję  kolagenu  i  elasty-
ny  a  dodatkowo  umożliwiają 
efektywny  transport  substan-
cji  aktywnych  w  głąb  skóry. 
Efektem  zastosowania  tych 
zabiegów  jest  mniejsza  ilość 
zmarszczek,  poprawa  rysów 
i konturów twarzy oraz inten-
sywna i długotrwała regenera-
cja skóry. Polecane szczególnie 
osobom z utratą napięcia i ela-
styczności  skóry,  zmarszcz-
kami  związanymi  z  wiekiem, 
zmarszczkami  mimicznymi 
oraz  osobom  posiadającym 
suchą i szorstką skórę.

Wszystkie  wymienione 
wyżej  zabiegi  dają  nam moż-
liwość przywrócenia młodego 
wyglądu naszej skóry. W które 
z  nich  warto  zainwestować? 
To  zależy  od  indywidualnych 
potrzeb każdego z nas. Z pew-
nością każdy z nich pozostawi 
po  sobie wyraźny  i  długo wi-
doczny efekt. r

Michał Filipiak

Lifting bez 
skalpela
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 „Wibracja ultradźwięków 
prowadzi do rozbicia komórek 
tłuszczowych, co sprawia iż 
jest ich automatycznie mniej i 
widoczny jest efekt usuwania 
nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Dr Michał Filipiak
Specjalista kosmetyki laserowej i 
nanotechnologii. Ukończył Lon-
don College of Beauty Theraphy 
w Londynie i Medikon – Studium 
Naturalnych Metod Leczenia i 
Kosmetyki w Warszawie. Swoje 
12-letnie doświadczenie w bran-
ży kosmetycznej i medycynie 
estetycznej zawdzięcza współ-
pracy z wieloma znanymi kosme-
tologami i trenerami na świecie, 
dermatologami i lekarzami me-
dycyny estetycznej. Wielokrotnie 
prowadził szkolenia oraz orga-
nizował seminaria kosmetyczne 
w Polsce, Anglii, Francji, Monte 
Carlo, Kanadzie, Korei i USA dla 
takich firm jak Ericson Laboratoire 
i Cell Fusion C. Jest także osobi-
stym kosmetologiem wielu zna-
nych celebrytów a nawet człon-
ków rodziny królewskiej.
My Medyk Dental  
and Medical Centre 

tel. 0208 997 9191
www.facebook.com/
mymedyk

Zabiegi odmładzające czyli:


