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medycyna

Skóra każdego człowieka 
jest inna, dlatego wymaga 

indywidualnego trakto-
wania. Jej promienny 

wygląd i zdrowie 
zagwarantuje nam 

profesjonalna opieka. 

Znajomość typu cery, jej 
problemów i potrzeb uchro-
ni nas przed błędami w do-
borze kosmetyków i sposo-
bach codziennej pielęgnacji. 
Analiza rodzaju oraz stanu 
skóry jest dość złożona. 
Warto, więc dać zadbać 
o siebie profesjonaliście. 

Jak utrzymać cerę  
w idealnym stanie?
Jeszcze do niedawna wy-

różniano trzy rodzaje cery: 
normalną, suchą i tłustą. Do-
konujący się jednak w obec-
nych czasach postęp w dzie-
dzinie kosmetologii sprawił, 
że coraz częściej klasyfikuje 
się skórę człowieka według 
szerszej typologii. I nie chodzi 
tu tylko o lepszą diagnostykę, 
ale także o pojawienie się na 
rynku kosmetyków, które wy-
chodzą naprzeciw piętrzącym 
się problemom skóry. Sytuację 
jeszcze bardziej komplikuje 
fakt, że jedna skóra, jednej 
osoby może wykazywać cechy 
charakterystyczne dla kilku 
rodzajów cery. Prawidłowe 
więc rozpoznanie jest gwa-
rantem cieszenia się skórą bez 
problemów przez długi czas. 
Niewłaściwa pielęgnacja może 
powodować uczucie dyskom-
fortu oraz pojawienie się na 
skórze problemów, które będą 
wymagały długotrwałego le-
czenia. Dlatego by nie narażać 
naszej skóry na zniszczenia, 

warto zwrócić się do specjali-
sty, który ją zdiagnozuje i zaleci 
odpowiednią pielęgnację. Na-
leży także pamiętać, że nasza 
cera ulega zmianom w ciągu 
życia, jak również pod wpły-
wem czynników zewnętrznych. 
Aby więc być na bieżąco i móc 
dopasowywać pielęgnację na-
leży, co jakiś czas poddawać 
się diagnozie. Kosmetolog kli-
niki My Medyk, mający wielo-
letnie doświadczenie dokona 
analizy i stworzy razem z tobą 
plan pielęgnacji Twojej skóry. 
Zauważasz, jakieś niepokojące 
zmiany na swojej skórze? Nie 
wiesz jak sobie z nimi radzić? 
Nie wiesz jakie kosmetyki są 
dla ciebie najlepsze? Chcesz 
jeszcze lepiej zadbać o swój 
wygląd? Zgłoś się już dziś do 
polskiej kliniki. 

Rodzaj cery – podstawa 
prawidłowej pielęgnacji
Cera normalna to obec-

nie przywilej, głównie dzieci. 
Skóra jest gładka i nie wystę-
pują na jej powierzchni żadne 
przebarwienia czy wykwity. 
Ma lekko zaróżowiony kolor 
przez co wygląda na „zdro-
wą”. Swój wygląd zawdzięcza 
odpowiedniemu nawilżeniu 
i natłuszczeniu oraz brakiem 
rozszerzonych porów. Pielę-
gnacja tego typu skóry jest 
najprostsza, bo wystarczy 
ograniczyć się do jej prawi-
dłowej ochrony, czyli prze-
ciwdziałaniu negatywnych 
czynników zewnętrznych. 

W przypadku cery su-
chej sytuacja nie jest już tak 
prosta. Bowiem jej suchość 
może mieć dwojakie przy-
czyny. Stąd warto zgłosić się 
do kosmetologa, by dokład-

nie umiejscowić przyczyny. 
Jeżeli skóra jest sucha, ze 
względu na brak wody wy-
maga od nas prawidłowe-
go nawilżania. Stosowanie 
w takim przypadku terapii 
odżywczej może spowodo-
wać jej przetłuszczenie. Tego 
typu działanie wskazane jest 
jednak w przypadku suchości 
wywołanej niedostateczną 
ilością tłuszczów w skórze. 
Jak można poznać skórę su-
chą? Jest ona mniej elastycz-
na przez co ma skłonności do 
szybszego starzenia się oraz 

ciągłego łuszczenia. Dodat-
kowo podatna jest na wszel-
kiego rodzaju przebarwienia 
oraz podrażnienia. 

Bardzo dużo problemów 
mają także osoby, które posia-
dają cerę tłustą. Jest on gruba, 
błyszczy się, a jej pory są roz-
szerzone i bardzo widoczne. 
Z tego względu występuje na 
niej wiele zaskórników i wy-
prysków. Dlatego należy ob-
jąć ją szczególną pielęgnacją 
opierającą się na oczyszczaniu 
i stosowaniu kosmetyków 
regulujących ilość sebum. 

Wbrew pozorów nie można tej 
cery przesuszać, ponieważ spo-
woduje to kolejne problemy. 
Cera tłusta bardzo często ma 
skłonność do przekształcania 
się w cerę trądzikową. 

Specyficznym rodzajem 
skóry jest cera naczyniowa. 
Występować może ona nieza-
leżnie od wieku. Charakteryzu-
je się występowaniem rumieni 
oraz rozszerzonych naczyń 
włosowatych. Czynnikami wy-
wołującymi charakterystyczne 
objawy i podrażnienia (pęka-
nie i rozszerzanie naczynek) 
są emocje, stres, alkohol, zabu-
rzenia hormonalne, ale także 
zmiany temperatury czy słoń-
ce. Posiadając taki typ cery na-
leży zwrócić szczególną uwagę 
na stosowane kosmetyki. Pole-
ca się stosowanie, tych z dodat-
kiem kasztanowca, witaminy c, 
wapnia czy arniki. Brak szcze-
gólnej pielęgnacji może spo-
wodować wystąpienie trądziku 
różowatego. 

Cerę wrażliwą ma dużo po-
nad 25 % dorosłej populacji. 
Jej mianem określa się zarów-
no skórę osób borykających się 
z różnego typu dermatozami, 
m.in. z atopowym zapaleniem 
skóry, jak również skórę, któ-
ra jest wrażliwa na większość 
składników powszechnie sto-
sowanych w kosmetykach 
i środkach myjących. Taka cera 
wymaga dlatego szczególnej 
pielęgnacji. W jej przypadku 
zauważa się pieczenie, swędze-
nie, ściągnięcie czy mrowienie 
skóry. 

Wyróżnia się również cerę 
dojrzałą czy atroficzną. Specy-
ficznym rodzajem wymagają-
cym uwagi jest cera mieszana. 
Charakteryzuje się ona zarów-
no cechami skóry suchej, jak 
i tłustej. Najczęściej obszarem 
tłustym jest obszar nosa, czoła 
oraz brody.

Diagnostyka 
kosmetyczna – w walce 
o promienną skórę
Aby cieszyć się doskonałym 

zdrowiem swojej skóry na po-
czątek warto poddać się profe-
sjonalnej analizie stanu skóry. 
Rodzaj cery oraz jej kondycja 
bezpośrednio rzutują na spo-
sób jej pielęgnacji. Często także 
zaistnienie jakiś problemów 
skórnych może wymagać od 
nas zmiany stylu życia, a już 
na pewno diety, która ma na 
nią bezpośredni wpływ. Nie 
zawsze sami jesteśmy w stanie 
stwierdzić, czego potrzebuje 
nasza skóra i jaki zabiegi dla 
nas są odpowiednie, stąd waż-
na jest wizyta u kosmetologa. 
Konsultacje z kosmetologiem  
y Medyk są na najwyższym po-
ziomie i przebiegają w atmos-
ferze całkowitej intymności. 

Kosmetolog w diagnozie 
skóry stosuje kilka metod. 
Podstawą oczywiście jest wy-
wiad, polegający na poznaniu 
potrzeb pacjenta, jego proble-
mów, sposobów odżywiania 
czy stosowanych leków. Ko-
lejnymi metodami jest palpa-
cja, czyli dotyk oraz ocena sta-
nu skóry za pomocą wzroku. 
Wreszcie najbardziej pew-
nym elementem diagnozy jest 
analiza skóry za pomocą pro-
fesjonalnej aparatury diagno-
stycznej. Należy pamiętać bez 
względu na metodę diagnozy 
pierwszym etapem każdego 
badania jest dokładne zmycie 
makijażu oraz odczekanie od 
5 do 10 minut. 

Badanie skóry pozwala na 
ustalenie biotypu i fototypu 
skóry, określenie ilości lipi-
dów powierzchownych, stop-
nia nawilżenia i elastyczności 
skóry. Palpacyjne badanie 
wykonuje się poprzez uchwy-
cenie fałdu skórnego opusz-
kami palców, lekkie ściśnięcie 
i puszczenie. Czynność po-
wtarza się w kilku miejscach. 
Jeżeli skóra natychmiast się 
odpręża to znak, bardzo do-
brej elastyczności, gdy od-
pręża się po 5-10 sekundach 
– średnia elastyczność. Jeżeli 
natomiast trwa to dłużej, to 
jest to oznaka bardzo słabej 
elastyczności tkanki. 

Obecnie jest wiele profe-
sjonalnych sprzętów, które 
pozwalają na poznanie wielu 
parametrów naszej skóry. 
Kosmetolodzy używają m.in. 
dermatoskopu (pozwala od-
różnić znamiona barwniko-
we, mieszane, dysplastyczne, 
czerniaka złośliwego), sebu-
metru (służy do pomiaru za-
wartości tłuszczu na skórze 
i włosach oraz intensywności 
pracy gruczołów łojowych), 
ewaporimetru (ocenia po-
ziom transepidermalnej 
utraty wody - TEWL), chro-
mametru (do pomiaru po-
ziomu melaniny i hemoglo-
biny w skórze przy różnych 
długościach fal) czy choćby 
kutometru, mierzącego ela-
styczność skóry. Konsultacje 
kosmetologiczne w klinice 
My Medyk przebiegają przy 
użyciu sprzętów o najwyż-
szych standardach, co gwaran-
tuje kompleksową i dokładną 
diagnozę.  r

Zadbaj o skórę 
i wyglądaj młodziej

Dr Michał Filipiak
My Medyk Dental  
and Medical Centre 

tel. 0208 997 9191
www.facebook.com/
mymedyk
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 „Kosmetolog w diagnozie skóry 
stosuje kilka metod. Podstawą 
oczywiście jest wywiad, 
polegający na poznaniu potrzeb 
pacjenta, jego problemów, 
sposobów odżywiania czy 
stosowanych leków.


