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medycyna estetyczna

Karboksyterapia 
– „odżywczy” dwutlenek węgla 

Początek karboksyterapii datuje się na lata 30. XX wieku. Terapię tę
stosowano w leczeniu zaburzeń krążenia. Z czasem jednak odkryto jej
pozytywny wpływ na poprawę wyglądu skóry. Dopiero rozwój
medycyny estetycznej w latach 90. zapoczątkował szerokie użycie
karboksyterapii w usuwaniu defektów kosmetycznych. 

dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak 
Dermoklinika Centrum Medyczne w Łodzi

Za bieg po le ga na po da niu dwu tlen ku
wę gla śród skór nie lub pod skór nie. Gaz roz -
cho dzą cy się rów no mier nie pod skórą roz -
sze rza na czy nia krwio no śne, po pra wia do -
tle nie nie i odży wie nie tka nek. Po bu dzo ny
zo sta je pro ces po wsta wa nia no wych, drob -
nych na czy nek krwio no śnych. In iek cje wy -
wo łu ją lek ki stan za pal ny, który sty mu lu je
pro duk cję bia łek pod po ro wych. Pro ces
prze bu do wy skóry za czy na się zwy kle już po
pierw szym za bie gu. 

Bar dzo du żą sku tecz -
ność kar bo ksy te ra pii za ob -
ser wo wa no w przy pad ku
ni we lo wa nia cie ni pod
ocza mi. W trak cie za bie gu
two rzą się no we sie ci na -
czyń wło so wa tych, dzię ki
cze mu zwięk sza się prze -
pływ tkan ko wy, a za cie nie -
nia ule ga ją re duk cji. Kar bo -
ksy te ra pia jest rów nież sku -
tecz na w re duk cji blizn, roz -
stę pów oraz nadmier nej
tkan ki tłu szczo wej i cel lu li tu.
W trak cie za bie gu gaz czę -
ścio wo prze kształ ca się

w kwas wę glo wy, który uszka dza ko mór ki
tłu szczo we. Po bu dzo ny zo sta je me ta bo lizm
ko mór ko wy, co uspraw nia od pro wa dza nie
zbęd nych pro duk tów prze mia ny ma te rii. 

Kar bo ksy te ra pia mo że być z po wo dze -
niem sto so wa na w te ra pii cel lu li tu (re duk cja
ze stop nia III na II ) oraz re duk cji tkan ki tłu -
szczo wej.  War to rów nież pod kre ślić efek ty,
ja kie uzy sku je się w te ra pii róż nych odmian
ły sie nia. Kar bo ksy te ra pię moż na tak że sto so -
wać w po łą cze niu z oso czem bo ga to płyt ko -
wym. Za bie gi kar bo ksy te ra pii są bez piecz ne.
Dwu tle nek wę gla po wstrzyk nię ciu do orga -
ni zmu do sta je się do krwio bie gu i wy da la ny
jest głów nie wraz z wy dy cha nym po wie -
trzem. Pa cjent po za bie gu nie wy ma ga re -
kon wa le scen cji, mo że od ra zu wrócić do
swo ich za jęć.

Spo śród urzą dzeń do kar bo ksy te ra pii
wy róż nić na le ży pol ską pro duk cję mar ki Me -
di ka, w której za sto so wa no naj wyż szej ja ko -
ści kom po nen ty, nie za wod ny ele ganc ki Co -
rian oraz no wo cze sne roz wią za nia. W Cen -
trum Me dycz nym Der mo klin ka pra cu je my
na urzą dze niach tej mar ki, która zna la zła
swo je miej sce na pol skim ryn ku me dy cy ny
este tycz nej.

Ryc. 1. Carboxytherapy Medika.
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