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Szcze gól nie trud ne w apli ka cji na
skórę są wi ta mi ny – ma ło od por ne na
świa tło, utle nia nie czy cie pło. Krót ki czas
ży cia skła dni ków czyn nych sto so wa nych
do uzy ska nia efek tów este tycz nych zmu -
sza pro du cen tów do wpro wa dza nia wie -
lu do dat ków sta bi li zu ją cych, po pra wia ją -
cych trwa łość, ko lor, za pach, a na wet
kon sy sten cję ko sme ty ków. Obe cność
wie lu tych do dat ków jest czę sto przy czy -
ną po ja wia nia się nie to le ran cji. 

Sche mat dzia ła nia róż nych „abla cyj -
nych” i „nie a bla cyj nych” la se rów na skórę
przedstawia ryc. 1. La se ry „nie a bla cyj ne”
(1550 nm) nie prze bi ja ją  ba rie ry na skór -
ka. La se ry Er:YAG i CO2 two rzą kra te ry
i otwie ra ją ba rie rę na skór ko wą, ale to -
wa rzy szy te mu wy pływ pły nu su ro wi -

cze go i dłu gi czas go je nia. Tyl ko la ser tu -
lo wy (1927 nm) jest w sta nie mi ni mal nie
uszko dzić na skórek i jed no cze śnie utwo -
rzyć pod nim pu ste ob sza ry po od pa ro -
wa nej wo dzie. W ta ki spo sób skóra zo -
sta je przy go to wa na do szyb kiej ab sorp cji
i za bu do wa nia ko sme ceu ty ku.   

Idea te ra pii  La seMD™ to po łą cze nie
bar dzo ła god ne go za bie gu la se ro wej
punk to wej fo to ter mo li zy skóry z dzia ła -
niem spe cjal nie opra co wa nych ko sme -
ceu ty ków, które za wie ra ją tyl ko ak tyw ne
skła dni ki za mknię te w kil ka warstw li po -
so mów. Im pul sy la se ro we otwie ra ją ba -
rie rę na skór ko wą, co umoż li wia ma ksy -
mal ną bio do stęp ność skła dni ków czyn -
nych – nie moż li wą do uzy ska nia in ny mi
me to da mi.  Jed no cze sne dzia ła nie la se ra

Piętą Achillesową kosmetyków jest bardzo mała skuteczność
przenikania do skóry. Badania wykazały, iż mniej niż 0,1%  składników
czynnych wnika do naskórka[1]. Bardzo często działanie kosmetyków
sprowadza się tylko do efektu nawilżania. Wiele ze składników
aktywnych jest tak niestabilnych, że ulegają rozkładowi jeszcze przed
wniknięciem w skórę. 
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i ko sme ceu ty ków uwa la nia efekt sy ner gii,
da jąc im puls roz ja śnie nia, od no wy
i odmło dze nia skóry. Apa rat na le ży do
szyb ko ro sną cej gru py urzą dzeń ty pu
LADD (La ser As si ted Drug De li ve ry). 

Po mysł prze bi ja nia ba rie ry na skór ko -
wej la se rem dla lep sze go wni ka nia skła -
dni ków czyn nych do skóry nie jest no wy.
Od lat sto su je się do te go ce lu la se ry
CO2 czy Er:YAG i pre pa ra ty do me zo te -
ra pii lub oso cze bo go to płyt ko we na kła -
da ne za raz po za bie gu la se ro wym.  Te go
ty pu dzia ła nia da ją do bry efekt, ale wią żą
się z bo le sno ścią i kil ku dnio wym cza sem
go je nia, który wy łą cza pa cjen tów z ak -
tyw no ści za wo do wej. Kra te ry po wsta łe
po dzia ła niu la se rów abla cyj nych szyb ko
wy peł nia ją się pły nem su ro wi czym, który
wy py cha za skóry po da ne pre pa ra ty
i zmniej sza tym sa mym sku tecz ność dzia -
ła nia. Efekt dzia ła nia la se ra tu lo we go na
skórę wy zna cza lo kal na za war tość wo dy[2].
Na skórek za wie ra ją cy sto sun ko wo nie -
wiel ką ilość wo dy jest przez la ser „prze -

świe tla ny”, nie po wo du jąc je go od pa ro -
wa nia i dzia ła jak la ser nie a bla cyj ny. Głę -
biej po ło żo ne war stwy skóry,  za wie ra ją -
ce wię cej wo dy, ule ga ją gwał tow ne mu
od pa ro wa niu – abla cji. W ten spo sób
two rzy się struk tu ra nie na ru szo nej ma -
cie rzy na skór ka z licz ny mi i ma ły mi ka -
wer na mi pod nią – Ryc.1.  Po wsta ją  ide -
al ne wa run ki do ab sorp cji na ło żo ne go
później ko sme ceu ty ku. Ko niecz nym wa -
run kiem do brej pe ne tra cji są na no wy -
mia ry czą stek ko sme ceu ty ku, które szyb -
ko wni ka ją przez ma cierz na skór ka. Do
apli ka cji ko sme ceu ty ku wy star czy je go
de li kat ne wma so wa nie w ob szar pod da -
ny wcze śniej dzia ła niu la se ra – cał ko wi te
wnik nię cie roz pro wa dzo ne go se rum na -
stę pu je już po 3-4 mi nu tach. Po 3-4 go -
dzi nach war stwa na skór ka ule ga re ge ne -
ra cji, a skła dni ki zo sta ją wpro wa dzo ne
w głąb skóry. Roz po czy na się „le cze nie
skóry od środ ka” skła dni ka mi czyn ny mi
ko sme ceu ty ków, którym stwo rzo no wa -
run ki wy so kiej bio do stęp no ści.

Ryc. 1. Schemat działania różnych „ablacyjnych” i „nieablacyjnych” laserów na skórę. 

Dzia³anie ró¿nych urz¹dzeñ do punktowej fototermolizy skóry

ACTTION II MOSAIC eCO2 INFINI-MFR INFINI-SFR LASEMD



43

Za da niem świa tło wo do we go la se ra
tu lo we go 1927 nm jest przy go to wa nie
skóry do przy ję cia ko sme ceu ty ków.
W cią gu sze ścio mi nu to we go za bie gu
ge ne ru je on ty sią ce mi kro im pul sów
kie ro wa nych ska ne rem na skórę. Efek -
tem jest otwar cie ba rie ry na skór ko wej
dla  skła dni ków ak tyw nych ko sme ty -

ków. Za bieg nie wy ma ga sto so wa nia
żad ne go znie czu le nia i nie to wa rzy szy
mu go je nie. Jed nak moż li wo ści la se ra są
szer sze. Przy wy ższych pa ra me trach
(i nie zbęd nym już znie czu le niu) mo że
on słu żyć do tra dy cyj nych za bie gów
abla cyj nej od no wy skóry na ca łym ob -
sza rze cia ła. Po ta kim za bie gu moż na
tak że za sto so wać skła dni ki ak tyw ne apli -
ko wa ne miej sco wo, jed nak jest on bar -
dziej in wa zyj ny i obar czo ny 2-4-dnio -
wym okre sem go je nia. 

Te ar pia La seMD™ = sta cja La seMD™
z la se rem Tu lo wym + am puł ki La seMD™

Li nia de dy ko wa nych ko sme ty ków 
La seMD™ skła da się w tej chwi li z 6 pre -
pa ra tów:  VC – kwas askor bi no wy (wi ta -
mi na C), VA –  re ti nol (wi ta mi na A), TA –
kwas tra ne ksa mo wy,  RS –  re swe ra trol,
SC – biał ka czyn ne ko mórek ma cie rzy -
stych,  CK – jak SC plus czyn nik wzro stu.
Za war tość ko sme ty ków zo sta ła opra co -
wa na przy za ło że niu ich zmi ni ma li zo wa -Ryc. 3. Aparat LaseMD™ – moduł sterujący

z inkubatorem i głowicą skanującą.

Ryc. 2. Sche mat za bie gu La seMD™.

Stacja  LASEMD tworzy
laserem tysi¹ce mikro
kanalików w naskórku.

Mikro kanaliki delikatnie siê zamykaj¹ po 2~30 minutach, 
zabudowuj¹c czynne moleku³y w skórze.

Histopatologia pobranej biopsji
skóry po zabiegu LaseMD.

Rusztowanie  stratum corneum  nie
naruszone,  powstaj¹ jedynie mikro kanaliki

co stwarza  unikalne warunki  dla
dostarczenia wybranych sk³adników do skóry.

Sk³adniki ampu³ek LASEMD w postaci nano-cz¹steczek
wnikaj¹ w skórê przez mikro-kanaliki, których wielkoœæ  jest
zoptymalizowana dla zmniejszenia bólu i czasu gojenia ale
wci¹¿ wystarczaj¹ca dla ³atwego wnikania  nano-moleku³.
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ne go skła du – każ dy za wie ra co naj wy żej
10 skła dni ków (a nie kil ka dzie siąt, jak ma
to miej sce np. w kre mach ko sme tycz -
nych). Ogra ni cza to do mi ni mum praw -
do po do bień stwo wy stą pie nia efek tów
ubocz nych. Naj wyż szą świe żość i efek -
tyw ność za war tych w am puł kach skła dni -
ków gwa ran tu je ich ak ty wa cja bez po śre -
dnio przed za bie giem. „Ak ty wo wa ne”
am puł ki za cho wu ją funk cjo nal ność przez
14 dni, a bez ak ty wa cji mo gą być prze -
cho wy wa ne na wet 3 la ta. 

Ge ne ral ną za le tą te ra pii La seMD™
jest bar dzo krót ki czas go je nia. Po 5 go -
dzi nach od za bie gu nie ma śla du obrzę ku
czy za czer wie nie nia na po wierzch ni
skóry. Jest to za bieg „lun cho wy”, szyb ki
i ab so lut nie nie wy łą cza ją cy z nor mal nej
ak tyw no ści. Jest też do sko na ły, gdy pa -
cjent chce i mu si wy glą dać wspa nia le już
na stęp ne go dnia. Pa cjent po jed nym za -
bie gu za u wa ży lep sze na pię cie skóry
i po pra wę ko lo ry tu. Na stęp ne go dnia po
za bie gu moż na wy ko nać ma ki jaż.

La seMD™ to za bieg dla osób ma ją -
cych po cząt ko we, drob ne nie do sko na ło -
ści skór ne i chcą cych za cho wać mło dy

wy gląd skóry na dłu go. Pod sta wo we
wska za nia do nie go to:
• nie rów ny ko lo ryt skóry, 
• pierw sze ozna ki sta rze nia i wiot ko ści

skóry,
• bli zny po trą dzi ko we,
• drob ne zmar szcz ki.

Za bieg bę dzie ide al ny dla pa cjen tów
(a tak że le ka rzy) nie chęt nych pro ce du -
rom in wa zyj nym, obar czo nych bo le sno -
ścią, z dłu gim cza sem go je nia i wy so kim
praw do po do bień stwem po wi kłań.

Szcze gól nie wart jest po le ce nia
oso bom ma ją cym skórę w do brej kon -
dy cji. Jed nym za bie giem La seMD™ nie
uzy ska się tak spek ta ku lar ne go efek tu,
jak me to da mi in wa zyj ny mi, np. la se rem
CO2 ze ska ne rem. Nie mniej jed nak ko -
lej ne, cał ko wi cie bez in wa zyj ne i bez bo -
le sne za bie gi La seMD™ po zwa la ją
odmie nić stan skóry, nie wy łą cza jąc
przy tym pa cjent a na wet na chwi lę
z nor mal nej ak tyw no ści za wo do wej.
Te ra pia La seMD™ po zwa la za cho wać
na dłu go per fek cyj ny stan skóry i sku -
tecz nie spo wol nić pro ces sta rze nia.

Ryc. 4. Widok stacji LaseMD™ i zestawu 6 dedykowanych kosmeceutyków.
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