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Ma rów nież uni kal ne wła ści wo ści,
które spra wia ją, że zo stał za u wa żo ny
przez śro do wi ska me dycz ne. Jed ną
z nich jest zdol ność roz sze rza nia na czyń
krwio no śnych, a wła ści wie zdol ność do
zwiot cze nia mię śni w na czy niach krwio -
no śnych, co z ko lei umoż li wia roz sze -
rza nie lub roz wi nię cie na czy nia. Roz -
sze rze nie na czyń krwio no śnych po wo -
du je spa dek ci śnie nia krwi i lep szy prze -
pływ bo ga tej w tlen krwi w orga ni zmie.
Ko rzy st ne dla zdro wia skut ki dzia ła nia
dwu tlen ku wę gla od kry to po raz pierw -
szy we Fran cji w 1930 ro ku. Stwier dzo -
no, że ką piel w ba se nach z wo dą wzbo -
ga co ną dwu tlen kiem wę gla w Ro y al Spa
przy czy ni ła się do przy spie sze nia go je -
nia się ran. 

Te ra peu tycz ne i me dycz ne 
za sto so wa nie dwu tlen ku wę gla

Dwu tle nek wę gla jest uży wa ny
przez śro do wi sko me dycz ne w Eu ro -
pie od po nad 60 lat. Zo stał prze ba da ny
we Fran cji w 1950 przez gru pę spe cja -
li stów kar dio lo gów, którzy ko rzy sta li

z te ra pii dwu tlen kiem wę gla w le cze niu
pa cjen tów cier pią cych na  cho ro by spo -
wo do wa ne pro ble ma mi z krą że niem
krwi i gro ma dze niem się tłu szczu w tęt -
ni cach. 

Obe cnie kar bo ksy te ra pia na ca łym
świe cie sta je się bar dzo waż nym na rzę -
dziem w wal ce z pod sta wo wy mi pro -
ble ma mi, z ja ki mi pa cjen ci przy cho dzą
do ga bi ne tów me dy cy ny este tycz nej.
Jest to bez piecz na, bar dzo ma ło in wa -
zyj na i kli nicz nie spraw dzo na me to da,
sto so wa na w odmła dza niu skóry,
w wal ce z cel lu li tem, lo kal ny mi nadmia -
ra mi tkan ki tłu szczo wej, roz stę pa mi,
zwiot cze nia mi skóry, ły sie niem, a na wet
ogni ska mi łu szczy cy, za bu rze nia mi krą -
że nia ob wo do we go czy owrzo dze nia mi
i opóźnio nym go je niem ran.

Za bieg kar bo ksy te ra pii po le ga na
wstrzy ki wa niu w tkan ki pod skór ne
dwu tlen ku wę gla przy po mo cy spe cjal -
ne go urzą dze nia do zu ją ce go ten że gaz.
Dwu tle nek wę gla prze ni ka tak że do są -
sia du ją cych tka nek – mię śnio wych, tłu -
szczo wych, po wo du jąc roz sze rze nie
na czyń krwio no śnych oraz po wsta nie

Dwu tle nek wę gla  to na tu ral ny gaz wy twa rza ny przez lu dzi i zwie rzę -
ta pod czas spa la nia tle nu w trak cie od dy cha nia. Pro du ko wa ny tech -
nicz nie ma bar dzo wie le za sto so wań w prze my śle spo żyw czym, che -
micz nym, słu ży np. do pro duk cji na po jów ga zo wa nych, środ ków do
pie cze nia czy ga śnic.
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no wych ka pi lar. Zwięk sza się prze pływ
krwi w tkan ce tłu szczo wej oraz mię -
śnio wej, a he mo glo bi na uwal nia więk -
szą ilość tle nu i sty mu lu je na czy nia wło -
so wa te. Wszy st ko to spra wia, iż skóra
sta je się wy gła dzo na i po zba wio na nie -
rów no ści. Uży cie dwu tlen ku wę gla nie
po wo du je żad nych skut ków ubocz nych
czy ne ga tyw nych re ak cji orga ni zmu –
ja ko na tu ral ny pro dukt spa la nia tle nu
przez ko mór ki jest on dla nie go zu peł -
nie obo jęt ny.

Kar bo ksy te ra pia w me dy cy nie
este tycz nej

• Oko li ce oczu – me to da sto so wa na
jest przy wi docz nych wor kach i cie -
niach pod ocza mi. Dzię ki niej skóra
wo kół oczu wy gła dza się, na bie ra
świe żo ści. Wor ki pod ocza mi sta ją
się pra wie nie wi docz ne. 

• Te ra pia nóg – za bieg po zwa la na
usu nię cie pro ble mów z cel lu li tem
oraz roz stę pa mi spo wo do wa ny mi
du ży mi wa ha nia mi wa gi. Skóra sta je
się bar dziej na pię ta, ję dr na i wy gła -
dzo na. 

• Za bie gi na brzuch – me to da naj czę -
ściej sto so wa na pod czas usu wa nia
roz stę pów, blizn po po ro do wych,
cel lu li tu.

• Uję dr nia nie ra mion – kar bo ksy te ra -
pia w pły wa po zy tyw nie na wy gląd
ra mion – uję dr nia je, wy gła dza
skórę, spra wia, że sta je się ona bar -
dziej ela stycz na. 

• Wło sy – kar bo ksy te ra pia świet nie
spraw dza się w odbu do wie i re ge ne -
ra cji ce bul ki wło sa. Po ma ga tak że za -
po biec dal sze mu wy pa da niu wło sów.

Prze ciw wska za nia do za bie gów:
ostra nie wy dol ność płuc, ostra nie wy -

dol ność ne rek, za ży wa nie le ków ste ry -
do wych, ja skra i prze by te ope ra cje
oczu, cią ża, kar mie nie pier sią, cho ro by
au to im mu no lo gicz ne, cu krzy ca, eg ze -
ma, opry szcz ka w miej scu za bie go wym.

Po za bie gu przez 24 go dzi ny na le ży
uni kać go rą cych ką pie li oraz spo rtów
wy sił ko wych. Oso by z du żą ilo ścią po -
pę ka nych na czy nek po win ny wy dłu żyć
ten czas do 48 go dzin.

Kar bo ksy te ra pia sto so wa na jest
w serii 5-6 za bie gów. Za bie gi na twarz
i oczy wy ko nu je się co 2-4 ty go dnie.
Mo gą być one wy ko ny wa ne co ty dzień
przez oso by z du żym do świad cze niem.
Za bie gi na cia ło moż na wy ko ny wać na -
wet co dzien nie, lecz od stęp cza so wy
mię dzy za bie ga mi nie po wi nien prze kra -
czać 10-14 dni. Za bie gi mo gą być wy -
ko ny wa ne tyl ko przez le ka rzy me dy cy ny
este tycz nej, der ma to lo gów i chi rur gów.

Jednym z dostępnych na rynku
polskim aparatów do karboksyterapii
jest Ve nu sian CO2 the ra py. Jest to cer ty -
fi ko wa ny, za a wan so wa ny tech nicz nie
apa rat do kar bo ksy te ra pii wło skiej fir my
MBE Me di cal Di vi sion. Umoż li wia prze -
pro wa dza nie bez piecz nych, wy so ce
sku tecz nych za bie gów na twarz i cia ło
po le ga ją cych na środ ko wym i pod skór -
nym wstrzy ki wa niu kon tro lo wa nych da -
wek dwu tlen ku wę gla. Ja ko je den z nie -
licz nych na ryn ku po sia da czuj nik wkłu -
cia w na czy nie za po bie ga ją cy wy le wom
pod skór nym, mi kro kon tro ler spraw dza -
ją cy czy stość i ilo śc ga zu oraz pręd kość,
z ja ką jest po da wa ny oraz sen sor kon -
tro lu ją cy wy trzy ma łość cia ła na roz pie -
ra nie oraz tem pe ra tu rę CO2. Jest apa ra -
tem, który za pew nia bez pie czeń stwo
i pra wi dło wość prze pro wa dza nych za -
bie gów karboksyterapii.
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