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Jed nak ko sme ty ki w nie wiel kim stop niu
prze ni ka ją w głąb skóry. Ba da nia po twier dza ją,
że mniej niż 0,1% za war tych w nich skła dni -
ków czyn nych wni ka w skórę[2]. Bar dzo czę sto
dzia ła nie ko sme ty ków spro wa dza się wy łącz -
nie do efek tu na wil ża nia, a wie le skła dni ków
ak tyw nych jest na ty le nie sta bil nych, że ule ga ją
roz kła do wi je szcze przed wnik nię ciem
w skórę, gdzie mia ły sku tecz nie dzia łać. 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. W ce lu uzy ska nia ocze ki wa nych przez
klien tów efek tów pro du cen ci ko sme ty ków,
po przez do dat ki sta bi li zu ją ce, po pra wia ją nie
tyl ko ich trwa łość, ko lor czy za pach, ale tak że
kon sy sten cję. Sta ją się one nie ste ty czę sto
źródłem uczu leń. 

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 szą 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 ko sme ceu ty ku[3].

Z te go po wo du na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu je te ra pia La seMD™. Jest ona po łą cze -
niem za bie gu la se ro wej punk to wej fo to ter -
mo li zy skóry z dzia ła niem spe cjal nie do te go
ce lu opra co wa nych ko sme ceu ty ków, które
za wie ra ją wy łącz nie ak tyw ne czą stecz ki opa -
ko wa ne w kil ka warstw li po so mów. W wy -
ni ku im pul sów la se ro wych otwar ta zo sta je
ba rie ra na skór ko wa, co umoż li wia ma ksy -
mal ną bio do stęp ność skła dni ków czyn nych,
której nie moż na uzy skać in ny mi me to da mi.
Na le ży pod kre ślić, że rów no cze sne dzia ła nie
la se ra i ko sme ceu ty ków po wo du je efekt sy -
ner gii, cze go skut ka mi są roz ja śnie nie, od no -
wa i odmło dze nie skóry.  

Apa rat wy ko rzy sty wa ny w te ra pii La -
seMD™ na le ży do gru py urzą dzeń ty pu

medycyna estetyczna

Wy gląd ze wnę trz ny jest jed nym z pod sta wo wych wy znacz ni ków  po zy -
cji spo łecz nej i po twier dze niem dba ło ści o wła sne zdro wie. Stąd też, we -
dług do nie sień, naj po pu lar niej szą gru pą pro duk tów ko sme tycz nych są
kre my do twa rzy (sta no wią bli sko 12% sprze da ży firm ko sme tycz nych).
Klien ci ocze ku ją, że sto so wa ne przez nich kre my przy nio są ocze ki wa ny
efekt ko sme tycz ny, a przede wszy st kim w krót kim cza sie spo wo du ją
zde cy do wa ną po pra wę nie tyl ko wy glą du, ale i sta nu zdro wia ich skóry[1].
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LADD (La ser As si ted Drug De li ve ry). Idea
prze ry wa nia la se rem ba rie ry na skór ko wej
w ce lu lep sze go wni ka nia skła dni ków czyn nych
do skóry nie jest no wa. Od wie lu lat sto su je się
do te go ce lu la se ry CO2 czy Er:YAG oraz pre -
pa ra ty do me zo ter mii i oso cze bo ga to płyt ko -
we (apli ko wa ne tuż po za bie gu). Dzię ki
w/w za bie gom moż na uzy skać do bry efekt
este tycz ny. Ich wa dy to dys kom for to wa dla
pa cjen ta bo le sność oraz kil ku dnio wy czas go je -
nia – czę sto wy łą cza ją cy pa cjen ta z ak tyw no ści
za wo do wej. Po nad to kra te ry abla cji po wsta łe
w wy ni ku dzia ła nia la se rów Er:YAG i CO2
szyb ko wy peł nia ją się pły nem su ro wi czym.
Po wo du je on wy py cha nie ze skóry za sto so -
wa nych pre pa ra tów, zmniej sza jąc tym sa mym
ich sku tecz ność. Ska lę dzia ła nia na skórę la se ra
tu lo we go wy zna cza miej sco wa za war tość wo -
dy[4]. Wiąz ka la se ra prze świe tla su chy na -
skórek, ale nie po wo du je je go od pa ro wa nia.
Dzia ła więc jak la ser nie a bla cyj ny. W trak cie za -
bie gu wiąz ka la se ra pod grze wa we wnę trz ną
war stwę skóry, sty mu lu jąc po wsta wa nie no -

wych włókien ko la ge no wych, przy czym war -
stwa ro go wa na skór ka oraz skóra wła ści wa
po zo sta ją nie na ru szo ne (nie za cho dzi pro ces
abla cji). Na to miast abla cji, czy li gwał tow ne mu
od pa ro wa niu, ule ga ją głę biej po ło żo ne i bar -
dziej wil got ne war stwy skóry. W ta ki spo sób
po wsta je struk tu ra nie na ru szo nej ma cie rzy na -
skór ka z po ło żo ny mi pod nią licz ny mi ma ły mi
ka wer na mi – Ryc.1. Tym sa mym two rzą się
ide al ne wa run ki do wchła nia nia na ło żo ne go
później ko sme ceu ty ku. 

Nie zbęd nym wa run kiem do brej pe ne tra -
cji są na no wy mia ry mo le kuł ko sme ceu ty ku,
dzię ki cze mu ła two wni ka ją przez ma cierz na -
skór ka do wol nych prze strze ni pod nią. Apli -
ka cja ko sme ceu ty ku nie jest skom pli ko wa na.
Wy star czy go de li kat nie wma so wać w ob szar,
który pod da ny był wcze śniej dzia ła niu la se ra.
Roz pro wa dzo ne se rum wni ka w głąb skóry
po 3-4 mi nu tach. Po upły wie 3-4 go dzin na -
stę pu je zaś re ge ne ra cja war stwy na skór ka,
a wpro wa dzo ne mo le ku ły na trwa łe zo sta ją
wbu do wa ne w głę bi skóry. Tym sa mym roz -

Ryc. 1. Schemat działania różnych ablacyjnych i nieablacyjnych laserów na skórę. 
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po czy na się le cze nie skóry od we wnątrz
czyn ny mi skła dni ka mi, które pra cu ją w wa -
run kach stu pro cen to wej bio do stęp no ści. 

Nie zwy kle waż ne jest wła ści we przy go -
to wa nie skóry do przy ję cia ko sme ceu ty ków.
Wy ko rzy stu je się w tym ce lu świa tło wo do wy
la ser tu lo wy 1927 nm, który w cią gu sze ścio -
mi nu to we go za bie gu ge ne ru je ty sią ce mi kro -
im pul sów. Są one kie ro wa ne ska ne rem na
skórę i po wo du ją otwar cie ba rie ry na skór ko -
wej. Co istot ne, za bieg jest de li kat ny i kom -
for to wy dla pa cjen ta, po nie waż nie wy ma ga
znie czu le nia i nie to wa rzy szy mu go je nie.
Jed nak moż li wo ści la se ra są du żo więk sze.
Mo że on rów nież przy wy ższych pa ra me -
trach (i nie zbęd nym już w tym przy pad ku
znie czu le niu) słu żyć do wy ko ny wa nia nor -
mal nych za bie gów abla cyj nej od no wy skóry
na ca łym cie le. Po nich rów nież ist nie je moż -
li wość za sto so wa nia am pu łek. Mi mo wszy st -
ko za bieg jest jed nak bar dziej agre syw ny
i wy ma ga 2-4-dnio we go okre su go je nia. 

Li nia am pu łek La seMD™ skła da się z 6 ko -
sme ceu ty ków: 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 am pu łek zo -
sta ła skom po no wa na na za sa dzie mi ni ma li -
stycz ne go skła du. Z te go po wo du każ da am -
puł ka za wie ra co naj wy żej 10 skła dni ków
(a nie kil ka dzie siąt lub wię cej, jak w przy pad ku
np. kre mów ko sme tycz nych). To nie zwy kle
istot ne, po nie waż ta ki skład ogra ni cza do mi ni -
mum praw do po do bień stwo wy stą pie nia efek -
tów ubocz nych. Z ko lei naj wyż sza świe żość
i efek tyw ność za war tych w am puł kach ko sme -
ceu ty ków osią ga na jest dzię ki ich ak ty wa cji
bez po śre dnio przed za bie giem z fa zy su chej
do cie kłej. Ak tyw ność uru cho mio nych am pu -
łek trwa przez okres 14 dni, a bez ak ty wa cji
mo gą być one prze cho wy wa ne przez 3 la ta[6].

Za le tą te ra pii La seMD™ jest bar dzo
krót ki okres 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, dla te go okre śla
się go mia nem lun cho we go (pa cjent po za -
bie gu mo że wrócić do swo jej co dzien nej ak -

Ryc. 2. Sche mat za bie gu La seMD™[5].

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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tyw no ści). Po jed nym za bie gu pa cjent cie -
szyć się mo że je go efek ta mi: lep szym na pię -
ciem skóry oraz po pra wą jej ko lo ry tu. 

Po twier dza ją to za bie gi wy ko na ne w kli ni -
ce DER MAL CLI NIC WROŃ SCY. Od stycz -
nia do czerw ca 2017 ro ku te ra pii La seMD™
pod da ło się 54 pa cjen tów, a u każ de go z nich
wy ko na no 2-3 za bie gi. Więk szość z nich zde -
cy do wa ła się na za bieg ze wzglę du na scep -
tycz ne na sta wie nie do me tod in wa zyj nych,
które ko ja rzy ły się pa cjen tom przede wszy st -
kim z od czu wal nym bólem, dłu gim okre sem
go je nia, a czę sto rów nież z po ja wia ją cy mi się
po wi kła nia mi. Wśród pa cjen tów zna la zły się
m.in. oso by z: nie rów nym ko lo ry tem skóry,
bli zna mi po trą dzi ko wy mi, drob ny mi zmar -
szcz ka mi, pierw szy mi ozna ka mi sta rze nia się
i wiot ko ści skóry oraz drob ny mi pro ble ma mi
skór ny mi. Wszy scy pa cjen ci by li za do wo le ni
z efek tów te ra pii. Pod kre śla li przede wszy st -
kim jej sku tecz ność, bez bo le sność oraz krót ki
czas go je nia. Pa cjent ki do ce nia ły na to miast
moż li wość wy ko na nia ma ki ja żu dzień po za -
bie gu, co by ło nie moż li we przy in nych te ra -
piach. Po twier dzi ły rów nież, że wy ko na ny
ma ki jaż bar dzo do brze się trzy mał. Nie za leż -
nie od płci pa cjen ci ob ser wo wa li po pra wę
sta nu na pię cia skóry, jej bar wy i na wil że nia po
każ dym ko lej nym za bie gu. 

W trak cie za bie gu La seMD™ na skórek
ule ga mi ni mal ne mu zni szcze niu, które szyb ko
ule ga za le cze niu, zaś ka na ły utwo rzo ne przez
urzą dze nie po zwa la ją na omi nię cie przez pe -
wien czas ba rie ry na skór ko wej, za pew nia jąc
bez po śre dnią do sta wę do skóry wła ści wej.
Jest to nie zwy kle waż ne, po nie waż skóra
ludz ka two rzy ba rie rę fi zy ko che micz ną,
a w związ ku z tym jest w sta nie oprzeć się
pe ne tra cji więk szo ści czą ste czek. Dla te go też
tyl ko ma łe czą stecz ki mo gą wcho dzić do
orga ni zmu prze zskór nie[7]. Co wię cej, mi mo
iż La seMD™ jest uży wa ny przede wszy st kim
do do star cza nia ko smo ceu ty ków do skóry
wła ści wej, mo że być sto so wa ny rów nież sa -
mo dziel nie do za po bie ga nia i wcze snej in ter -
wen cji sta rze nia się skóry[8].
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