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medycyna estetyczna

Niechi rur gicz ne, mi ni mal nie 
in wa zyj ne odmła dza nie skóry szyi

Ze wzglę du na to, że szy ja (podob nie jak twarz i grzbiet rąk) jest przez
więk szość cza su wy sta wio na na dzia ła nie świa tła sło necz ne go, bar dzo
po wszech nym pro ble mem są za bu rze nia ko lo ru skóry. Po ja wia ją się
one po la tach eks po zy cji na słoń ce u wszy st kich, którzy nie sto su ją kre -
mów z fil trem. Zmia ny pig men to we mo gą mieć po stać ma łych izo lo wa -
nych plam lub roz le głe go odbar wie nia/prze bar wie nia. Na szyi naj bar -
dziej ty po we są roz le głe brą zo we prze bar wie nia. Zmia nom pig men to -
wym czę sto to wa rzy szą rów nież do dat ko we zmia ny fo to sta rze nio we,
ta kie jak: zmniej sze nie gru bo ści i nadmier ne ro go wa ce nie na skór ka,
zmniej sze nie gru bo ści i ela stycz no ści skóry wła ści wej, zmniej sze nie
pro duk cji ko la ge nu i ela sty ny, za bu rze nia orga ni za cji włókien ko la ge -
no wych two rzą ce zmar szcz ki i fał dy skóry. 

Za bu rze nia pig men to we moż na le -
czyć za po mo cą tech nik se lek tyw nie
oddziałujących na barw nik lub nie se lek -
tyw nych tech nik abla cyj nych. Hi sto rycz nie
naj lep szą te ra pią by ły pil lin gi che micz ne
i pil lin gi la se ro we, ale to wa rzy szy ły im
czę ste kom pli ka cje w po sta ci prze bar wień
po za pal nych (zwią za ne z roz le głym ura -
zem i dłu gim okre sem re kon wa le scen cji).
Po nie waż skóra szyi jest ubo ga w przy dat -
ki skór ne, gru czo ły ło jo we oraz gru czo ły
po to we ekry no we i apo kry no we, pro ces
na skór ko wa nia jest bar dzo wol ny.

W cią gu ostat nich 15 lat zło tym stan -
dar dem usu wa nia prze bar wień szyi sta ły
się sy ste my opar te na dzia ła niu świa tła.
Dzia ła ją one w opar ciu o se lek tyw ne
po chła nia nie świa tła w me la ni nie za war -
tej w ko mór kach. Po za ab sor bo wa niu
ener gia świa tła ule ga za mia nie na cie pło,
które de gra du je ko mór ki z me la ni ną –

pro ces se lek tyw nej fo to ter mo li zy. Sto -
su je się świa tło o dłu go ści fa li z przedzia -
łu 500-1064 nm: la ser barw ni ko wy 595
nm, la ser Nd:YAG KTP 532 nm, la ser
Nd:YAG 1064 nm, la ser ale ksan dry to wy
755 nm lub la ser ru bi no wy  694 nm
oraz sy ste my IPL (obe cnie naj bar dziej
po pu lar ne). Sy ste my IPL to urzą dze nia
emi tu ją ce in ten syw ne im pul sy świa tła
o sze ro kim za kre sie dłu go ści fa li – od
500 do 1200 nm. W urzą dze niach tych
za po mo cą do dat ko wych sy ste mów fil -
tra cji moż na ogra ni czyć spek trum dłu go -
ści fa li do węż sze go za kre su, le piej do -
pa so wa ne go do usu wa nej zmia ny skór -
nej. Do zmian pig men to wych skóry szyi
dla fo to ty ty pów I-III sto su je się naj czę -
ściej fil try 515 lub 580 nm, a dla fo to ty -
pów IV-V – 590 lub 640 nm. 

Usu wa nie zmian pig men to wych za po -
mo cą IPL zwy kle wy ma ga 3-5 za bie gów
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Ryc. 1. Wizualizacja młodo wyglądającej skóry szyi.

Ryc. 2. Wizualizacja starzejącej się skóry szyi.



39

wy ko ny wa nych co 3-4 ty go dnie. Po nie -
waż nie moż na na kła dać na sie bie ko lej -
nych pla mek, po za bie gu na skórze po -
wsta ją odbar wio ne pro sto ką ty i dla te go
do wy rów na nia ko lo ru skóry wy ma ga ne
jest wy ko na nie kil ku za bie gów. Do dat ko -
wo, aby nie po wsta ła li nia de mar ka cyj na
po mię dzy szy ją a de kol tem, za bieg usu -
wa nia zmian pig men to wych czę sto trze -
ba roz sze rzyć o de kolt. Naj now szym
i opty mal nym roz wią za niem są obe cnie
sy ste my IPL ze zmo dy fi ko wa nym spek -
trum emi sji świa tła i wy so ką mo cą szczy -
to wą – In mo de Lu mec ca (In va xis, Izra el).
Dzię ki mo dy fi ka cji cha rak te ry sty ki lam py
IPL aż 40% ener gii jest emi to wa ne w pa -
śmie naj lep szej ab sorp cji me la ni ny i he -
mo glo bi ny (500-600 nm). W przy pad ku
kla sycz nych sy ste mów IPL war tość ta wy -
no si z re gu ły oko ło 12-15%. Do dat ko wo
Lu mec ca ma wy so ką moc szczy to wą, co
umoż li wia znacz ne skróce nie cza su im -
pul su i do star cze nie od po wie dniej ener gii
w opty mal nym cza sie kil ku mi li se kund.

W usu wa niu za bu rzeń pig men ta cyj -
nych po moc ne są też abla cyj ne, la se ro we
tech ni ki frak cyj ne oraz frak cyj ne sy ste my
RF. Sy ste my te ofe ru ją moż li wość czę -
ścio we go od pa ro wa nia na skór ka (20-
30%), dzię ki cze mu skóra go jąc się, od -
twa rza ko mór ki bez me la ni ny i prze bar -
wie nie ule ga roz ja śnie niu.

Zmia ny zwią za ne z he mo glo bi ną

In nym prze ja wem fo to sta rze nia i sta -
rze nia ge ne tycz ne go są trwa łe po sze rze -
nia po wierz chow nych na czyń. Ta kie
zmia ny na czy nio we bar dzo do brze re a -
gu ją na dzia ła nie sy ste mów IPL, a – po -
nie waż zwy kle są roz le głe – uży cie sy ste -
mu IPL, dys po nu ją ce go znacz nie więk szą
plam ką ro bo czą niż sy ste my la se ro we,
jest naj wy go dniej sze. Cza sa mi na szyi
wy stę pu ją też głęb sze na czy nia śród skór -

ne lub pod skór ne, do których nie zbęd ne
jest uży cie dłu goim pul so wych la se rów
barw ni ko wych lub Nd:YAG. Czę stym
pro ble mem wy stę pu ją cym w gór nej war -
stwie bro daw ko wa tej skóry, na bocz nych
jej po wierzch niach, jest rów nież mie sza -
ni na prze bar wień i po sze rzo nych na czyń
(Po i ki lo der ma of Ci vat te). Ten „ze spół
czer wo nej szyi” naje fek tyw niej le czy się za
po mo cą IPL lub la se rów barw ni ko wych.

Jed ną z kom pli ka cji le cze nia pro li fe ra -
cji na czyń w obrę bie szyi krót koim pul so -
wy mi la se ra mi jest punk to we usu nię cie
me la ni ny po wo du ją ce wi docz ne prze ja -
śnie nia na skórze. Naj lep szym roz wią za -
niem jest więc wy ko na nie kil ku se sji sy -
ste mem IPL z ła god ny mi pa ra me tra mi,
pro wa dzą cych do stop nio we go, rów no -
cze sne go usu nię cia zmian na czy nio wych
i pig men to wych.

Zmia ny na skór ko we i skór ne nie -
zwią za ne z chro mo fo ra mi

Ist nie je rów nież wie le zmian fo to sta -
rze nio wych nie zwią za nych z chro mo fo ra -
mi, które trze ba usu nąć, by odzy skać
mło dy wy gląd skóry: bro daw ki na skór ko -
we i skór ne, zna mio na, ro go wa ce nie star -
cze, bro daw ki ło jo to ko we. Wy ma ga ją
one za bie gów chi rur gicz nych lub la se ro -
wej wa po ry za cji. 

Utra ta ję dr no ści skóry

W ostat nich la tach miał miej sce szyb -
ki roz wój tech nik uję dr nia nia skóry i re -
duk cji zmar szczek za po mo cą róż nych
tech no lo gii dzia ła ją cych prze zskór nie.
Za bie gi te sta ły się bar dzo waż nym uzu -
peł nie niem do stęp ne go ar se na łu me tod
le cze nia i obe cnie każ dy le karz zaj mu ją -
cy się me dy cy ną este tycz ną mu si po sia -
dać nie chi rur gicz ne roz wią za nia do te go
ty pu za bie gów. 



Tech ni ki nie in wa zyj ne

Pierw sze prze zskór ne tech ni ki uję dr -
nia nia wy ko rzy sty wa ły pod czer wo ne
świa tło la se ro we (IR). Da wa ły one do -
bre, po wierz chow ne re zul ta ty, ale do -
pie ro wpro wa dze nie bi po lar ne go prą du
RF umoż li wi ło naj bar dziej efek tyw ne
ob ję to ścio we na grze wa nie ko la ge nu
w skórze wła ści wej. Pier wo wzo ra mi by -
ły mo no po lar ny prąd RF z tech ni ką
„stem plo wa nia” (Ther ma ge, Sol ta Me di -
cal, USA) oraz po łą cze nie jed no cze sne -
go dzia ła nia pod czer wie ni i prą du RF
(elos, Sy ne ron, Izra el). Tech ni ki te po le -
ga ły na wy ko na niu 2-3 przejść z wy ko -
rzy sta niem „stem plo wa nia”, w wy ni ku
cze go skóra wła ści wa pod grze wa na by ła
punk to wo, a czas pod grza nia (wy ma ga -
ny do uzy ska nia sty mu la cji prze bu do wy
skóry) był krót ki.

Naj now szym roz wią za niem są sy ste my
wy ko rzy stu ją ce nie in wa zyj ne prze zskór ne

dzia ła nie prą du RF. Ener gia prą du RF, wy -
ko rzy stu jąc tech ni kę dy na micz ne go prze su -
wa nia apli ka to ra po po wierzch ni skóry, jest
po da wa na w spo sób cią gły. Naj waż niej szą
za le tą te go ty pu sy ste mów jest znacz ne wy -
dłu że nie cza su na grza nia skóry wła ści wej
do tem pe ra tu ry 42-43°C. Wśród tych
urzą dzeń znaj du ją się Ac cent (Al ma La sers,
Izra el), Tri po lar (Po lo gen, Izra el), Ocat po lar
(Ve nus Fre e ze, Izra el), Exci lis (BTL, Cze -
chy). Obe cnie naj bar dziej za a wan so wa nym
tech nicz nie roz wią za niem jest urzą dze nie
In mo de For ma (In va six, Izra el), w którym
wbu do wa no sy stem kon tro li au to ma tycz -
nie do sto so wu ją cy dzia ła nie prą du do bie -
żą cej tem pe ra tu ry skóry oraz jej im pe dan -
cji. Gdy tem pe ra tu ra skóry pod apli ka to rem
osią ga usta wio ną war tość do ce lo wą, sy -
stem au to ma tycz nie wy łą cza po da wa nie
prą du RF. Ob ni że nie tem pe ra tu ry na skór ka
o 0,1°C po wo du je au to ma tycz ne włą cze -
nie prą du RF i pod grze wa nie jest kon ty nu -
o wa ne. Ten pro ces ter mo mo du la cji umoż -
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Ryc. 3. FORMA – Nieablacyjny system do dynamicznego podgrzewania skóry właściwej
wykorzystujący bipolarny prąd RF. Aplikator wyposażony jest w czujniki temperatury umożliwiające
automatyczną modulację podawania prądu RF w zależności od stopnia nagrzania skóry. Seria
zabiegów pozwala zwiększyć syntezę kolagenu o 35%.
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li wia bar dziej jed no rod ne pod grza nie skóry
oraz po zwa la unik nąć punk to we go prze -
grze wa nia i zwią za ne go z nim dys kom for tu
oraz efek tów ubocz nych. W ba da niach kli -
nicz nych i hi sto lo gicz nych wy ka za no, że po
za bie gu w skórze jest o 14% wię cej ko la ge -
nu, a syn te za ko la ge nu jest więk sza o 35%.

Tech ni ki mi ni mal nie in wa zyj ne

Sto so wa ne w ostat nich la tach tech ni -
ki mi ni mal nie in wa zyj ne to sy ste my HI -
FU (wy ko rzy stu ją ce zo gni sko wa ne ultra -
dźwię ki do punk to we go prze grze wa nia
głę bo kich warstw skóry) oraz mi kro i gło -

Ryc. 4. FRACTORA – ablacyjny system do przebudowy skóry wykorzystujący prąd RF podawany
za pomocą mikroigieł. 

Ryc. 5. Badanie histologiczne pokazujące efekt działania frakcyjnego prądu RF.
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wy RF (wy ko rzy stu ją cy mi kro i gły do punk -
to wej, pod skór nej ko a gu la cji za po mo cą
prą du RF). Jed nym z ta kich roz wią zań jest
sy stem In mo de Frac to ra (In va six, Izra el)

z koń ców ka mi mi kro i gło wy mi RF o róż nych
dłu go ściach i róż nej gę sto ści mi kro i gieł. 

Do stęp ne są koń ców ki z mi kro i gła mi
nie i zo lo wa ny mi o dłu go ści 2,5 mm i 0,6
mm od dzia łu ją ce na skórę na ca łej dłu go ści
oraz koń ców ki o dłu go ści 2,5 mm z izo la cją
si li ko no wą i ak tyw nym koń cem. Za sto so -
wa nie izo lo wa nych igieł eli mi nu je na grze -
wa nie na skór ka i zmniej sza ry zy ko wy stą -
pie nia prze bar wień po za pal nych, pod czas
gdy głę bo kie war stwy skóry ule ga ją sil ne mu
se lek tyw ne mu pod grza niu. Jed no cze śnie
sy stem Frac to ra wy róż nia się znacz nie
więk szą dłu go ścią ak tyw ne go koń ca i więk -
szym roz sta wem igieł, dzię ki cze mu moż li -
we jest uzy ska nie punk to we go uszko dze nia
skóry o więk szych roz mia rach, co prze kła -
da się bez po śre dnio na więk szą sku tecz -
ność. In mo de Frac to ra z koń ców ką 2,5
mm i izo lo wa ny mi igła mi RF jest obe cnie
jed nym z naj sku tecz niej szych roz wią zań do
uję dr nia nia skóry i re duk cji zmar szczek czo -
ła, po wiek, po licz ków, żu chwy i szyi. Na to -

Ryc. 6. Różne sposoby oddziaływania systemu FRACTORA na skórę.

Ryc. 7. Badanie histologiczne pokazujące
działanie izolowanych mikroigieł Fractora –
nieablacyjna penetracja igieł w skórze, brak
powierzchownego uszkodzenia termicznego,
frakcyjne uszkodzenie w skórze właściwej.
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miast uży cie igieł nie i zo lo wa nych po zwa la
na uzy ska nie nie o sią gal nych do tych czas
efek tów re duk cji fał dów skóry, blizn i ke lo i -
dów. Za bieg Frac to ra jest jed no ra zo wy,
z moż li wo ścią po wta rza nia co 6 mie się cy
w ce lu pod trzy ma nia ję dr no ści skóry. 

Zmia ny zwią za ne z pod skór ną tkan -
ką tłu szczo wą

Nadmier na ilość tkan ki tłu szczo wej
nad mię śniem sze ro kim szyi zwy kle zmie -
nia ostry kąt podbród ko wo-szyj ny, cha -
rak te ry stycz ny dla mło dej twa rzy. Z te go
po wo du w cią gu ostat nich 30 lat za pro po -
no wa no du żą licz bę mi ni mal nie in wa zyj -
nych spo so bów re duk cji tkan ki tłu szczo -
wej podbród ka. Od trzech de kad do re -
duk cji pod skór nej tkan ki tłu szczo wej oraz
zmia ny ką ta podbród ko wo-szyj ne go naj -
pow szech niej sto so wa na jest jed nak kla -
sycz na li po suk cja (SAL). SAL jest do brą

tech ni ką szcze gól nie dla tych pa cjen tów,
których skóra jest od po wie dnio na pię ta
i ela stycz na. Udo ku men to wa no, że pod -
skór na sty mu la cja skóry pod czas pra cy ka -
niu lą ssą cą po wo du je rów nież jej ob kur -
cze nie, ale po ro ku wy no si ono tyl ko od
6% do 10%. Du żą wa dą SAL jest dłu ga
re kon wa le scen cja z po wo du znacz ne go
ura zu me cha nicz ne go oraz du żych wy -
bro czyn. Z te go po wo du w la tach dzie -
więć dzie sią tych, w ce lu zmi ni ma li zo wa nia
efek tów ubocz nych, wpro wa dzo no li po -
suk cję wspo ma ga ną ultra dźwię ko wo
(UAL). Ka wi ta cja ultra dźwię ko wa mi ni ma -
li zu je uszko dze nia pod skór nej sie ci na czy -
nio wej, zmniej sza obrzęk i ból po za bie go -
wy oraz skra ca czas re kon wa le scen cji.

Jed nak nadal wy zwa niem dla SAL
i UAL są po zo sta li pa cjen ci z nadmia rem
tkan ki tłu szczo wej podbród ka, po łą czo -
nym z wiot ko ścią skóry i zmniej szo ną ela -
stycz no ścią. Pa cjen ci z du żą, śre dnią lub

Ryc. 8. Efekt oddziaływania FaceTite na skórę właściwą i tkanki podskórne z natychmiastową
koagulacją tkanki tłuszczowej.
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Ryc. 10. Efekt oddziaływania NeckTite na tkanki podskórne.

Ryc. 9. Efekt po zastosowaniu FaceTite – reorientacja pasm FSN, pogrubienie warstwy
siateczkowatej skóry, neokolageneza.

na wet nie wiel ką ilo ścią tkan ki tłu szczo wej,
ze sła bym na pię ciem skóry, zwy kle nie re -
a gu ją po my śl nie na SAL lub UAL. Ba da nia
eks pe ry men tal ne wy ka zu ją ob kur cze nie
skóry na po zio mie tyl ko do 10%.

Obe cne ba da nia kli nicz ne wy ka zu ją,
że naj lep sze efek ty zwięk sze nia na pię cia
skóry, w po rów na niu do me tod zim nych
SAL i UAL, wy ka zu ją tech ni ki ter micz ne.
Z te go po wo du dzie sięć lat te mu po pu -
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lar na sta ła się li po li za wspo ma ga na la se ro -
wo (LAL), w której tkan ka pod skór na
pod grze wa na jest punk to wo do 55°C,
pod czas gdy tem pe ra tu ra skóry wła ści wej
nie prze kra cza 40°C. Uzy sku je się ob kur -
cze nie skóry na po zio mie 17% po 3-6
mie sią cach, po gru bie nie skóry do 25%
oraz zwięk sze nie ela stycz no ści o 24%.
Do LAL wy ko rzy sty wa ne są obe cnie la se -
ry o róż nych dłu go ściach fa li – 1064,
1320, 1440, 924, 967 i 980 nm. Wszy st -
kie one od dzia łu ją po przez pod grze wa nie
tkan ki, które in du ku je ne o ko la ge ne zę
war stwy sia tecz ko wa tej skóry wła ści wej.
Do dat ko wo wy stę pu je mniej wy bro czyn
niż w przy pad ku SAL.

Jed ną z naj now szych i naj bar dziej
obie cu ją cych tech nik do mi ni mal nie in wa -
zyj ne go uję dr nia nia szyi jest li po li za wspo -
ma ga na RF (RFAL). Apli ka tor Fa ce Ti te
skła da się z trzynastocentymetrowej izo -
lo wa nej ka niu li o śre dni cy 1,8 mm (której
ak tyw na koń ców ka emi tu je bi po lar ny prąd
RF) i dru giej ze wnę trz nej elek tro dy re fe -
ren cyj nej, śli zga ją cej się po po wierzch ni
skóry rów no le gle z elek tro dą we wnę trz -
ną. Prąd RF, prze pły wa jąc po przez tkan ki
znaj du ją ce się po mię dzy elek tro da mi (we -
wnę trz ną i ze wnę trz ną), ko a gu lu je pod -
skór ną tkan kę tłu szczo wą oraz pod grze -
wa skórę wła ści wą, przy czym ca łe cie pło

skie ro wa ne jest w kie run ku po wierzch ni
skóry. Du ża ilość cie pła wy dzie la ją ca się
wo kół elek tro dy pod skór nej ko a gu lu je nie
tyl ko tkan kę tłu szczo wą, ale rów nież war -
stwę sia tecz ko wa tą skóry, z za cho wa niem
war stwy bro daw ko wa tej. Obie elek tro dy
wy po sa żo ne są w czuj ni ki tem pe ra tu ry i –
podob nie jak w przy pad ku sy ste mu For -
ma – Fa ce Ti te au to ma tycz ne mo ni to ru je
bie żą cą tem pe ra tu rę skóry i au to ma tycz -
nie włą cza i wy łą cza emi sję prą du RF
w za leż ność od usta wio nej tem pe ra tu ry
do ce lo wej i bie żą cych od czy tów czuj ni -
ków. Po za po mia rem tem pe ra tu ry tkan ki
sy stem wy po sa żo ny jest w sze reg do dat -
ko wych za bez pie czeń, m.in. przed na -
głym wzro stem tem pe ra tu ry lub na głą
zmia ną im pe dan cji tkan ki. 

Pu bli ka cje do ty czą ce RFAL wy ka zu ją
ob kur cze nia skóry i tkan ki pod skór nej do
25% po 6 mie sią cach i 35-40% po 1 ro -
ku. Tak du że ob kur cze nie jest czę sto
wy star cza ją ce na wet u pa cjen tów prze -
wi dy wa nych do chi rur gicz ne go wy cię cia
pła ta skóry.

In nym na rzę dziem do po pra wy ką ta
podbród ko wo-szyj ne go jest sy stem Neck -
-Ti te. Wy ko rzy stu je on to sa mo zja wi sko li -
po li zy wspo ma ga nej RF co Fa ce Ti te, ale
elek tro da pod skór na jest w nim jed no cze -
śnie ka niu lą ssą cą. Ma ona śre dni cę 2,4 mm

Ryc. 11. Zmiana konturu podbródkowo-szyjnego uzyskana za pomocą FaceTite, NeckTite i
frakcyjnego prądu RF.
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i umoż li wia od sy sa nia tłu szczu w trak cie
ko a gu la cji tkan ki tłu szczo wej. Tech no lo gia
ta prze zna czo na jest dla pa cjen tów z du -
żym nadmia rem tkan ki tłu szczo wej nad
mię śniem sze ro kim szyi. W za leż no ści od
wiot ko ści i ela stycz no ści skóry szyi za raz po
za bie gu Neck Ti te, w tej sa mej se sji moż na
pod skór nie za sto so wać apli ka tor Fa ce Ti te
w ce lu wzmo że nia na pię cia skóry.

Dzia ła nie RFAL po le ga m.in. na ob -
kur cze niu FSN, a uzy ski wa ne wy ni ki to
25-40% po 1 ro ku od za bie gu, ze wska -
za niem na znacz nie więk szą sku tecz ność
re duk cji wiot ko ści niż SAL lub UAL.

W przy pad ku wy stę po wa nia zło żo -
nych zmian za wie ra ją cych do dat ko wo
po wierz chow ne zmar szcz ki lub prze bar -
wie nia i na czy nia RFAL moż na po łą czyć
z jed no cze snym sto so wa niem frak cyj ne -
go prą du RF (Frac to ra), abla cyj nych la se -
rów frak cyj nych, la se rów lub IPL. Po -
zwa la to do dat ko wo zop ty ma li zo wać
osią ga ny efekt wi zu al ny.

Pod su mo wa nie

Sta rze ją ca się skóra szyi jest jed nym
z więk szych wy zwań dla le ka rzy me dy cy -
ny este tycz nej. Po mi mo że tech ni ki mi ni -
mal nie in wa zyj ne od nio sły du ży suk ces
w za bie gach odmła dza nia skóry twa rzy,
ze wzglę du na swo ją struk tu rę i lo ka li za -
cję ob szar szyi jest miej scem znacz nie
tru dniej szym. Do pie ro ewo lu cja róż nych
tech nik w cią gu ostat nich lat przy nio sła
no we na rzę dzia, które moż na sa mo dziel -
nie lub w kom bi na cji wy ko rzy stać do
efek tyw nej, nie chi rur gicz nej po pra wy
skóry szyi. Opi sy wa ne po wy żej tech ni ki
moż na oczy wi ście uzu peł nić po da wa -
niem neu ro to ksyn, moc no roz cień czo -
nych wy peł nia czy oraz bio sty mu lan tów,
ale po nie waż skóra szyi jest bar dzo cien -
ka i uży cie sa mych środ ków far ma ko lo -
gicz nych jest ogra ni czo ne, naj lep sze efek -
ty odmło dze nia uzy sku je się, sto su jąc
kre a tyw ną te ra pię łą czo ną.

Ryc. 12. Połączenie działania systemu RFAL i frakcyjnego prądu RF.
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