
medycyna estetyczna

Po mi mo dy na micz ne go roz wo ju bran ży me dy cy ny este tycz nej, tyl ko
nie licz na część za bie gów nie wy ma ga okre su re kon wa le scen cji. Po
znacz nej więk szo ści pro ce dur me dycz nych spodzie wać się moż na: za -
czer wie nia skóry, pie cze nia, obrzę ku, si nia ków, nadwraż li wo ści i dys -
kom for tu skóry. Wszy st kie oso by ko rzy sta ją ce z usług me dy cy ny este -
tycz nej po win ny być po in for mo wa ne, jak skóra bę dzie się pre zen to wać
po za bie gu oraz przez kil ka ko lej nych dni tak, aby po ja wia ją ce się ob ja -
wy nie bu dzi ły nie po ko ju oraz nie po wo do wa ły zmia ny pla nów zwią za -
nych z ży ciem spo łecz nym. Co wię cej, pa cjent po wi nien wie dzieć, że od -
po wie dnia pie lę gna cja po za bie go wa przez ca ły okres re kon wa le scen cji
jest klu czo wa w ce lu uzy ska nia opty mal nych re zul ta tów. 

dr n. med. Julita Zaczyńska-Janeczko
Klinika JANECZKO w Krakowie

Regeneracja skóry po
zabiegach medycyny estetycznej

Po ru sza jąc te mat re ge ne ra cji po za -
bie gach me dy cy ny este tycz nej na le ży
uwzglę dnić róż no rod ność pro ce dur.
Wszy st kie in iek cje (np. kwas hia lu ro no -
wy, to ksy na bo tu li no wa, me zo te ra pia
igło wa) nio są za so bą ry zy ko po wsta nia
podbie gnięć krwa wych (si nia ków). Pie -
lę gna cja po za bie go wa po win na łą czyć
okła dy zim ne przez pierw sze dwa dni
po za bie gu, a na stęp nie okła dy cie płe,
aż do ustą pie nia zmian. Na le ży uwa -
żać, aby za bar dzo nie schło dzić skóry
i nie spo wo do wać po wsta nia odmro -
zin oraz ru mie nia. Bar dzo po moc ne są
rów nież pre pa ra ty przy śpie sza ją ce ab -
sorp cję si nia ków za wie ra ją ce ar ni kę,
wy ciąg z ka szta now ca, wi ta mi nę E i C,
kwas bur szty no wy.

Tro chę in nej pie lę gna cji wy ma ga
skóra po me zo te ra pii ty pu Der ma pen
lub za bie gu ra dio fre kwen cji mi kro i gło -
wej. Pa cjent za zwy czaj jest opuch nię ty,
skóra jest draż li wa, moc no za czer wie -
nio na, pie cze, po ja wia ją się ma łe wy -
bro czy ny oraz strup ki. Do dat ko wo
pod czas go je nia na skórek jest su chy,
łu szczy się i swę dzi. W ta kiej sy tu a cji
za sto so wa nie nie od po wie dnie go pre -
pa ra tu mo że tyl ko po gor szyć spra wę.
Podob nie jest po głę bo kich i śre dnio
głę bo kich pe e lin gach che micz nych –
uczu cie pie cze nia, swę dze nia oraz łu -
szcze nie się skóry mo że utrzy my wać
się kil ka dni. Ta kiej skóry nie na le ży
zbyt nio mo czyć, sto so wać do dat ko -
wych pe e lin gów, ani zdra py wać łu sek
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skór nych. Po ma ga re gu lar ne na wil ża -
nie ko sme ceu ty ka mi, które nie są ko -
me do gen ne oraz po sia da ją wła ści wo -
ści ła go dzą ce. Za wie ra ją np. pep ty dy
bio mi me tycz ne, alan to i nę, bi sa bo lol,
alo es, wi ta mi nę E, kwa sy ome ga 3. Po -
ma ga ją rów nież chło dzą ce, ko ją ce i na -
wil ża ją ce ma ski włók ni no we na są czo -
ne re ge ne ra cyj ną mie szan ką.

Pie lę gna cja po la se rach nie a bla cyj -
nych wy glą da bar dzo podob nie jak po -
prze dnio opi sa na. Wszy st ko za le ży od
te go, z ja kim pro ble mem bo ry ka się
pa cjent. Za zwy czaj tuż po za bie gu
skóra jest lek ko za czer wie nio na
i opuch nię ta, ale goi się dość szyb ko
(do ty go dnia) i wy łu szcza się otrę bia -
ście. Ko sme ceu ty ki o podob nym skła -
dzie spraw dzą się rów nież po de pi la cji
la se ro wej. Po tym za bie gu mo że my
spodzie wać się draż li wo ści przy do ty -
ku, opuch nię cia ob sza ru za bie go we go
oraz pie cze nia. Po kil ku dniach ob ja wy
ustę pu ją. Po więk szo ści za bie gów
(w szcze gól no ści po usu wa niu ru mie -
nia, za my ka niu na czy nek oraz la se rach
abla cyj nych) uni kać na le ży go rą cych ką -
pie li i nadmier ne go tar cia skóry. 

W przy pad ku la se rów abla cyj nych
spra wa jest tro chę bar dziej skom pli ko -
wa na. Okres re kon wa le scen cji wy no si
od 7 do 14 dni. Po pro ce du rze moż na
spodzie wać się du że go za czer wie nie -
nia, obrzę ku, są cze nia się skóry oraz
miej sco we go pod kr wa wia nia. Z cza sem
po ja wią się mi kro strup ki, które mu szą
wy łu szczyć się sa mo i st nie. Za zwy czaj
ko niecz ne jest prze pi sa nie pa cjen to wi
an ty bio ty ku do sto so wa nia miej sco we -
go lub do u st nie. Li sta pre pa ra tów do
sto so wa nia po la se rach abla cyj nych jest
bar dzo ogra ni czo na i na le ży trzy mać się
ści słych za le ceń le kar skich. Za zwy czaj
wy bie ra ne są ko sme ceu ty ki przy spie -

sza ją ce go je nie, stwo rzo ne do użyt ku
po za bie gach abla cyj nych.

Pa cjen ci, którzy ma ją skłon ność do
czę ste go wy stę po wa nia opry szcz ki po
za bie gach in wa zyj nych po win ni zo stać
za bez pie cze ni pre pa ra tem prze ciw wi -
ru so wym za wie ra ją cym acy klo wir, aby
uni kać po ja wie nia się zmian skór nych
i po ten cjal nych kom pli ka cji po nich.
Po nad to, po każ dej pro ce du rze, która
cza so wo uszka dza na skórek sto so wać
na le ży naj wyż szą ochro nę prze ciw sło -
necz ną, tak aby po zby wa jąc się jed -
nych pro ble mów np. blizn, nie na ba -
wić się dru gich (prze bar wień). Z te go
też wzglę du więk szość in wa zyj nych za -
bie gów wy ko nu je się w okre sie je sien -
no-zi mo wym, kie dy eks po zy cja na
słoń ce jest znacz nie mniej sza.

Pa mię taj my, że po in wa zyj nych za -
bie gach me dy cy ny este tycz nej na le ży
się gać tyl ko po pre pa ra ty prze zna czo -
ne do użyt ku na skórę uszko dzo ną,
które zo sta ły spe cjal nie stwo rzo ne
w tym ce lu. Pol ską mar ką, która cie szy
się co raz więk szym uzna niem wśród
le ka rzy jest Phar mann. Se ria este tycz -
na ko sme ceu ty ków po za bie go wych tej
mar ki zna czą co przy spie sza re ge ne ra -
cję skóry i skra ca czas re kon wa le scen -
cji. Pre pa ra ty te do stęp ne są w ga bi ne -
tach le kar skich oraz kli ni kach me dy cy -
ny este tycz nej. Dzię ki za sto so wa niu
li po so mal ne go sy ste mu pe ne tru ją ce go
skórę, uni kal ne kom po zy cje sub stan cji
ak tyw nych (w tym pep ty dy bio mi me -
tycz ne) do cie ra ją do głęb szych warstw
skóry (prze ni ka ją przez war stwę ro go -
wą na skór ka), co za pew nia więk szą
sku tecz ność dzia ła nia ko sme ceu ty -
ków. 

Wszy st kie ko sme ceu ty ki z se rii po -
za bie go wej fir my Phar mann za wie ra ją
w swo im skła dzie neu ro pep tyd-pep -
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tyd bio mi me tycz ny o wła ści wo ściach
re ge ne ru ją co-ła go dzą cych. Sub stan cja
ta zmniej sza wy dzie la nie sub stan cji P
(neu ro prze ka źni ka uwal nia ne go z neu ro -
nów czu cio wych, od po wie dzial ne go za
od czu wa nie sil ne go bólu). Dzię ki te mu
ma bez po śre dni wpływ na zwę że nie
na czyń krwio no śnych, re duk cję
nadwraż li wo ści skóry, za czer wie nie -
nia, opu chli zny i in nych ne ga tyw nych
od czuć po za bie gach me dy cy ny este -
tycz nej.

W se rii este tycz nej fir my Phar mann
zna leźć mo że my 4 in te re su ją ce pre pa ra ty:
• La se rat™ – krem prze zna czo ny do

użyt ku po la se rach abla cyj nych,
nie a bla cy nych, epi la cji, mi kro na kłu -
wa niu, ra dio fre kwen cji z na kłu wa -
niem, pe e lin gach che micz nych.
Oprócz neu ro pe ty du za wie ra 
rów nież m.in: al lan to i nę, pan te nol,
wit E. Ma neu tral ny za pach i bar -
dzo do brze się roz pro wa dza, co
ma du że zna cze nie, kie dy skóra
jest obo la ła.

• Ar ni zen™ oraz Me so-Ar ni zen™ –
2 pro duk ty w po sta ci kre mo-że li
które zna czą co skra ca ją czas re -
kon wa le scen cji po in iek cjach, za -
my ka niu na czy nek, za bie gach 
mi kro der ma bra zji, me zo te ra pii.
W ich skła dzie (oprócz neu ro pep -

ty du) znaj dzie my do dat ko wo sta -
ran nie wy se lek cjo no wa ne sub stan -
cje ak tyw ne: oczar wir gi nij ski, ka -
szta no wiec zwy czaj ny, ar ni kę gór -
ską, ko can kę wło ską, dzię ki którym
opuch nię cia i si nia ki po ja wia ją ce się
po ww. pro ce du rach znacz nie
szyb ciej zni ka ją.

• Co o ling Fa ce Mask – ma ski włók ni -
no we do użyt ku po za bie gach in -
iek cyj nych, mi kro na kłu wa niu, pe e -
li gach che micz nych. Dzię ki za war -
to ści tre ha lo zy, wy cią gu z alo e su
oraz mi ło rzę bu ja poń skie go ko ją,
ła go dzą oraz na wil ża ją skórę. Pa -
cjent mo że sam wy ko rzy stać ma -
skę w do mu, gdy po ja wia ją się do -
le gli wo ści po za bie go we.

Pie lę gna cja po za bie go wa jest bar -
dzo in dy wi du al nym pro ce sem, więc
na le ży po stę po wać ści śle we dług
wska zań le ka rza. Sto so wa nie pre pa ra -
tów, które uży wa my na co dzień do
pie lę gna cji skóry mo że do pro wa dzić
do aler gii oraz wol niej sze go go je nia
się, nie wspo mi na jąc o dys kom for cie.
Za pew nie nie pa cjen tów, że mo gą
zgła szać się do kli ni ki w ra zie py tań,
bądź wąt pli wo ści oraz wrę cze nie na
pi śmie za le ceń po za bie gu spra wia, że
czu ją się bez piecz nie.
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