
Ludzie od wieków próbowali zapobiec starzeniu się organizmu. Próby zachowania 
młodości skóry, takie jak słynne kąpiele w mleku królowej Kleopatry, były znane 
już w starożytności. Dziś gdy kosmetologia, medycyna i biologia służą nam wspar-
ciem, można jeszcze skuteczniej łączyć działanie różnych czynników i osiągać jesz-
cze lepsze efekty.

Terapie przeciw starzeniu się 
skóry w zabiegach łączonych  
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rudno ustalić jednoznacz-
nie granicę starzenia się 
skóry. Zależy  ona oczywi-
ście od wieku, genetyki, 
stanu zdrowia (starzenie 
endogenne) i warunków 
klimatycznych – głównie  

ekspozycji  UV  (starzenie egzogenne). 
Kosmetyczki i kosmetologów najbardziej 
interesuje skóra, głównie epiderma, 
albowiem w tej strefie przede wszystkim  
działamy, choć coraz częściej wchodzimy 
w głąb skóry, dzięki nowoczesnym techno-
logiom produktów kosmetycznych, dodat-
kowo wspomaganych odpowiednią apara-
turą aplikującą.
 

ZDRADZIECKA MIMIKA 
Problem starzenia się skóry dotyczy całego 
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ciała, ale skupię się tu na partiach twarzy, 
szyi, dekoltu i grzbietach rąk. Pierwszymi 
oznakami  starzejącej się skóry są pogłębia-
jące się zmarszczki  mimiczne, szczególnie 
w okolicach oczu, czoła, między brwiami       
i wokół ust, dalej tzw. grawitacyjne – zwią-
zanie z biologicznym  starzeniem 
(wiotkość i opadanie powiek, pogłębienie 
zmarszczek wargowo-nosowych, opadanie 
policzków, zmiany w owalu twarzy). Stan 
zdrowia, nadmierne korzystanie ze słońca, 
a także wiek i tryb życia wpływają na 
powstawanie i utrwalanie  tzw. zmarszczek 
strukturalnych, które objawiają się w posta-
ci siateczki na policzkach, dekolcie oraz 
zmarszczek poprzecznych na szyi. Powo-
dują je również zmiany w skórze właściwej: 
następuje powolna degradacja włókien 
kolagenu i elastyny, zmniejsza się aktyw-

ność fibroblastów, tonus skóry maleje, 
między innymi przez spadek poziomu 
kwasu hialuronowego i utratę  wewnątrze-
pidermalnej  wody. Naczynka włosowate 
rozszerzają się z powodu  kruchości 
ścianek i powolniejszej mikrocyrkulacji 
krwi. 

STAROŚĆ WIDOCZNA NA SKÓRZE
Starzenie się skóry to nie tylko zmarszczki. 
Skóra twarzy i grzbiety rąk przez cały 
niemalże rok, w strefie klimatycznej, w 
której żyjemy narażone są na działanie 
różnych czynników atmosferycznych:  
pro-mieniowania UV, wiatru, niskiej 
temperatury, wilgoci.  Problem  dotyczy 
też głębszych warstw.  Z wiekiem maleje 
liczba melanocytów,  które nierówno 
rozkładają się, grupują, powstają większe  



dejmujemy decyzję i przedstawiamy pro-
pozycje do ewentualnego zaakceptowania. 
Podkreślam ten fakt dlatego, że jeszcze nie-
wiele firm ma w swojej ofercie opracowa-
ne skuteczne zabiegi przeciw starzeniu się 
skóry. Terapie zabiegów łączonych można 
tworzyć samodzielnie, ale tylko profesjonal-
ne podejście do tematu, wiedza, logiczne 
myślenie, odpowiednia kolejność czynno-
ści lub zabiegów w serii dadzą oczekiwany 
rezultat i usatysfakcjonują klienta/klientkę.  
To jedna ważna rzecz. Druga to znajomość  
i działanie składników aktywnych, witamin, 
soli mineralnych, wyciągów ziołowych, fito-
hormonów, aminokwasów, które przy po-
mocy odpowiedniej aparatury lub narzędzi  

i mniejsze plamy barwnikowe – nie 
tylko naskórkowe, lecz także mieszane 
i skórne. Obserwujemy je na grzbietach 
dłoni, na dekolcie i twarzy. Uaktywniają 
się zmiany patologiczne skóry, o których 
mówi się, że są to zmiany starcze: 
brodawki łojotokowe na twarzy i ciele, 
znamiona komórkowe, włókniaki mięk-
kie na szyi, czasami kępki żółte powiek, 
naczyniaki na dekolcie i ciele. Kosmeto-
logia XXI wieku, medycyna estetyczna i chi- 
rurgia plastyczna dają wielkie szanse 
zniwelowania i opóźnienia skutków sta-
rzenia się skóry. Jest wiele możliwości, 
zabiegów, bardzo dobrych  kosmetyków 
i terapii, dzięki  którym   można łagodzić 
negatywne skutki upływających lat.  

ISTOTNE DIAGNOZOWANIE
Aby zakwalifikować  skórę, np. twarzy, do 
terapii anti-age, musimy ją ocenić, zdia-
gnozować rodzaj cery, nawilżenie, wraż-
liwość, grubość naskórka, zapytać w wy-
wiadzie o stan zdrowia w celu wyklucze-
nia przeciwwskazań, obejrzeć pod lampą 
lupą, lampą Wooda  lub dermoskopem 
i sprawdzić jakie patologie wieku dojrza-
łego się na niej znajdują. Kolejny etap 
wywiadu dotyczy oczekiwań  klientki. 
Dopiero wówczas gdy je poznamy, po-

będą  lepiej penetrować tkanki skóry.  We-
dług mnie najważniejsze jest przygotowa-
nie wstępne skóry do zabiegu. Doskonale 
już znamy mikrodermabrazję, peeling  ka-
witacyjny, peeling enzymatyczny albo wy-
brane kwasy, które z powodzeniem stosu-
jemy przed zabiegami. Oczywiście profi-
laktyka przeciw starzeniu się skóry jest bar-
dzo istotna, ale nas interesują poważniejsze 
zabiegi, które będą wygładzały zmarszczki, 
efektywnie nawilżały i napinały skórę, likwi-
dowały i rozjaśniały plamy pigmentacyjne, 
usuwały patologie skóry: rozszerzone na-
czynka włosowate, mięczaki zakaźne, włók-
niaki miękkie itd.  Nie sposób tu podać go-
towych i sprawdzonych terapii, każda  doj-
rzała skóra jest inna i wymaga innych zabie-
gów anti-age. 

ZESTAWY MŁODOŚCI
Oto kilka przykładów bardzo ogólnych, 
bez uwzględniania kolejności zabiegów 
i  łączenia ich w terapie. Fotostarzenie  
(zmarszczki, zmiany barwnikowe) – tu 
można połączyć laser  IPL, VPL, eksfoliacje 
kwasami z uwzględnieniem  kwasu  mleko-
wego, kojowego, arbutyny, złuszczenia zio-
łami, serie masaży liftingowych, oxybrazję.  
Rewitalizacja skóry twarzy, szyi i dekoltu, to 
seria zabiegów mezoterapii igłowej z nie- 
usieciowanym kwasem hialuronowym.  
Niewątpliwie najefektywniejszą regenera-
cją skóry są zabiegi  mikronakłuwania  rol-
lerem z jednoczesną aplikacją  specjalnie 
przygotowanych produktów  z zawartością 
kompleksów witaminowych,  minerałów, 
kwasów, kwasu hialuronowego i innych. 
Wiele terapii nie wymagających takich 
interwencji wspomagamy ultradźwiękami, 
jonoforezą, maskami liftującymi. Ciekawe 
zabiegi można komponować na okolice 
oczu, na tzw. kurze łapki: mikrodermabra-
zja korundowa, kwas mlekowy, masaż 
liftingujący, maska algowa albo cukrowa. 
Zabiegi kosmetyczne  znakomicie mogą 
służyć w przedłużonych terapiach, tworzo-
nych we współpracy z lekarzem medycyny 
estetycznej.  Pielęgnacja w domu, dieta, 
uzupełnianie jej suplementami, np. 
colostrum,  zachowanie dobrego zdrowia, 
kondycji fizycznej, psychicznej, dbałość 
o urodę,  są gwarancją zachowania i prze- 
dłużenia młodości.
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Starzenie się skóry to nie tylko zmarszczki. Skóra 
twarzy i grzbiety rąk przez cały niemalże rok w strefie 
klimatycznej, w której żyjemy narażone są na działa-
nie różnych czynników  atmosferycznych:  promienio-

wania  UV, wiatru, niskiej temperatury, wilgoci. 
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Kosmetologia XXI wieku,  medycyna estetyczna i chi-
rurgia plastyczna dają wielkie szanse zniwelowania 
i opóźnienia skutków starzenia się skóry. Jest wiele 

możliwości, zabiegów, bardzo dobrych  kosmetyków 
i terapii, dzięki  którym   można łagodzić negatywne 

skutki upływających lat.
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