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Coraz czêściej do gabinetów medycyny estetycznej i kosmetologii zg³aszaj¹ siê pacjenci, którzy s¹ zainteresowani zabiegami odm³adzaj¹cymi skórê d³oni. Objawy,
które świadcz¹ o widocznym starzeniu siê skóry d³oni to
przede wszystkim zanik miêśni i podskórnej tkanki t³uszczowej. Wówczas dochodzi do uwidocznienia naczyñ
krwionośnych, kości śródrêcza i zmarszczek. Skóra staje
siê wiotka, cienka i ma nierównomierny koloryt. Pielêgnacja i leczenie takich zmian czasami nie przynosi efektów przy u¿yciu podstawowych kosmetyków. Jeszcze do
niedawna, tak popularne zabiegi jak: mezoterapia, IPL,
RF, nie by³y dostêpne. W tej chwili, wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom pacjentów, opracowano wiele ciekawych
i zmodyfikowanych zabiegów odm³adzaj¹cych skórê
d³oni. Czêśæ z nich wymaga przeprowadzenia zabiegu
przez lekarza specjalistê.

Mezoterapia beziglowa

Mikrodermabrazja
Jest podstawowym zabiegiem w pielêgnacji skóry d³oni. Umo¿liwia ona eksfoliacjê powierzchownych warstw naskórka co
powoduje rozjaśnienie przebarwieñ, oczyszczenie i sp³ycenie
zmarszczek. Z³uszczaj¹c powierzchown¹ warstwê naskórka
dochodzi równie¿ do zwiêkszenia absorpcji substancji od¿ywczych u¿ywanych w zabiegach modyfikowanych np. zabieg
mikrodermabrazji + aplikacja ampu³ki z serum silnie od¿ywczym. W niektórych gabinetach specjalistycznych jest ona
u¿ywana przed zabiegami fotoodm³adzania (IPL) daj¹cymi
doskona³e efekty liftinguj¹ce. Skóra d³oni jest po takim zabiegu napiêta, wyg³adzona i rozjaśniona.

Mikrodermabrazja diamentowa

Fotoodm³adzanie (IPL)
Fotoodm³adzanie (IPL) jest to zabieg wykorzystuj¹cy najnowocześniejsze technologie energii świetlnej (intensywne pulsacyjne świat³o). W dzisiejszych czasach ma ono ogromne zastosowanie w kosmetologii i medycynie estetycznej. IPL u¿ywa siê
w usuwaniu takich dolegliwości jak min. uszkodzone naczynia
krwionośne, rumieñ i przebarwienia skóry. Świat³o IPL jest
skuteczne i bezpieczne poniewa¿ bezinwazyjnie przenika przez
warstwy skóry i jest absorbowane przez hemoglobinê lub
melaninê. Fotoodm³adzanie pobudza komórki do regeneracji
i odbudowy kolagenu i elastyny. Efektem zastosowania IPL jest
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Mikrodermabrazja korundowa

pielęgnacja
widoczne poprawienie faktury skóry d³oni. Zwiêksza siê napiêcia skóry i jej elastycznośæ, dochodzi równie¿ do wyraźnego
zmniejszenia siê przebarwieñ i zmarszczek. Fotoodm³adzanie
jest najczêściej ³¹czone z innymi metodami np. mikrodermabrazja, laser frakcyjny CO2.

blastów do produkcji kolagenu czego efektem jest silne odm³odzenie. W ostatecznym efekcie skóra zostaje ści¹gniêta
i zagêszczona, poprawia siê jej struktura, zmarszczki ulegaj¹
wyg³adzeniu.

Cosmelan
Laser frakcyjny CO2
To nowa technologia w pielêgnacji nie tylko skóry twarzy czy
innych obszarów, ale tak¿e d³oni. Zabiegi laserem frakcyjnym
CO2 s¹ doskona³ym sposobem na redukcjê przebarwieñ,
zmarszczek, bruzd oraz zwiêkszeniu napiêcia skóry co daje
efekt liftingu.
Zastosowanie lasera frakcyjnego CO2 powoduje wytworzenie
mikroskopijnych uszkodzeñ siêgaj¹cych skóry w³aściwej.
Miejsca mikro uszkodzeñ s¹ otoczone wyspami zdrowej nieuszkodzonej skóry. Komórki zdrowej skóry powoduj¹ bardzo
szybk¹ odbudowê zniszczonych wysepek, co zapocz¹tkowuje
trwaj¹cy do 6 miesiêcy proces przebudowy ca³ej skóry. Stymulacja ciep³em syntezy kolagenu prowadzi do poprawienia napiêcia i wyg³adzenia naskórka.
Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, obrzêkniêta i widoczne s¹ objawy przypominaj¹ce oparzenie s³oneczne
zbli¿one do oparzenia. Obrzêk ustêpuje zwykle w ci¹gu 48 godzin. Po 4-5 dniach mo¿e byæ widoczne niewielkie z³uszczanie.
Jest to nowa bezbolesna technologia w walce ze starzeniem
skóry. Stosuje siê znieczulenie miejscowe.

Oprócz IPL, laserów i innych sprzêtów do usuwania stosuje siê
min. takie preparaty jak Cosmelan. Mechanizm dzia³ania tego
preparatu jest oparty na wykorzystaniu substancji hamuj¹cych
tyrozynazê (enzym bior¹cy udzia³ w procesie melanogenezy).
Zawiera substancje rozjaśniaj¹ce min. kwas askorbowy, kojowy,
fitowy, arbutynê, palmitynian retinolu. Preparat ma równie¿
dzia³anie odm³adzaj¹ce i poprawiaj¹ce kondycjê starzej¹cej siê
skóry. Zabiegi z u¿yciem takich preparatów jak Cosmelan s¹
stosowane przez lekarza.

Peelingi medyczne
W profesjonalnych gabinetach kosmetyczno-dermatologicznych wykonywane s¹ peelingi medyczne. S¹ zabiegami, które
maj¹ na celu usuniêcie wierzchniej warstwy naskórka. Skóra
staje siê jaśniejsza i ma zdrowszy wygl¹d. Pobudzone s¹ procesy odnowy naskórka. Peelingi s¹ dobierane indywidualnie
dla ka¿dego pacjenta zale¿nie od objawów, wskazañ i przeciwwskazañ. Najczêściej stosowane do skóry d³oni peelingi to:
kwas glikolowy, yellow peel, green peel.

Roll-cit
Lifting wolumetryczny d³oni
Nowy zabieg polegaj¹cy na przywracaniu utraconej objêtości
tkanek. Powoduje poprawienie konturów d³oni, g³adkośæ i lepsze napiêcie skóry. Zabieg ten ma na celu przywrócenie dawnego wygl¹du d³oni. Jest on wskazany dla osób, które utraci³y
jêdrnośæ skóry z widocznym ostro zarysowanym kośæcem
d³oni. Zabieg polega na wype³nieniu ubytków za pomoc¹
kwasu hialuronowego.
Lifting wolumetryczny jest wykonywany w miejscowym znieczuleniu, w zwi¹zku z czym jest prawie bezbolesny. Efekt zabiegu utrzymuje siê przez oko³o rok. Uzupe³nienie objêtości
d³oni kwasem hialuronowym wp³ywa te¿ na stan skóry, która
staje siê nawil¿ona, elastyczna i ma równomierny koloryt.

Fale radiowe
Fale radiowe (promieniowanie radiowe) s¹ falami elektromagnetycznymi wytwarzanymi przez pr¹d. Obecnie s¹ szeroko rozpowszechnione w kosmetyce, fizjoterapii i medycynie. Zabiegi
polegaj¹ na podgrzewaniu w³ókien kolagenowych do temperatury (40-45 stopni Celsjusza), w której kolagen ulega skurczeniu,
a nastêpnie napina siê, odnawiaj¹c swoj¹ strukturê.
Fale radiowe wnikaj¹c g³êboko w skórê w³aściw¹ i tkankê
podskórn¹ powoduj¹:
W pierwszym etapie zabiegu, skrócenie i odnowê struktury
w³ókien kolagenowych, które w procesie starzenia uleg³y wyd³u¿eniu i poskrêcaniu. W kolejnym etapie trwaj¹cym do 6 miesiêcy od dnia zabiegu, nastêpuje gojenie ran i pobudzenie fibro-

Ostatnio bardzo popularny odm³adzaj¹cy równie¿ skórê d³oni.
Wyró¿niamy Roll – cit kosmetyczny i medyczny
Roll-cit jest to ruchomy wa³eczek z bardzo ostrymi, cienkimi,
igie³kami, który toczony po skórze powoduje jej nak³uwanie
wywo³uj¹c naturaln¹ indukcjê kolagenu. Roll-cit medyczny
s³u¿y do wykonywania zabiegów profesjonalnych przez lekarzy
w klinikach medycznych.
Roll-cit kosmetyczny jest przeznaczony dla kosmetyczek i kosmetologów. Ró¿ni siê od medycznego tym, i¿ ig³y s¹ krótsze.
Zabieg nie wymaga znieczulenia ogólnego. Nak³ucia powoduj¹ reakcjê w skórze w³aściwej (uszkodzenia, krwawienia) co
powoduje zwiêkszenie czynności fibroblastów, a przez to
produkcjê kolagenu i elastyny.
Przyrost kolagenu w skórze d³oni powoduje m.in. ujêdrnienie
wiotkiej skóry, redukcjê zmarszczek, pogrubienie cienkiej skóry d³oni. Zalet¹ tej metody jest to, ¿e mo¿e byæ stosowana na
bardzo cienkiej i delikatnej skórze, a poza tym nie ma ryzyka
zwiêkszonej pigmentacji i nie powoduje nadwra¿liwości na
s³oñce.
Inne zabiegi odm³adzaj¹ce, które s¹ proponowane w gabinetach medycyny estetycznej i gabinetach kosmetologii to m.in.
mezoterapia bezig³owa, mezoterapia ig³owa. Zazwyczaj w gabinetach s¹ to metody modyfikowane w zale¿ności od kondycji skóry, wskazañ i oczekiwañ pacjenta. Najwa¿niejszym celem
tych zabiegów jest zadowolenie klienta.
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