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Zastosowanie ciepła
w zabiegach
kosmetycznych

Co to jest ciep³olecznictwo

Dzia³anie ciep³a na organizm

Ciep³olecznictwo jest jednym z najczêściej polecanych i najszerzej
stosowanych metod leczenia dolegliwości ogólnoustrojowych
m. in. dolegliwości ze strony narz¹du ruchu, które dotycz¹ ludzi
w ka¿dym wieku i na ca³ym świecie. Polega na dostarczeniu
organizmowi energii cieplnej z zewn¹trz lub powodowanie jego
powstania w tkankach. W kosmetologii zastosowanie ciep³olecznictwa pozwoli³o na uzyskanie lepszych efektów w trakcie
przeprowadzania zabiegów w obrêbie ca³ego cia³a.
Jednym z podstawowych odczynów organizmu na ciep³o jest
reakcja ze strony naczyñ krwionośnych, która przebiega zgodnie z prawem Dastre-Morata: Jeśli naczynia krwionośne skóry
ulegaj¹ pod wp³ywem ciep³a rozszerzeniu, du¿e naczynia
klatki piersiowej i jamy brzusznej ulegaj¹ zwê¿eniu. Natomiast,
jeśli naczynia skóry pod wp³ywem zimna ulegn¹ zwê¿eniu,
naczynia klatki piersiowej i jamy brzusznej rozszerzaj¹ siê.
Z kolei odczyn ze strony naczyñ krwionośnych nerek, śledziony
i mózgu pozostaje taki sam jak odczyn naczyñ skóry.
Metody ciep³olecznictwa to m. in. balneoterapia, wodolecznictwo, a tak¿e stosowanie parafiny, ciep³ego piasku, gor¹cych
kamieni, gor¹cego powietrza, lampy sollux z czerwonym filtrem
i in. Metody ciep³olecznictwa, które wzbudzaj¹ powstanie
ciep³a w tkankach to m. in. ultradźwiêki, promieniowanie IR,
pr¹dy wysokiej czêstotliwości.

Przy dzia³aniu miejscowym (odczyn miejscowy) ciep³o powoduje rozszerzenie naczyñ krwionośnych skóry i tkanki podskórnej, co prowadzi do zwiêkszonego ukrwienia skóry. Powoduje
to szereg nastêpuj¹cych po sobie reakcji m. in. dostarczenie
tlenu i substancji od¿ywczych z krwi do tkanek, zwiêkszonej
przemiany materii, zwiêkszonej absorpcji substancji u¿ytych
w trakcie zbiegu (masek, serum itp.). Wykorzystuj¹c ciep³o
podczas zabiegów kosmetycznych dzia³amy równie¿ leczniczo
na ró¿ne stany chorobowe. Ciep³o:
- dzia³a p/bólowo w stanach spowodowanych m.in. wzmo¿onym napiêciem miêśni,
- po³¹czone z aromaterapi¹ dzia³a uspokajaj¹co,
- pod wp³ywem ciep³a zwiêkszaj¹ siê mechanizmy obronne
skóry.
Gdy zabiegi z u¿yciem ciep³a s¹ zastosowane na wiêksze powierzchnie cia³a w odpowiednio d³ugim czasie to wystêpuje
wówczas odczyn ogólny, gdzie objawem jest podwy¿szona
ciep³ota cia³a (przegrzanie organizmu). Takie efekty uzyskuje
siê przy ok³adach borowinowych, czy parafinowych na wiêksze
powierzchnie cia³a. Zabiegi takie wykonywane s¹ najczêściej
w ośrodkach Spa, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach
fizykoterapeutycznych.

Wskazania i p/wskazania do zabiegów
Wskazania do zastosowania ciep³olecznictwa to:
- choroby przewlek³e np. choroba zwyrodnieniowa stawów
(bez stanu zaostrzeñ)
- stany po urazach i st³uczeniach tkanek miêkkich (po
ust¹pieniu stanów zapalnych)
niedow³ady spastyczne
- przykurcze miêśniowe
- nerwobóle
- zapalenie nerwów obwodowych
(np. rwa kulszowa)
- choroby skóry (tr¹dzik).
Przeciwwskazania do zastosowania ciep³a na du¿e powierzchnie
cia³a to:
- ostre stany zapalne
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obrzêki
krwawienia
zakrzepy i stany po zakrzepowych zapaleniach ¿y³
choroby serca
mia¿d¿yca têtnic.

Rodzaje zabiegów ciep³o leczniczych w gabinetach
kosmetycznych
Zabiegi wykorzystuj¹ce bodźce cieplne stosowane s¹ od dawna w kosmetyce i fizykoterapii. W medycynie ludowej by³y
wykorzystywane jako terapie p/bólowe, lecznicze po³¹czone
z zio³olecznictwem a nawet jako rytua³y religijne np. ciep³e
³aźnie tureckie, które mia³y za zadanie oczyściæ cia³o.
Zabiegi najczêściej stosowane w profesjonalnych gabinetach
kosmetycznych i ośrodkach Spa to:
- sauna
- k¹piele i ok³ady borowinowe
- parafinoterapia
- ciep³e masa¿e wodne (hydroterapia)
- promieniowania podczerwone
- nagrzewanie stóp butami ogrzewanymi elektrycznie
- nagrzewanie gor¹cym piaskiem.
W trakcie zabiegów stosuje siê ciep³o suche lub ciep³o wilgotne. Ciep³o suche jest dostarczane organizmowi przez zabiegi,
gdzie energia cieplna przenoszona jest przez kontakt tj. poduszka elektryczna, ciep³y piasek, termofor czy ogrzane kamienie
bazaltowe do masa¿y. Natomiast ciep³o wilgotne przekazuje
energiê ciepln¹ za pomoc¹ wody (wodolecznictwo, balneoterapia). Przegrzanie g³êbokie tkanek uzyska siê równie¿ poprzez
dostarczenie ciep³a za pomoc¹ promieniowania podczerwonego i pola elektrycznego wysokiej czêstotliwości.

Przyk³ady zabiegów z u¿yciem ciep³a
Zabiegi parafinowe – parafina cechuje siê du¿¹ pojemności¹
ciepln¹ i bardzo wolno oddaje swoje ciep³o. Wyró¿niamy wiele
metod stosowania parafiny m. in. k¹piele parafinowe, zawijania
parafinowe, nak³adanie na stopy i d³onie tzw. rêkawiczki i skarpetki parafinowe. Stosowana jest w celu zmiêkczenia naskórka,
zwiêkszenia przekrwienia w celu lepszego wch³oniêcia substancji
aktywnych preparatów na³o¿onych wcześniej (serum, maski,
koncentraty od¿ywcze, lecznicze). Poza tym jest ona wskazana
w celu zmiêkczenia blizn, a tak¿e przy ³agodzeniu przykurczy
pourazowych, zrostów, bólów przeci¹¿eniowych miêśni d³oni itp.
Przeciwskazania do stosowania parafiny:
- stany odwapnienia kości (osteoporoza)
- ostre stany zapalne
- przerwanie ci¹g³ości naskórka
- wszystkie stany, które s¹ p/wskazaniem do stosowania ciep³a.
Zabiegi borowinowe
Borowina ma du¿¹ pojemnośæ ciepln¹ i uwa¿ana jest za bardzo
dobry nośnik ciep³a. Wyj¹tkow¹ cech¹ zabiegów borowinowych
jest przegrzanie organizmu i przy tym nie odczuwanie zbyt
silnego ciep³a przez klienta (40-42st. C odczuwane s¹ jak tem-

peratura wody ok. 37st. C). K¹piele, ok³ady i zawijania borowinowe s¹ stosowane jako forma ciep³olecznictwa w takich
schorzeniach jak:
- daleko posuniête choroby zwyrodnieniowe stawów i chrz¹stek stawowych
- zespo³y bólowe okolic krêgos³upa i stawów tj. biodrowe,
kolanowe, skokowe, nadgarstkowe
- niektóre choroby ginekologiczne.
Dzia³anie borowiny jest wielokierunkowe, jej dobroczynne dzia³anie nie ogranicza siê jedynie do ciep³olecznictwa, istotna jest
równie¿ absorpcja sk³adników czynnych zawartych w borowinie.
Borowina coraz czêściej jest stosowana w gabinetach kosmetycznych w postaci k¹pieli borowinowej stóp, d³oni czy w postaci masek na twarz. Posiada szerokie dzia³anie regeneruj¹ce
i wspomagaj¹ce metabolizm komórek. Borowina zawiera
cenne substancje czynne tj. fenolokwasy, polisacharydy, aminokwasy, mikro- i makroelementy, substancje humusowe, fitohormony i inne. Dzia³a silnie detoksykacyjnie, antyoksydacyjnie, co
ma du¿e znaczenie podczas zabiegów pielêgnacyjnych w gabinecie kosmetycznych.
Lampa sollux
Jest czêsto stosowanym urz¹dzeniem w gabinecie kosmetycznym, emituj¹cym promieniowanie podczerwone. Energia
promieniowania podczerwonego, która jest poch³oniêta przez
tkanki zwiêksza energiê kinetyczn¹ ich cz¹steczek i powoduje
wzrost temperatury. Tkanki ludzkie zawieraj¹ce du¿¹ ilośæ wody
dobrze poch³aniaj¹ promieniowanie podczerwone, ulegaj¹c
przy tym ogrzaniu.
Powoduje to rozszerzenie naczyñ w³osowatych skóry, zmniejszenie napiêcia miêśniowego, zwiêkszenie przep³ywu krwi
têtniczej.
Zabieg świat³oleczniczy lamp¹ sollux stosuje siê w takich przypadkach jak:
- przewlek³e procesy zapalne i reumatyczne stawów
- stany pourazowe koñczyn
- przewlek³e i podostre stany zapalne nerwów obwodowych
- bóle miêśni
- odmro¿enia
- oparzenia
- przykurcze
- trudno goj¹ce siê rany
- w przygotowaniu skóry do zbiegów np. oczyszczania manualnego twarzy
- zwiêkszenie absorpcji przez skórê substancji czynnych zawartych w na³o¿onej na skórê masce.
To tylko niektóre przyk³ady zabiegów ciep³oleczniczych, które
mo¿na zastosowaæ w gabinecie kosmetycznym. Mog¹ one byæ
sta³ym elementem w ofercie lub te¿ z powodzeniem stanowiæ
uzupe³nienie oferowanych zabiegów nie tylko na cia³o, ale równie¿ manicure i pedicure. Klientki z pewności¹ doceni¹ profesjonalne podejście oraz chêæ zaoferowania im nowej us³ugi, co
w dzisiejszych trudnych czasach jest szczególnie wa¿ne.
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