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stosowane razem. Zdaniem specjalistów z Centrum Medycznego 
Bieńkowski, najbardziej efektywną, ekonomiczną i przyjazną dla 
pacjenta i lekarza metodą jest metoda wibracyjna. Pozwala ona 
bezpiecznie w krótkim czasie usunąć największą ilość tłuszczu. 
Sprzęt używany do tej metody jest w miarę tani i niezawodny. 
Można ją stosować zarówno pod znieczuleniem ogólnym, jak 
i miejscowym, tzw. metodą tumescent. Liposukcja wibracyjna to 
zabieg podobny do tradycyjnej liposukcji, ale znacznie bezpiecz-
niejszy. Liposukcja wibracyjna wykonywana jest za pomocą kaniul 
wprowadzonych w ruch wibracyjny. Dzięki bardzo szybkim ich 
ruchom tłuszcz odsysany jest w bardzo krótkim czasie, ponieważ 
urządzenie to bardziej delikatnie wnika do tkanki tłuszczowej, 
zawierającej więcej elementów łącznych, jak ma to miejsce na 
przykład na pośladkach czy na plecach. Metoda ta sprawdza 
się zwłaszcza przy powtórnej lipo-
sukcji, jak też w przypadku istnienia 
konieczności wyrównania niedo-
statków w  odsysanym rejonie lub 
też na granicy pomiędzy odsysaną 
i nieodsysaną częścią ciała. Liposukcja 
wibracyjna jest od wielu lat stosowana 
z doskonałymi wynikami jako główna 
metoda w   Centrum Medycznym 
Bieńkowski obok takich metod, jak 
lipoliza laserowa i metoda strzykaw-
kowa. Zdaniem specjalistów z tego ośrodka popularna metoda 
typu hydrojet jest bardzo nieekonomiczna ze względu na drogi 
sprzęt, mający sporą awaryjność, oraz na długość trwania zabiegu. 
– Podobnie jest z metodą wspomaganą ultradźwiękami – mówią 
chirurdzy z tego ośrodka. – Z tego powodu metody te nie spraw-
dziły się w naszej praktyce. Oferowane w różnych konf iguracjach 
zabiegi, które nie są przeprowadzane z użyciem tej metody w odpo-
wiednich warunkach i z odpowiednim zabezpieczeniem, mogą być 
tylko namiastką, i to bardzo niebezpieczną, gdyż z powodu odsysania 
tłuszczu nadal umiera na świecie kilkaset osób w ciągu roku. 

LipOLiZA
Tajemnicza lipoliza nie jest ani metodą odchudzania, ani też 
metodą operacyjnego odsysania tłuszcz, a jedynie sposobem na 
nieoperacyjne miejscowe jego usuwanie dzięki rozpuszczaniu 
komórek tłuszczowych. Lipoliza wykonywana jest raczej w celu 

modelowania ciała i sylwetki, redukcji lub likwidacji fałd tłuszczu 
na ograniczonym obszarze. Jest to nieinwazyjny zabieg odchudza-
jący, który ma zastosowanie dla takich części ciała, jak podbródek, 
brzuch, uda, pośladki, pachy, kark czy kolana. 

Lipoliza iniekcyjna polega na podaniu za pomocą zastrzyków 
substancji powodującej rozpad adypocytów, inaczej komórek 
tłuszczowych. Po zaznaczeniu obszarów poddanych lipolizie oraz 
wykonaniu znieczulenia miejscowego lekarz podaje zastrzyki 
zawierające substancję rozpuszczającą tkankę tłuszczową. 
W miejscu wstrzyknięcia powstaje zamierzony i kontrolowany 
lekki stan zapalny tkanki. Przejawia się on obrzękiem i niewielkim 
bólem i powoduje, że adypocyty pękają. Uwolnione z nich tłuszcze 
przechodzą z krwią do wątroby, gdzie są rozkładane, a następnie 
są wydalane z organizmu. Sami pacjenci określają ten zabieg jako 

średnio bolesny. Bezpośrednio po 
zabiegu pojawia się obrzęk tkanki 
poddanej leczeniu, który trwa kilka 
dni. W  tym czasie należy unikać 
wysiłku fizycznego.

Istnieje również sposób niein-
wazyjnego rozbijania tkanki za 
pomocą ultradźwięków. Przy tej 
metodzie ultradźwięki działają na 
tkankę tłuszczową bez koniecz-
ności przerwania ciągłości skóry. 

Głowica ultradźwiękowa emituje fale działające bezpośrednio na 
konkretne miejsce i jednocześnie rozbija tkankę tłuszczową, która 
drogą naturalnych procesów metabolicznych jest następnie elimi-
nowana z organizmu. Liposukcja ultradźwiękowa jest stosowana 
najczęściej w tych miejscach ciała, gdzie zgromadzona tkanka 
tłuszczowa jest zbita i zawiera dużą ilość tkanki łącznej. 

Natomiast podczas przeprowadzania zabiegu lipolizy lase-
rowej specjalnie opracowana, ultracienka sonda urządzenia 
rozgrzewa równomiernie tkankę tłuszczową wewnątrz ciała, 
 a fale lasera delikatnie rozpuszczają tkankę tłuszczową, jedno-
cześnie podgrzewając zwykłą tkankę skórną. Specjalna fala 
emulguje tłuszcz, który jest usuwany za pomocą zasysania, 
podczas gdy inna fala podgrzewa tkankę skórną, co umożliwia jej 
odpowiednie ujędrnienie i poprawę konturów sylwetki. W taki 
sposób osocze krwi pozostaje nienaruszone, nie występują uszko-
dzenia mechaniczne ciała.   
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SEKREty AKSAMItNyCH DłONI

Skóra rąk narażona jest na działanie słońca, mrozu, wody 
i detergentów, a kiedy dojdą do tego różnorodne prace 
fizyczne w domu i ogrodzie – powoduje to ogromny stres 

dla naszych dłoni. Podczas mycia skóra traci tłuszcz i wilgoć. 
Niszczą ją chemikalia i detergenty, wchodzące w skład środków 
czystości. Pod ich wpływem dłonie stają się suche, spierzchnięte 
i zaczerwienione. Jesienią i zimą ręce są narażone na wiatr i chłód, 
a w pomieszczeniach – na działanie suchego powietrza. Niestety 
skóra dłoni nie ma zbyt wiele gruczołów łojowych i tkanki tłusz-
czowej, łatwo poddaje się agresywnemu 
działaniu czynników zewnętrznych, które 
osłabiają warstwę ochronną, i to właśnie 
ona, a nie twarz pierwsza zacznie poka-
zywać nasz wiek. Dla kobiety piękne, 
zadbane dłonie są szczególnie ważne, 
dlatego też warto poświęcić trochę czasu 
i  zachodu, aby utrzymać je w  niena-
gannym stanie. Brzydkim, zniszczonym 
rękom nie pomogą wspaniałe tipsy ani 
nawet najbardziej kosztowna biżuteria. 
A tymczasem codzienna komunikacja, kontakty międzyludzkie, 
chwile intymności – wszystkie te sytuacje wydobywają nasz 
dłonie na pierwszy plan.
 
rAdy dLA ZMęcZONych rąk
Dlatego ważne jest, aby stosować się do kilku w gruncie rzeczy 
bardzo prostych porad, które mają niebagatelne znaczenie dla 

profilaktyki skóry dłoni, jak chociażby mycie  rąk w  letniej, 
nigdy w  gorącej wodzie oraz używanie mydeł bezzapacho-
wych lub delikatnych preparatów myjących, które natłusz-
czają naskórek, a jednocześnie mają obojętne lub kwaśne pH. 
Po każdym umyciu nie należy zapominać o wmasowaniu w dłonie 
kremu do rąk. Warto nosić ze sobą tubkę kremu w torebce, by 
korzystać z niego jak najczęściej. W ciągu dnia należy używać 
kremów o lżejszej konsystencji i bardziej nawilżających, a na 
noc bardziej tłustych – odżywczych. Niezwykle istotne jest, aby 

prace domowe wykonywać w gumowych 
rękawiczkach, a raz na tydzień pamiętać 
o zrobieniu sobie pilingu enzymatycz-
nego lub drobnoziarnistego, który rozjaśni 
i wygładzi naskórek.  

pAZNOkcie A ZdrOWie
Według medycyny chińskiej, każdy 
paznokieć powiązany jest z  jakimś 
organem, a obserwując paznokcie, znawcy 
potrafią rozpoznać, co się dzieje w naszym 

organizmie. Kiedy paznokieć na tym samym palcu ciągle rozdwaja 
się lub łamie albo pojawiają się na nim plamy, zgrubienia czy 
podłużne paski, można podejrzewać, że z „jego” organem dzieje 
się coś niedobrego. Podobno kciuk informuje o schorzeniach płuc, 
palec wskazujący – o stanie jelita grubego, środkowy – o zaburze-
niach krwioobiegu, a mały „odpowiada” za serce i jelito cienkie. 
Na palcu serdecznym znajdują się natomiast linie akupunktury, 

Myśląc o zmarszczkach i starzeniu się skóry, mamy na uwadze przede wszystkim twarz i szyję. Stwierdzono 
jednak, że skóra na dłoniach starzeje się przeciętnie o 10 lat szybciej niż na pozostałych partiach ciała. Ręce, 
podobnie jak twarz, pokazują nie tylko nasz wiek, ale również często nasz zawód i naszą osobowość.

ZdrOWie  i  urOdA

barbara cHmielniK

reklama

Odnowa biologiczna,
detox, ajurweda, aktywny wypoczynek
w najlepszych SPA – od Islandii po Tajlandię.

www.spatravel.com.pl spatravel@spatravel.com.pl +48 677 777 917

Aktywny koncentrat wyszczuplający – 
zawiera potrójnie działające aktywne 
składniki czynne: L-karnitynę – uła-
twiającą spalanie tłuszczu, kofeinę – sil-
ny reduktor tłuszczów, algi Sphacelaria 
Scoparia – zwiększające aktywność en-
zymów odpowiadających za usuwanie 
tłuszczu z komórek. Laboratorium 
Kosmetyczne AVA

Base Coat – pielęgnująca baza 
pod lakier – chroni paznokcie 
przed matowieniem, wzmacnia 
płytkę paznokcia i przy zastoso-
waniu ciemnych kolorów za-
bezpiecza przed żółknięciem. 
Make Up Store Polska  
– Promenada, Warszawa

RENATA KURCIL
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których nakłucie wpływa na poprawę krążenia. 
Warto wtedy zrobić podstawowe badania. 
Możliwe, że powodem jest złe odżywianie. 

MANicure
Chociaż nie każdy został obdarzony przez naturę 
smukłymi palcami oraz paznokciami o regularnym 
kształcie, możemy znacznie poprawić ich wygląd,  
dbając, by ręce ładnie wyglądały. Paznokcie skra-
camy szorstką stroną pilniczka, a drobniejszym 

szlifem nadajemy im pożądany kształt i wygła-
dzamy krawędzie. Powinniśmy jest zwrócić uwagę 
na jakość pilniczka, dobry powinien być zrobiony 
z  kartonu pokrytego pyłkiem diamentowym, 
szafirowym lub kwarcowym. Strona gruboziar-
nista przeznaczona jest do skracania paznokcia, 
a drobnoziarnista – do modelowania płytki. 

Lepiej jest unikać pilników metalowych, 
bo podczas piłowania rozgrzewają paznokieć, 
a  to może prowadzić do jego rozwarstwiania. 
Bardzo ważna dla zdrowia i  urody paznokci 
jest też właściwa technika piłowania. Pilniczek 
trzymamy prostopadle do płytki, unikamy gwał-
townych ruchów i  piłujemy tylko od brzegu 
paznokcia w  kierunku jego środka. Paniom, 
które przyzwyczaiły się do nożyczek i nie chcą 
z nich rezygnować, przypominamy, że paznokcie 
najlepiej obcinać tuż po kąpieli, gdyż są wtedy 
miękkie i nie łamią się tak łatwo. 

Dlatego przed obcięciem zawsze moczymy 
wcześniej paznokcie w ciepłej wodzie z dodat-
kiem mydła w płynie. Naskórek ulega wówczas 
zmiękczeniu i daje się łatwiej usuwać. Następnie 
miejsca u nasady paznokci smarujemy specjalną 
odżywką wzmacniającą płytki i  ułatwiającą 
usuwanie zbędnego naskórka, a potem specjalną, 
drewnianą albo plastykową łopatką odsuwamy 
naskórek i  ścierając, spychamy go do nasady 
paznokcia. Powierzchnię płytek należy wygładzić 
specjalnym przyrządem lub pilnikiem, aby lśniły. 

Przed lakierowaniem warto nałożyć podkład, 
który pielęgnuje i wzmacnia paznokcie, a także 
przedłuża trwałość lakieru, i poczekać chwilę, 
aż wyschnie. Dzięki temu unikniemy zażółcenia 
płytek. Dzisiejsze lakiery nie niszczą paznokci, 
ale przeciwnie: pielęgnują je i utwardzają. Lakier 
nakładamy trzema ruchami. Pierwszy wykonu-
jemy od połowy płytki do czubka; drugi – do 
nasady paznokcia; trzeci – znowu do czubka. 
Lakierujemy boki paznokcia i pozwalamy emalii 
wyschnąć. Dla pogłębienia koloru po paru minu-
tach nakładamy drugą warstwę, a na zakończenie 
– bezbarwny lakier, który wzmocni połysk oraz 
trwałość emalii. 

Jeśli często malujemy paznokcie, może się 
zdarzyć, że płytka paznokciowa ulegnie zażół-
ceniu. Niektóre składniki lakierów do paznokci 
i  zmywaczy wysuszają płytkę i  mogą powo-
dować jej trwałe przebarwienia. Np. toluen 
i nikiel ,,wytrawiają” płytkę paznokcia, aceton 
wzmaga jej przesuszenie i  matowienie. 
Aby temu zapobiegać, należy unikać tanich 
lakierów i stosować zmywacze bez acetonu, ale 
z witaminami, lanoliną i  olejami roślinnymi.  
Zniszczonym paznokciom warto zafundować 
kurację odżywczą i manicure połączony z zabie-
giem pielęgnacyjnym dłoni.  

NANTES Intensywnie nawilżający krem do rąk 
i paznokci z serii Nano Aqua + Perfect Body, 
wzmacnia paznokcie, wygładza przesuszenia 
i zrogowacenia naskórka dłoni, rozjaśnia przebar-
wienia. Wzbogacony o oliwę z oliwek i kompleks 
witamin. www.drkendy.com
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