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i  niezadowolenie z  jego kształtu. Najczęstsze widoczne 
defekty kształtu nosa to garb, skrzywienie, szeroki grzbiet, 
zbyt długi lub zbyt szeroki czubek i cienka, elastyczna skóra. 
Nos ma bardzo duże znaczenie dla wyglądu twarzy. Osobom 
mającym nos o  wielkości lub kształcie, którego nie akcep-
tują, zabieg chirurgii plastycznej przynosi wiele satysfakcji i ma 
duże znaczenie natury psychologicznej. Po operacji czują się 
one znacznie swobodniej w kontaktach z innymi ludźmi. Wady 
budowy nosa to nie tylko problem natury estetycznej. W skraj-
nych przypadkach bowiem mogą powodować one zaburzenia 
w oddychaniu, wywołujące wiele innych dolegliwości – senność, 
zmęczenie czy bóle głowy. Objawy te zwykle szybko ustępują po 
operacji, przynosząc ulgę pacjentowi.
 
LepieJ NiŻ pLAstuś
Zabieg korekcyjny ma na celu poprawienie wyglądu uszu poprzez 
ewentualne wymodelowanie niewykształconych elementów 
chrząstki, a także poprzez właściwe ustawienie małżowiny usznej. 
Najczęściej operacje uszu są spowodowane zniekształceniem 
bądź nieprawidłowym wyglądem małżowin. Do najczęstszych 
powodów, dla których decydujemy się na zabieg, należą odsta-
jące małżowiny uszne. Nie ma wyraźnych przeciwwskazań 
do przeprowadzenia zabiegu korekcji uszu. Przeszkodami 
mogą być natomiast: nieuregulowane ciśnienie krwi, zabu-
rzenia krzepliwości oraz stany zapalne operowanej okolicy. 

NiepOtrZebNY tłusZcZ
Liposukcja jest zabiegiem, który umożliwia kształtowanie sylwetki 
poprzez usunięcie zbędnej tkanki tłuszczowej z takich partii ciała, 
jak między innymi: brzuch, uda, plecy i pośladki. W ramach lipo-
sukcji wiele osób często decyduje się na odtłuszczenie ud. Zabieg 
ten przeprowadza się u pacjentów ze znacznym nadmiarem skóry 
na udach i elastyczną skórą bez rozstępów. Pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych pojawiła się dla liposukcji alternatywa, którą jest 

laserowa lipoliza. Podstawą działania laserów chirurgicznych 
jest absorpcja światła lasera w tkance i jego zamiana na energię 
cieplną. Laserowa lipoliza – mówi dr inż. Urszula Sztwiertnia 
z firmy Shar-Pol to zabieg ambulatoryjny wykonywany w znie-
czuleniu miejscowym laserem Nd:YAG. Technologia laserów jest 
stale rozwijana. Głównym jej celem jest zwiększenie skuteczności 
przy równoczesnym zmniejszeniu skutków ubocznych związa-
nych z niepożądaną absorpcją  światła. Jednym z kierunków jest 
łączenie energii światła z energią prądu RF (technologia elos).

JAk AFrOdYtA
Która z pań nie pragnęłaby mieć pięknych i smukłych ramion? 
Wraz z upływem czasu dochodzi również do obniżenia elastycz-
ności skóry w tej okolicy. Tkanki miękkie ramienia stają się luźne 
i wówczas skóra w tych partiach przybiera postać obwisłą, dlatego 
plastyka ramion jest zabiegiem polegającym na poprawieniu ich 
kształtu. Przy większym spadku masy ciała powstaje bowiem 
istotny nadmiar skóry i tkanki podskórnej, który można usunąć 
jedynie chirurgicznie. Jeżeli skóra nie jest elastyczna, usuwa się 
nadmiar tkanki tłuszczowej wraz z fałdami skóry ramion lub 
odsysa się nadmierną ilość tkanki. Ludzie o smukłej sylwetce 
także mogą mieć do czynienia z owym defektem na skutek 
starzenia się bądź uwarunkowań genetycznych... 

NieLubiANe bLiZNY
Niejednokrotnie rany po zagojeniu pozostawiają po sobie różnego 
rodzaju i głębokości blizny. Na ich ostateczny wygląd wpływają 
różne czynniki mogące wystąpić podczas procesu gojenia, takie 
jak: ropienie ran, krwiaki, rozejścia się szwów operacyjnych, oraz 
predyspozycje genetyczne, jakimi jest powstawanie bliznowców. 
 W przypadku większych blizn wymagane jest leczenie za pomocą 
zabiegu plastycznego. Efektem, który możemy uzyskać, poddając 
się temu zabiegowi, jest poprawienie wyglądu blizny, albowiem 
najczęściej niemożliwe jest całkowite jej usunięcie. 
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BEZPIECZNE OPALANIE
Przed nami uroki wakacji i możliwość odpoczynku w kontakcie z wodą i słońcem. aby uniknąć przykrych dla 
zdrowia konsekwencji, warto jednak pamiętać, że owe zbawienne dla naszego dobrego samopoczucia promienie 
słoneczne nie są zarazem bezpieczne dla naszej skóry.

Słońce ma na nas niezwykle dobroczynny wpływ między 
innymi dlatego, że na skutek promieniowania ultrafioleto-
wego powstaje w organizmie witamina D, czyli podstawowy 

budulec kości. Korzyści z solarnych kąpieli odnosi również układ 
nerwowy, jednakże jeśli eksponujemy ciało na działanie słońca, 
nie wolno nam zapominać o zabezpieczeniu się przed promie-
niowaniem. Słońce stanowi bowiem również źródło szkodliwych 
promieni ultrafioletowych.

 
GrOźNe prOMieNiOWANie
Promieniowanie UVB odpowiada za tak zwaną opóźnioną 
opaleniznę, widoczną po 72 godzinach od ekspozycji na słońce. 
Czasami jest ono określane mianem rumieniotwórczego, ponieważ 
powoduje silne zaczerwienienie skóry. Promienie UVA powo-
dują natomiast jej szybkie opalanie się, bez nadmiernego zaczer-
wienienia czy poparzenia. Promieniowanie UVC to promie-
niowanie o najkrótszych długościach fal, a zatem o największej 
energii, i charakteryzuje się ono silnym działaniem bakterio-
bójczym, Pierwszymi nieprzyjemnymi skutkami nadmiernego 
opalania się są najczęściej oparzenia. Zależą one od intensyw-
ności promieniowania, czasu działania promieni oraz od foto-
typu skóry. Oparzenie słoneczne pojawia się zazwyczaj w postaci 
zaczerwienienia po 4–6 godzinach od ekspozycji z nasileniem po 
12–24 godzinach.

Jeśli przez cały rok mało przebywamy na powietrzu, a wakacje 
spędzamy w pełnym słońca nadmorskim kurorcie, pamiętajmy, 
że nasza skóra nie jest przygotowana na ostre promieniowanie 
i nie ma dla niej nic gorszego niż nagłe wystawienie się na mocne 
słońce. Oprócz ryzyka poparzenia i szybszego starzenia się mamy 
do stracenia o wiele więcej, gdyż w przyszłości takie działanie 
może przyczynić się do rozwoju czerniaka – raka skóry. 

 
kreMY, eMuLsJe, OLeJki
Na atak promieni słonecznych szczególnie narażona jest nieosło-
nięta skóra ramion i twarzy. Dlatego przed kąpielą słoneczną 
zalecane jest smarowanie się grubszą warstwą specjalnego kremu, 
a po wyjściu z wody osuszenie ciała i ponowne go nasmarowanie. 

Istnieje wiele różnych preparatów przeznaczonych do 
opalania. Naszą skórę chronią zastosowane w nich specjalne filtry 
(SPF). Ważnym elementem prawidłowej ochrony jest zabezpie-
czenie skóry kremem o odpowiednio dobranych właściwościach 
ochronnych. Bardzo istotna jest jednak także ilość zastosowa-
nego specyfiku, która powinna wynosić około 2 mg na 1 cm2 

powierzchni. Odpowiada to jednorazowej aplikacji na całe ciało, 
wynoszącej około 35 ml kosmetyku. Ponieważ badania wyka-
zują, że bardzo często opalający się nie przestrzegają tej zasady, 

rzeczywista ochrona może być dwu-, a nawet trzykrotnie niższa 
od deklarowanej przez producenta. Należy również zwrócić 
uwagę na fakt, że preparaty stosowane do opalania mają różną 
numerację. Wysokość filtra dobieramy w zależności od rodzaju 
naszej wrażliwości na słońce, czyli fototypu.

bruNetki cZY bLONdYNki
Biorąc pod uwagę barwę skóry, oczu i włosów, możemy samo-
dzielnie określić swój fototyp i dobrać krem do opalania z odpo-
wiednim filtrem. Pamiętajmy przy tym, że faktor powinien być 
tym wyższy, im jaśniejszą mamy karnację. Typ tak zwany północ-

noeuropejski ma niebieskie oczy, mlecznoróżową skórę oraz rude 
lub blond włosy. Skóra osób obdarzonych takim rodzajem urody 
robi się na słońcu czerwona, rzadko brązowieje. Typ środkowo-
europejski, który jest już nieco odporniejszy, ma lekko śniadą 
karnację, szare lub piwne oczy i ciemne włosy. Jego skóra pod 
wpływem słońca najpierw czerwienieje, ale szybko przybiera 
brązową barwę. Natomiast typ południowoeuropejski charak-
teryzuje się śniadą cerą o żółtobrązowym odcieniu, ciemnobrą-
zowymi lub czarnymi włosami oraz brązowymi oczami i takie 
właśnie osoby najlepiej znoszą kąpiele słoneczne. 

ZdrOWie  i  urOdAZdrOWie  i  urOdA

baRbaRa cHmielnikRENATA KURCIL
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Szczególnie ostrożnie powinny dawkować 
sobie słońce osoby ze znamionami barwni-
kowymi i  wskazane jest dla nich używanie 
sunblockerów, czyli kosmetyków niemal całko-
wicie chroniących skórę przed działaniem 
słońca. Wprawdzie czerniak może rozwinąć 
się także na skórze bez zmian, ale wszelkie 
znamiona powinny wzmóc naszą czujność, 
gdyż pierwsze komórki produkujące w  nim 
barwnik mogą niespodziewanie ulec prze-
mianie w  złośliwe. Promienie słońca oprócz 
czerniaka mogą również przyczynić się do 
powstania innych nowotworów skóry, na przy-
kład nabłoniaka podstawnokomórkowego i raka 
kolczystokomórkowego. 

słONecZNe Abc
Istnieje kilka ważnych zasad, których przestrze-
ganie przyczynić się może zdecydowanie do 
ochrony naszej skóry przed szkodliwym dzia-
łaniem promieni. Przede wszystkim nie wysta-
wiajmy się na działanie słońca między godziną 
dziesiątą a trzynastą, bo wtedy promieniowanie 
jest najsilniejsze, a  oprócz poparzenia skóry 
możemy również dodatkowo nabawić się udaru. 
Opalanie powinno się dawkować ostrożnie, 
a  podczas pierwszego dnia nie należy prze-
bywać na słońcu dłużej niż 15 minut. Pamiętajmy 
także, że makijaż i kosmetyki zawierające alkohol 
mogą powodować podrażnienia, więc korzystając 
z kąpieli słonecznych, należy unikać używania 
dezodorantów, perfum i kosmetyków koloro-
wych oraz zrezygnować z kremów zawierają-
cych witaminy A i C oraz kwasy owocowe, które 
pod wpływem słońca mogą wywołać alergie lub 
poważniejsze podrażnienia skóry. Przed wyjściem 
na słońce nie należy jeść warzyw takich jak seler 
i  pietruszka oraz nie pić naparów ziołowych 
sporządzonych z melisy i dziurawca. Wszystkie te 
produkty zwiększają wrażliwość skóry na promie-
niowanie słoneczne, co wiąże się z  ryzykiem 
poparzeń i przebarwień. Warto też wiedzieć, że 
przed promieniami UV najskuteczniej chronią nas 
gęste, białe, nieprzezroczyste kremy o jak najwyż-
szych faktorach. Natomiast dla osób ze zmia-
nami trądzikowymi przeznaczone są specjalne 
kosmetyki, mające zwykle lżejszą konsystencję. 
Na opakowaniu musi być wyraźnie zaznaczone, 
że środek zawiera zarówno filtry UVB, jak i UVA. 
Jeśli wakacje spędzamy w krajach południowych, 
należy zabrać ze sobą krem z  filtrem o więk-
szej mocy niż ten, którego używamy zazwyczaj 
w naszych warunkach klimatycznych.

sZtucZNe słOńce
Jeżeli ktokolwiek słyszał, że opalanie w solarium 
jest zdecydowanie zdrowsze niż wystawianie się 

na działanie promieni słonecznych na świeżym 
powietrzu albo że jest całkowicie bezpieczne 
dla skóry – jest w błędzie. Również z solarium 
należy korzystać rozsądnie, nie częściej niż raz 
dziennie i trzy razy w tygodniu. Między sean-
sami trzeba robić przerwy. Także i  w  tym 
wypadku niezwykle ważne jest dostosowanie 
rodzaju urządzenia, czasu i  częstotliwości 
opalania do fototypu naszej skóry oraz stopnia 
zaawansowania opalenizny. Zaczynajmy zawsze 
od krótkich seansów, aby skóra mogła się oswoić 
z promieniami UV. Podczas przebywania w sola-
rium ważne jest, aby zamykać oczy i wkładać 
specjalne okulary ochronne, a znamiona barw-
nikowe na skórze zabezpieczać przed opalaniem. 
Należy również pamiętać, że specjalne kosme-
tyki przeznaczone do opalania w solarium nie 
tylko zapewniają ochronę i pielęgnację opalonej 
skóry, ale również zwiększają szybkość, inten-
sywność i skuteczność opalania. 

Od kilku lat możemy nadawać swej skórze 
zdrowy koloryt za pomocą tak zwanego opalania 
natryskowego. Efekt zabarwienia skóry podczas 
tego zabiegu jest wynikiem reakcji chemicznej 
DHA i  erytrulozy z  aminokwasami znaj-
dującymi się w  warstwie rogowej naskórka. 
Preparat ów nie wnika w głębsze warstwy skóry. 
Dodatkowo jego formuła często wzbogacona jest 
o antyutleniacze, witaminy E, C, beta-karoten, 
masło kakaowe, Aloe vera, olej jojoba, lanolinę, 
ryboflawinę, olej konopny, olej z nasion wino-
gron i inne. Dzięki temu składniki te podczas 
opalania powodują głębokie nawilżanie i odży-
wianie naskórka, zapobiegają zwiotczeniu 
i zmarszczkom oraz przyspieszają gojenie się 
drobnych ran na skórze. 

Przed aplikacją natryskowego opalania, 
najpóźniej na dwa dni przed zabiegiem, najle-
piej jest wykonać depilację całego ciała. Na kilka 
godzin wcześniej nie należy używać kremów 
nawilżających i oliwek. 

LekArstWO Nie ZAWsZe 
ZdrOWe
Istotne jest również, aby podczas opalania 
zwracać uwagę na zażywane leki, niektóre z nich 
bowiem w wyniku kontaktu ze słońcem mogą 
powodować reakcje alergiczne bądź też przy-
czynić się do powstawania trwałych plam na 
skórze. Do tej grupy lekarstw należą między 
innymi niektóre preparaty uspokajające, leki 
antydepresyjne, antybiotyki, tabletki antykon-
cepcyjne oraz leki przeciwcukrzycowe, stąd jeśli 
zażywamy jakiekolwiek lekarstwa, zanim wybie-
rzemy się na plażę, powinniśmy dokładnie prze-
czytać ulotkę lub zapytać lekarza, czy stosując 
dany środek, możemy się opalać.  


