
r SEKRETY URODY

Na Wasze pytania odpowiada dermatolog dr n. med. Kamila Padlewska z kliniki Oricea
w Warszawie. Wie wszystko o skladnikach kosmetykow i zabiegach odmladzających.
Jeśli macie pytania do lekarza, piszcie: lekarz@dobrerady.pl
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czycy. Jak powin-
nam dbać później
o bliznę, by była jak
najmniej widoczna?
Dorota, l,tllarszawa

Kiedy chirurg da
sygnal, ze rana się

zagoila, można stosować
specjalne żele i kremy
do smarowania blizn.
W aptekach znĄdzie
Pani preparaty na bazie
silikonu, które zostawiają
na powierzchni skóry film,
są takim niewidocznym
bandazem. Pod tą war-

stewką procesy napraw-
cze w skórze przebiegają
sprawniej. Blizna szybciej
blednie i splaszcza się.
Podobne efekty da!ą
preparaty do smarowania
z wyciągami roślinnymi,
np. z cebuli. Można tez
stosować silikonowe
plastry na blizny. Są wy-
godne, bo zmienia się -

je razna dobę, Bardzo
dobre efekty dają poza
tym zabiegi u dermato-
loga przy użyciu spe-
cjalnych laseróW które
pobudzają fibroblasty do
budowy prawidłowego
kolagenu i obkurczają
naczynia. By zobaczyc
wyrażne efekty, taki
zabieg trzeba wykonać
przynajmniej trzy razy.
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1, 0dżywczy krem regenerujący Kolagen
+ceramidy, Soraya, 10 zll50 ml z, Ultrakom-
fortowy krem do twarzy, Nuxe, 112 zV50 ml'

Crg§z §ię w&e&ką §kwrą
ll /Toia skora iest bardzo sucha.
IVIŃi" pomagają nawet kemy
nawilżające, Ca4n w takim razie
powinnam smarować twarz?
A może Ękać jakieś suplemenĘ
diety? SĘszalam, że te z kwasami
omega są skuteczne. Weronika, EIk

Bardzo sucha cera potrzebuje
kosmetyków, które odbudowują

jej plaszcz lipidowy. Dlatego od lekkich
kremów nawilżających lepiej sprawdzają
się te z duzą ilością lipidów, o bogatszej
konsystencji. Zimą warto też zainwestować
w,nawilżacz powietrza albo przynajmniej
ktaść na noc na kaloryfer mokry ręcznik,
rrzebaIeż dbac o skórę od środka. Proszę
więc pamiętac o piciu wody. Przyjmowanie
suplementóW diety z kwasami omega rów-
nież jest dobrym pomyslem. Uszczelniają
one cement międzykomórkowy skóry, dzię-
ki czemu woda nie paruje z niej tak szybko.

/^r hciaiabym pozbyc się drobnych zaskómików które mam
lr/ na nosie. czy pomoże stosowanie lgemów zhlszczająaph
z lłrlrasarru? Magda, Sandomier z

Może Pani uzywać na noc
kremów z mieszanką kwasów,

bo odblokowują one pory. Najlepiej,
by znajdowal się wśród nich kwas
migdaiowy, który dziala antybakte-
ryjnie, oraz salicylowy, bo rozrzedza
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lój. Warto tez skorzystać w gabinecie
kosmetycznym z serii pilingów kawi-
tacyjnych lub mikrodermabrazji. Jeśli
taka kuracja nie pomoże, radzę wy-
brać się do dermatologa, który prze-
pisze leki na trądzik zaskórnikowy.
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1. Krem z kwasami, Bandi, :

85 zll50 ml 2. Krem zluszcza- i
jący, Pharmaceris, 4,1 zll50 ml :

=

=d

=

=
=

ś
q
ś

i



T,7ażdeqorcnka
§,*stńzpoduszką
odciśniętą nawvarn].
Zannnzagniecenia się
wygladzą mijakilka
godzin. Czypowinnam
kupić innąpoduszkę?
Monika,Gdynia

#Ęl raxie zagniecenia
§d powstają, gdy skóra

traci jędrność. Często są też

efektem zlego krąźenia limfy

w nocy. By je zmniejszyó,

można używać miękkiej
poszewki na poduszkę, np,

z jedwabiu. Jeśli problem jest

duzy, warto zainwestować
w specjalną poduszkę prze-

ciwzmarszczkową Envy. Ma

ona taki kształt, że nie uciska
twarzy, nawet gdy śpimy na

boku. Można ją kupić przez

internet iw gabinetach medy-

cyny estetycznei.

Tl ardzo szybko przetl,tlszczają mi się wlo-
J) 

"v, 
zwlaszcza-gdy noszę czapkę, Ciocia

poradzila mi, żebym przez dhższl1 czas
w ogóle ich nie myla, bo wtedy skóra prze-

stanie produkować tak dużo tfuszcan. Czl1

torzecrywiście ma sens? Maja, Nidzica

Nie jest to dobry pomysl, bo brak higieny może

prowadzic do stanów zapalnych. Radzę myc

glowę nawet codziennie, ale lagodnymi szamponami

do częstego stosowania. Po silne szampony przeciw-

łupieżowe i do wlosów tlustych lepiej sięgac dwa, trzy

razy w tygodniu, bo mocno przesuszają skórę. Gdy

uzywa się ich zbyt często, gruczoły produkują coraz

więcej łoju, by ją nawilżyc, i łoiotok się nasila,

lyszalam, że osoby, które majątatuażrlaskorze w dole pleców, nie

mogą korzystać ze zrrieczu]enia zewnątrzoponoweero, np, podczas poro-

du. cz! to prawda? I cry sąjużmetody, które pozwalają usunąć tatuaz bez

śladu? Kasia, Ostrow Wielkopolski

Tatuaż w dole pleców może byc
przeciwwskazaniem do takiego

znieczulenia, jeśli skóra w tym miejscu

iest całkowicie zamalowana. lstnieje wte-

dy ryzyko, ze wbijaiąc iglę, lekarz wpro-

wadzi barwnik glębiei, co moze być nie-

bezpieczne. Jeśli więc mamy taki tatuaz,

trzeba wcześniej skonsultować się z ane-

steziologiem. Co do metod usuwania

tatuazu, najlepsze są zabiegi laserowe.

Jednak nawet po nich w mieiscu tatuażu

zostaje zwykle bialy ś|ad.

Tl rzez lata malował arn ocTy,

Ę nyso*łam igesio, Tuszo-
waiam rzęsy. Tbraz, gdy je-

stem po sześćdziesiątce,
wszystkie kosmetyki mnie po-

drażniają. Czy jest na to jakaś
r ada? Maria, Częs,t ochowa

Proponuję zacząć od do-
brego natłuszczania skóry

wokół oczu specjalnym kremem.

U dojrzalych kobiet jest ona często

mocno przesuszona, a wtedy łatwiej

o podrażnienia. Gdy odbudujemy jej

warstwę ochronną, można stopnio-

wo wróció do malowania się. Radzę
jednak wybierać delikatne tusze i cie-

nie z serii dla alergików. Jeśli mimo

zmiany pielęgnacji stan skóry się nie

poprawi, może to oznaczać, że cierpi

Pani na alergię kontaktową, a wtedy

trzeba wybrać się do lekarza. Taka

alergia to często skutek wieloletniej

nieprawidlowej pielęgnacji, np. niedo-

kładnego zmywania makijażu,

giczńa mascara Ę
do rzęs,
Dermedic,
52zll8 g

2. cienie
Hypoallergenic,
Bell, 14 zl
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