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peptydowym można osią-
gać różnego rodzaju efekty?

Zgadza się. Działanie pepty-
dów biomimetycznych może 
być wielorakie. Są prepara-
ty, które wpływają na kolo-
ryt skóry, powodują efekt jej 
rozświetlenia, wpływając na 
melanogenezę. Są peptydy, 
które działają odbudowująco 
i  regeneracyjnie, są też takie, 
które stymulują powstawanie 
kolagenu w  skórze. Do tego 
trzeba dodać działanie kwasu 
hialuronowego. Są to zabiegi, 
które składają się na komplet-
ną terapię dla poprawy jakości 
skóry nawet bardzo dojrzałej 
i  wymagającej. Jednak aby 
efekt utrzymywał się dłużej, 
konieczne jest opracowanie 
dla pacjentki serii zabiegów 
dopasowanej do jej potrzeb. 
Młodej dziewczynie, której 
doskwiera skóra przesuszona 
po lecie zaproponuję np. dwa 
zabiegi peptydowe w  odstę-
pie miesięcznym, co da dobre 
i  stosunkowo trwałe efekty. 
Osobie dojrzałej, która nie ko-
rzystała wcześniej z zabiegów 
kondycjonujących skórę, warto 
zaproponować większą liczbę 
zabiegów, przykładowo około 
czterech do sześciu w  odstę-
pie miesięcznym. Doświadczo-
ny lekarz powinien ocenić, kie-
dy uzyskuje optymalny rezultat, 
kiedy skóra jest wysycona 
i  kolejny zabieg nie przyniesie 
znaczącej poprawy. Wówczas 
wystarczy podtrzymywać efekt 
za pomocą pojedynczych pro-
cedur po kilku miesiącach.

Na rynku polskim pojawił się 
preparat peptydowy, który 
miałby działać trochę po-
dobnie do toksyny botulino-
wej, wpływać na relaksację 
mięśni twarzy. Ma Pani do-
świadczenia z  tym prepara-
tem?

Preparat, o którym Pan mówi, 
zawiera dwa rodzaje pep-
tydów, które wpływają na 
skurcze drobnych mięśni. 
Nie można jednak wprost 
porównywać jego działania 
do toksyny botulinowej, któ-
ra jest silniejszą substabcją 
i  działa na innych zasadach. 
Peptydy wpływają na prze-
pływ jonów wapnia w  złączu 
nerwowo-mięśniowym, przez 
co zmniejszają siłę skurczów 
mięśni. Dają delikatniejszy 
efekt, przy jednoczesnym 
działaniu regeneracyjnym 
peptydów oraz wypełniają-
cym kwasu hialuronowego. 
Myślę, że to bardzo ciekawy 
preparat, który będzie się 
sprawdzał np. u  pacjentek, 
które obawiają się zbyt silne-
go działania „botoksu” i prze-
sadzonych efektów. Ma to 
szczególne znaczenie teraz, 
kiedy ważny wydaje się być 
trend ku naturalnym efektom 
zabiegów. Według mnie jest 
to świetne narzędzie do ko-
rekcji dynamicznych obsza-
rów twarzy, takich jak okolica 
oka, czy ust.
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Na rynku jest bardzo wiele 
różnego rodzaju preparatów 
do mezoterapii. Część z nich to 
połączenie kwasu hialuronowego 
z substancjami bioaktywnymi. - 
Zanim podejdziemy do pacjenta 
z igłą powinniśmy sporo o nim 
wiedzieć - zastrzega w rozmowie 
z „Rynkiem estetycznym” 
Monika Kukulska, lekarz 
z wrocławskiego Centrum 
WellDerm

Mezoterapia 
może być biostymulacyjna

Rynek estetyczny: - Jakie za-
biegi z  zakresu mezoterapii 
są Pani zdaniem najpopular-
niejsze? 

Monika Kukulska: - Zabiegi 
mezoterapii na ogół wpływają 
korzystnie na elastyczność, 
nawilżenie, wygląd skóry. Pre-
paratów jest bardzo wiele. Od 
popularnych tzw. koktajli wita-
minowych, po często stosowa-
ne przez lekarzy produkty na 
bazie kwasu hialuronowego, 
połączone np. z substancjami 
mającymi pobudzać skórę do 
regeneracji. Ciekawym rozwią-
zaniem, mającym silne działa-
nie poprawiające jakość skóry 
są preparaty łączące kwas 
hialuronowy i  peptydy biomi-
metyczne. Jako lekarz zajmuję 
się pracą z preparatami, które 
wymagają głębszego podania 
oraz mają silniejsze działanie.

Czym się charakteryzują te 
mocniejsze preparaty?

Osiąga się dzięki nim lepsze 
i  trwalsze efekty estetyczne. 
Preparaty, które zawierają 

usieciowany kwas hialuro-
nowy, powinny być ostroż-
niej stosowane. Wymagają 
odpowiednich kwalifikacji 
i  doświadczenia od lekarza. 
Wywiad lekarski jest bardzo 
ważny. Zanim podejdziemy 
do pacjenta z  igłą zawsze 
powinniśmy sporo o  nim 
wiedzieć, co pozwala odpo-
wiednio zakwalifikować go 
do zabiegu oraz minimalizuje 
ryzyko powikłań. 

Co z substancjami aktywny-
mi biologicznie w  produk-
tach do mezoterapii?

Mają znaczący wpływ na 
charakter wywiadu lekarskie-
go oraz na postępowanie 
zabiegowe. W  przypadku 
preparatów, zawierających 
peptydy biomimetyczne nale-
ży podkreślić efektywność ich 
działania, przy dużym bezpie-
czeństwie. Przykładowo jeden 
z nich dzięki specjalnej formule 
sprawia, że kwas hialuronowy 
utrzymuje się dłużej w skórze. 
Przyczyniają się do tego wła-
ściwości określonych pepty-
dów do hamowania działania 
hialuronidazy, która rozkłada 
podawany materiał. Pozwala 
to z jednej strony na uzyskiwa-
nie znakomitych i stosunkowo 
trwałych efektów estetycznych, 
jednak z drugiej strony wyma-
ga od lekarza sporej wprawy 
i ostrożności.

Poprzez dobieranie prepara-
tów na bazie kwasu hialuro-
nowego z  różnym składem FO
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Aquashine BTX™ to innowacyjny produkt nowej genera-
cji do peptydowej terapii skóry, zapewniający komplekso-
we rozwiązania w terapii przeciwstarzeniowej. Podany za 
pomocą iniekcji aktywnie stymuluje regenerację i odno-
wę komórkową, poprawiając strukturę skóry. Kompleks 
peptydowy stabilizuje aktywność mięśni w skórze oraz 
rozluźnia włókna mięśni mimicznych, powodując wygła-
dzenie skóry. Zawarty w Aquashine BTX™ kwas hialuro-
nowy głęboko nawilża skórę i wspomaga zdolność pep-
tydów do penetracji, przedłużając ich działanie.

Zaleca się 3 zabiegi w odstępach 4-tygodniowych. Już 
po pierwszym zabiegu skóra jest widocznie wygładzona 
i odzyskuje blask. Kolejne 2 zabiegi utrwalają działanie 
kompleksu peptydowego, powodując widoczną redukcję 
zmarszczek i poprawę elastyczności oraz jędrności skóry.

• wygładzenie przez rozluźnienie

• peptydowy relaks twarzy
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www.AntiAging.com.pl

Zabieg można wykonać w gabinetach medycyny estetycznej 
i dermatologii estetycznej.
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