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iękna sylwetka to nie tylko mięśnie, lecz 
głównie tkanka tłuszczowa. Jej propor-
cjonalna ilość i umiejscowienie. Tłuszcz 
jest bardzo aktywny metabolicznie. Do-

bra dieta, ruch – i znika. Jednak powrót do złych na-
wyków błyskawicznie go odbudowuje. Wzrostowi 
objętości komórek tłuszczowych sprzyjają zmiany 
hormonalne, a więc wolniejszy metabolizm. Im jeste-
śmy starsi, tym większą mamy skłonność do obrasta-
nia w tkankę tłuszczową. 

P

Małgorzata – bohaterka powieści Bułhakowa, 
miała szczęście. Dostała magiczny krem, 

który przywrócił jej młodość. Twarz odzyskała 
wyraźne kontury, zniknęły zmarszczki. 

Skóra na ciele znów była jędrna. 
Takie rzeczy są możliwe nie tylko w książkach 

Żegnaj, 
tłuszczu!

tekst  
DOMINIKA BAGIŃSKA

konsultacja  
DR N. MED. MARCIN BIEŃKOWSKI, SPECJALISTA CHIRURG
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Wiosenne porządki
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Wiosenne porządki

zaś proces glikacji białek w organizmie (łączenie cukru 
z białkiem). W efekcie kolagen i elastyna sztywnieją, 
szybciej się starzeją i trudno polepszyć ich kondycję.

Kontrolowana odnowa
– Dzisiejszy rozwój wiedzy medycznej daje nam roz-
wiązania bezpieczne i skuteczne – mówi dr n. med Mar-
cin Bieńkowski. Działają na przyczynę problemu, nie 
tylko niwelują objawy. Pozwalają na kontrolowaną prze-
budowę i odnowę wszystkich warstw skóry. Metody mo-
delowania sylwetki i przywracające jędrność skórze 
pozwalają osiągnąć spektakularne efekty. Metamorfoza 
zawsze trwa około 2-3 miesięcy. Wsparta jest odpowied-
nio prowadzoną terapią podtrzymującą w domu, z uży-
ciem specjalistycznego kremu. 

Dr Bieńkowski podkreśla też, że na problemy z nie-
chcianymi wałeczkami dobrą metodą jest poddanie się 
zabiegowi odessania tkanki tłuszczowej. Liposukcja 
usuwa komórki tłuszczowe w danej okolicy precyzyjnie 
i mało inwazyjnie. Efekt jest trwały. Jednak dr Bieńkow-
ski zaznacza, by nie wpadać w pułapki rynku kosme-
tycznego. Nie dawajmy wiary zabiegom proponowanym 
przez salony kosmetyczne, rzekomo „bez skalpela”. One 
zwyczajnie nie działają. Wybierzmy sprawdzoną klini-
kę, w której pracują chirurdzy, anestezjolodzy. Zwróćmy 
uwagę, czy taka placówka ma dobrą opinię i doświadcze-
nie. Bo o tym, czy zabieg da wymarzony efekt, decyduje 
doświadczenie, wiedza i zdolności manualne operato-
ra – mówi dr Bieńkowski. Podkreśla też, jak ważna jest 
opieka pozabiegowa, możliwość stałego kontaktu z klini-
ką, gdy coś nas zaniepokoi. Placówka musi zapewnić pa-
cjentowi fachową i nieodpłatną pomoc, gdyby doszło do 
powikłań po zabiegu. N

REKOMENDOWANY ZABIEG
NIL® (NUTATIONAL INFRASONIC LIPOSCULPTURE)

� To bardzo nowoczesna 
metoda odsysania tkanki 
tłuszczowej. Pozwala na 
wykonywanie zabiegów 
nawet na wewnętrznej 
powierzchni ud, bez ryzyka 
powstania nierówności. 
Stanowi doskonałą metodę 
pobierania tkanki tłuszczowej 
do autologicznego 
przeszczepu np. w piersi 
czy pośladki podczas tego 
samego zabiegu. Pod skórę 
wprowadzana jest ręcznie 
wykonana specjalna kaniula 
(końcówka ssąca), drgająca 

w szczególny sposób (ruch 
nutacyjny). 
To pozwala znacznie szybciej 
i skuteczniej niż w dawnych 
metodach odessać komórki 
tłuszczowe. Co więcej – przy 
minimalnej inwazyjności 
i bez uszkadzania struktur 
tkanki podskórnej. Innymi 
słowy, nie nastąpi zniszczenie 
nietłuszczowych elementów 
– włókien tkanki podskórnej. 
Gdy do tego dochodzi, skóra 
pozbawiona fi zjologicznego 
ukrwienia szybciej wiotczeje 
i po kilku latach będzie 

wyglądać staro. Mniejsza 
inwazyjność zabiegu oznacza 
też ograniczenie obrzęku, 
zasinień i dyskomfortu dla 
pacjenta. Drgania kaniuli 
powodują lekkie znieczulenie, 
bo mają wpływ na tzw. 
nocyceptory – receptory 
bólowe i przewodnictwo bólu. 
Dzięki temu zabieg może 
być wykonany 
w znieczuleniu miejscowym. 
Po kilku godzinach (3-5) 
opuszczamy klinikę, a po 
1-2 dniach można wrócić do 
zwykłego funkcjonowania. 

Zabieg pozwala usunąć 
nadmiar tkanki tłuszczowej 
na nogach (uda, kolana, 
łydki), ramionach, brzuchu, 
plecach, wzgórku łonowym, 
klatce piersiowej, a także 
na podbródku. Dzięki małej 
inwazyjności i szybkości 
metody podczas jednego 
zabiegu można odessać 
tkankę tłuszczową z dwóch 
lokalizacji, np. z ud i podudzi 
z kolanami. Uwaga! Zabieg 
nie jest przeznaczony 
do odchudzania, ale do 
modelowania sylwetki.

Czas odkładany w wałeczkach
Kobiety w wieku okołomenopauzalnym zaczynają tyć 
w miejscach typowo męskich. Czyli na brzuchu, plecach, 
w okolicy ramion i obręczy barkowej. Tak działają męskie 
hormony, które dochodzą do głosu, gdy następuje spadek 
żeńskich. Także mężczyźni borykają się z niechcianym 
tłuszczem, który najczęściej odkłada się w tkance pod-
skórnej brzucha i bioder, w okolicach lędźwiowych. Poza 
tym z wiekiem hodujemy też wałeczki tłuszczu w oko-
licy talii. Następuje otłuszczenie karku, ramion, kolan 
i pleców. Dr n. med. Marcin Bieńkowski, specjalista chi-
rurg zajmujący się medycyną estetyczną, mówi, że trud-
no pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej z tych miejsc 
poprzez dietę i ruch. Trzeba by odchudzić się tak, że wią-
załoby się to z niekorzystnymi zmianami w wyglądzie 
– utratą tkanki tłuszczowej z innych miejsc (np. biustu). 

O efekcie estetycznego wyglądu decyduje także jęd-
rność naszej skóry. Z wiekiem naskórek staje się szorstki, 
suchy. Zmniejsza się produkcja płaszcza lipidowego na 
powierzchni. Łatwiej o uszkodzenia promieniowaniem 
UV. W skórze właściwej zwalnia proces tworzenia kola-
genu i elastyny – nadających gęstość i sprężystość. Skóra 
wiotczeje. Pojawiają się zmarszczki i bruzdy. Spowalniają 
też naturalne zdolności gojenia. Pogarsza się ukrwienie 
– tlen i substancje odżywcze nie są właściwie transporto-
wane. W tkance podskórnej, najgłębszej warstwie skóry, 
maleje liczba oraz rozmiar komórek tłuszczowych, skó-
ra traci podściółkę. Nasza twarz zaczyna wyglądać np. na 
smutną. Tracimy wyraźny owal twarzy. Na starzenie się 
naszej skóry ma wpływ też stres, przepracowanie i nie-
dospanie – powodują uruchamianie stanów zapalnych. 
A skóra jest ważną częścią układu odpornościowego 
i zaczyna wyglądać źle. Sięganie po jedzenie złej jako-
ści, zawierające szkodliwe tłuszcze oraz cukier, wzmaga 
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Paulina Śmiech-Mełgałw, kosmetolog, kreator merytoryczny 
marki Dermomedica Cosmeceuticals. Specjalistka w układaniu programów pielęgnacyjnych 
podtrzymujących efekty zabiegów medycyny estetycznej

dr n. med. Marcin Bieńkowski, specjalista chirurg, współtwórca  
i założyciel Bieńkowscy Clinic® w Bydgoszczy i Częstochowie. Od 2001 r. zajmuje się medycyną 
estetyczną, autor licznych prac naukowych, wykładowca i członek wielu organizacji medycznych, 
m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-Aging przy Polskim Towarzystwie 
Lekarskim 

WAŻNE  
KOSMECEUTYKI

� Nauka poszła do 
przodu i nowoczesne 
kosmeceutyki, 
stworzone w światowych 
laboratoriach, to preparaty 
do zadań specjalnych. 
Można dzięki nim 
utrwalać efekty zabiegów 
medycyny estetycznej. 
Na przykład preparaty 
Dermomedica zawierają 
witaminę C w bardzo 
wysokim stężeniu (15-20 
proc.), którą stosuje się 
na ciało po zabiegach 
stymulujących wzrost 
kolagenu i elastyny. 
Witamina wzmaga ten 
proces. Kosmeceutyki 
zawierają też świetnej 
jakości, bardzo 
wysokie fizyczne filtry 
przeciwsłoneczne. 
Wszelkie zabiegi 
modelujące twarz i ciało 
zwiększają bowiem 
wrażliwość naszej skóry na 
działanie promieniowania 
słonecznego. Chemiczne 
filtry mogłyby zakłócić 
regenerację skóry po 
zabiegu. Zresztą ochrona 
przeciw promieniowaniu 
UVA i UVB jest podstawą 

pielęgnacji. Starzenie 
skóry tylko w 20 proc. 
zależy od naszych genów, 
a w 80 proc. od wpływu 
światła słonecznego 
i wolnych rodników. 
Naukowcy dowiedli, 
że 4 na 5 zmarszczek 
powstaje w wyniku 
ekspozycji na słońce, 
wcale nie na plaży, tylko 
w mieście, np. podczas 
zwykłego przemieszczania 
się z domu do 
pracy. Nowoczesne 
kosmeceutyki mogą też 
zawierać neuropeptydy, 
które działają jak botoks, 
relaksując mięśnie (to 
wygładza zmarszczki). 
Szczególnie spektakularne 
efekty osiąga się po 
zastosowaniu ich  
w okolicach oczu. Takie 
kosmetyki zawierają też 
witaminę A w postaci 
retinolu. Tylko taka 
forma witaminy powoduje 
zagęszczanie skóry  
– czyli lepszy wygląd. 
Z kolei zawartość  
komórek macierzystych 
sprzyja ujędrnianiu  
skóry.

� Oznacza zogniskowaną 
falę ultradźwiękową. Jej 
działanie polega na bardzo 
głębokim i precyzyjnym 
podgrzewaniu 
tkanek. Na kilku 
głębokościach powstają 
mikrouszkodzenia. To 
powoduje przebudowę 
tkanek. Rusza produkcja 

kolagenu, który liftinguje 
skórę twarzy i ciała. 
Maleje też objętość 
tkanki tłuszczowej tam, 
gdzie stanowi problem 
(np. podbródek, ramiona). 
Już jeden zabieg daje 
długotrwały efekt, który 
narasta z czasem. 

REKOMENDOWANY 
ZABIEG

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

Rekomenduje:  
Paulina Śmiech-Mełgałw, kosmetolog

NAPRAWIAMY SZKODY

 Zabieg liposukcji infradźwiękowej NIL®   
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