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Sposoby pielęgnacji skóry problemowej oraz po zabiegach.

Właściwa pielęgnacja cery przez zabiegami  
i po zabiegach z zakresu dermatologii i medycyny 
estetycznej jest kluczowa zarówno z punktu widzenia 
lekarza, jak i pacjenta. Z uwagi na częstość występowania, 
wylewy podskórne stanowią powszechny problem  
w codziennej praktyce lekarskiej. Ze względów estetycznych, 
pacjentom zależy na jak najszybszym usunięciu nieestetycznych 
zmian. Wylewy podskórne mogą ograniczać sprawność 
fizyczną pacjentów, upośledzać gojenie ran, wydłużając  
tym samym czas leczenia bądź hospitalizacji. Dlatego też 
proponuje się stosowanie preparatów mających na celu 
przyspieszenie resorbcji wylewów podskórnych.  

Preparaty z witaminą K 

Preparaty z pochodnymi witaminy K okazały się bardzo 
pomocne w leczeniu i prewencji różnych rodzajów 
wynaczynień, a także dolegliwości wynikających ze złego stanu 
naczyń krwionośnych. Doświadczenia własne potwierdzają,  
iż kremy z 1% tlenkiem witaminy K przyspieszają 
wchłanianie skórnych wylewów po urazach i wypadkach, 
zmniejszają skłonność do tworzenia siniaków, ułatwiają 
szybszą poprawę kondycji skóry ciała i twarzy po 
operacjach chirurgicznych i plastycznych, poprawiają 
koloryt skóry z poszerzonymi naczynkami krwionośnymi. 
Ponadto nadają się do pielęgnacji skóry osób starszych  
ze zmienionymi naczyniami krwionośnymi i dużą skłonnością 
do tworzenia się wylewów i drobnych siniaków, rozjaśniają 
zasinienia na nogach powstające w wyniku zgrupowania się 
teleangiektazji w jednym miejscu. Kremy z pochodnymi 
witaminy K można stosować także po zabiegach skleroterapii 
na udach i podudziach, w celu zapobiegania i zmniejszenia 
częstych i długo utrzymujących się po zabiegu zasinień. 
Preparaty z witaminą K poleca się do stosowania zarówno 
przed zabiegami (laseroterapia, wypełnianie zmarszczek  
i operacje plastyczne), jak i po ich wykonaniu. 
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w kosmetologii
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Preparaty kosmetyczne zawierające pochodne witaminy K oraz flawonoidy (diosmina, 
hesperydyna), a także antyoksydanty (tiopolina, ergotioneina, silimaryna) i witaminy  
(C, PP) skutecznie zmniejszają zaczerwienienie i mogą być polecane do pielęgnacji cery 
naczyniowej, z teleangiektazjami, wynaczynienami, ze skłonnością do wylewów 
podskórnych, po urazach mechanicznych oraz do stosowania przed i po zabiegach  
z zakresu medycyny estetycznej.

Korneoterapia 

Korneoterapia to nowe podejście do sposobu szybkiej regeneracji naskórka.  
Ma ona na celu poprawę funkcji barierowej oraz nawilżenie powierzchniowej warstwy 
skóry. W większości przypadków polega na miejscowej aplikacji odpowiednich maści  
lub preparatów kosmetycznych bogatych w emolienty. Dodawanie wyselekcjonowanych 
składników aktywnych (sukralfat, diosgenina, prebiotyki) wspomaga dodatkowo procesy 
zachodzące w naskórku oraz minimalizuje odczuwalny dyskomfort wynikający  
z upośledzenia funkcji barierowej skóry. Ochrona mikrobiomu naskórkowego stanowi 
jednocześnie klucz do ograniczenia infekcji i podatności skóry na czynniki drażniące  
i alergizujące. 

Ochrona przed promieniowaniem UV 

Spektrum chorób skóry związanych ze światłem słonecznym obejmuje ostre oparzenia 
słoneczne, wiele odmian fotoalergii oraz chorób ulegających zaostrzeniu w wyniku 
ekspozycji na promieniowanie świetlne. Zalicza się tu również przewlekłe uszkodzenia 
posłoneczne oraz starzenie się skóry. Swoiste hamowanie układu immunologicznego, 
zarówno miejscowo, jak i ogólnoustrojowo, zaburzenia funkcji komórek prezentujących 
antygen, uwalnianie cytokin o właściwościach immunosupresyjnych oraz powstawanie 
komórek regulatorowych pod wpływem UV odgrywa istotną rolę w rozwoju nowotworów 
skóry (fotokancerogeneza) i fotodermatoz. Dlatego też właściwa ochrona 
przeciwsłoneczna powinna stanowić codzienny rytuał pielęgnacyjny pacjentów.  
Wyrób medyczny Pharmaceris A Krem specjalna ochrona SPF 100+ to preparat  
do stosowania zewnętrznego, o właściwościach ochronnych, nawilżających  
i natłuszczających, którego zadaniem jest ochrona przed promieniowaniem słonecznym 
skóry wrażliwej, reagującej nietolerancją na promieniowanie słoneczne lub  
o podwyższonym ryzyku powstawania zmian skórnych.

• Preparat do codziennej pielęgnacji skóry 
wrażliwej z rozszerzonymi naczynkami  
i tendencją do nadreaktywności. 

• Polecany do stosowania po zabiegach 
medycznych i kosmetycznych. 

• Wyraźnie przyspiesza regenerację, łagodzi 
podrażnienia, rumień i uczucie napięcia.

CAPINON K 1% 
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Wyrób zachowuje równowagę fizjologiczną skóry nie naruszając naturalnej bariery 
naskórka, pozostawiając ją intensywnie nawilżoną, gładką i miękką w dotyku. Dzięki 
zawartości naturalnego oleju Canola i olejowego ekstraktu z algi Laminaria zapewnia 
odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry, zapobiegając zaczerwienieniom.  

Działa profilaktycznie w stanach suchości skóry, niweluje nieprzyjemne uczucie 
napięcia, dyskomfort pieczenia skóry oraz wzmacnia barierę lipidową naskórka. 
Zapobiega powstawaniu oparzeń słonecznych, podrażnień, wyprysków, odczynów 
alergicznych wywołanych ekspozycją na słońce oraz zmian barwnikowych. Może być 
stosowany punktowo np. na znamiona.

Lekka emulsja O/W wytwarza na powierzchni skóry półprzepuszczalny płaszcz  
hydro-lipidowy pozwalający na częściowe odparowywanie wody z powierzchni skóry. 
Dodatkowo jest to wyrób niezawierający parabenów, potencjalnych alergenów, 
barwników i kompozycji zapachowej.

17

• Innowacyjne połączenie 
szerokopasmowych filtrów anty-UVA/UVB/ 

HEV /IR, wodoodporna formuła. 
• Zapobiega powstawaniu nieodwracalnych 

zmian skórnych i chorób skóry (np. 
rogowacenia słonecznego). 

• Zalecany dla osób reagujących 
nietolerancją na promieniowanie UV.  

 

MEDIC PROTECTION SPF 100+

Wyrób wskazany jest również dla osób ze zwiększonym 
prawdopodobieństwem wystąpienia nieczerniakowych nowotworów  
skóry (np. u pacjentów z immunosupresją) oraz rogowacenia słonecznego 
niosącego ryzyko rozwoju raka skóry.

Wyrób medyczny Pharmaceris A Krem specjalna ochrona SPF 100+ to preparat 
barierowy, o miejscowym działaniu przeciwsłonecznym. Filtry fizyczne i chemiczne 
stanowią barierę odbĳającą i rozpraszającą oraz absorbującą promieniowanie słoneczne.  

Higroskopĳne cząsteczki nawilżające (gliceryna), przywracają skórze odpowiedni poziom 
nawilżenia, odbudowując zasoby wody w naskórku. Olej canola i olejowy ekstrakt z algi 
Laminaria wzmacniają barierę hydrolipidową naskórka, zapewniają odpowiednie 
nawilżenie i natłuszczenie ograniczając w naturalny sposób ucieczkę wody i 
zabezpieczając skórę przed nadmiernym wysuszeniem. 



Makijaż medyczny 

Makĳaż jest sztuką, która stanowi odzwierciedlenie odwiecznego dążenia człowieka do 
poprawy wyglądu zewnętrznego. Dzięki różnorodnym technikom makĳażu możliwe jest 
podkreślenie naturalnego piękna twarzy i ciała. Makĳaż może być wykorzystywany  
nie tylko w celach estetycznych, ale również jako uzupełnienie leczenia wielu 
chorób skóry. Wskazania do zastosowania makĳażu korekcyjnego mogą mieć podłoże 
kosmetyczne (cienie pod oczami, przebarwienia, rozszerzone naczynia, zasinienia  
i zażółcenia skóry) lub medyczne. Kamuflaż pozwala ukryć zmiany powstałe na skutek 
chorób dermatologicznych, takich jak bielactwo, trądzik różowaty lub pospolity, łuszczyca, 
rumień, łojotokowe zapalenie skóry, ostuda. Ponadto makĳaż medyczny może być 
stosowany w przypadku zmian wrodzonych, pourazowych i pooperacyjnych (blizny, 
naczyniaki, zmiany pigmentacyjne, tatuaże), pozwala ukryć ślady po zabiegach 
dermatochirurgicznych oraz po bardziej inwazyjnych operacjach typu przeszczep skóry  
lub rekonstrukcja twarzy. Obecnie kamuflaż może być nie tylko uzupełnieniem leczenia 
chorób z objawami skórnymi, ale także staje się alternatywą dla zabiegów z zakresu 
chirurgii plastycznej. Pozwala zamaskować oznaki choroby czy doznanego urazu, 
przywracając skórze zdrowy i piękny wygląd.

• Fluid do skóry wrażliwej i podrażnionej, 
skłonnej do przebarwień. 

• Polecany do stosowania po zabiegach 
medycyny estetycznej, laseroterapii, 
peelingach. 

• Ma działanie immunostymulujące, łagodząc 
podrażnienia powstałe pod wpływem 
czynników zewnętrznych i mechanicznych.

FLUID SUN-CORRECTION SPF 50+

18

Wykonanie makĳażu korekcyjnego wymaga zastosowania odpowiednich i przeznaczonych 
do tego celu produktów kosmetycznych. Przeważnie są to produkty przeznaczone do 
pielęgnacji cery wrażliwej. Powinny cechować się takimi walorami, jak bardzo dobre 
właściwości kryjące, łatwość aplikacji i rozprowadzania, trwałość i odporność na 
ścieranie. Nie powinny natomiast stwarzać efektu sztucznej maski oraz mieć działania 
komedogennego.  

Dermokosmetyki Pharmaceris F to nowoczesne serie fluidów polecane do 
pielęgnacji i korygowania niedoskonałości cer problemowych. Formuły,  
w zależności od wybranego rodzaju, zapewniają długotrwałe krycie niedoskonałości, 
skuteczne matowienie skóry skłonnej do błyszczenia, korygowanie zaczerwienień skóry 
naczynkowej, a także najwyższą ochronę skóry nadreaktywnej i skłonnej po podrażnień, 
połączoną ze skuteczną korekcją widocznych defektów skóry. Wzbogacone o filtry 
przeciwsłoneczne zapewniają codzienną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem 
słonecznym. Ich kremowe konsystencje nie obciążają skóry, nie zatykają porów, 
zapewniając długotrwały makĳaż. 
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