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Problemy ze skórą wokół oczu, czyli naj-
częściej cienie, obrzęki i zmarszczki, pojawiają się 
z powodu specyfiki budowy tego obszaru. Skóra 
wokół oka jest cieńsza niż na twarzy czy ciele, a jej 
grubość waha się od 0,5 do 1 mm. Nie bez „winy” 
pozostaje tu powierzchniowe ułożenie gruczołów 
łojowych i ich mała liczebność, a także mniejsza 
ilość włókien kolagenowych i elastynowych oraz 
glikozaminoglikanów. Na gorszy wygląd skóry 
wokół oczu składają się ponadto: słabe ukrwienie, 
skłonność do zastojów chłonki i przede wszystkim 
mięśnie samego oka. Ich nieustanna praca wymu-
sza na skórze skurcze, z czasem stając się główną 
przyczyną bruzd i załamań. 

Problemy skóry wokół oka
Pierwszym z nich są cienie, czyli sine obwódki stano-
wiące dla wielu osób problem estetyczny– nie wynika 
on jednoznacznie z choroby czy innych dolegliwości, 
ale jest jednym z głównych powodów, dla których 
pacjenci zgłaszają do naszej kliniki. Z wiekiem efekt 
cieni pod oczami się pogłębia, a twarz nabiera przez 
nie coraz bardziej zmęczonego i smutnego wyglądu. 
Przyczyną nadmiernej pigmentacji jest gromadzenie 
się melaniny w skórze (proces z upływem lat się 
nasila). Za obwódkami stoją czasem procesy zapalne 

(tzw. hiperpigmentacja) jako wynik przebytych 
chorób, np. AZS czy kontaktowego zapalenia skóry 
na tle alergicznym. Kolejny powód powstawania 
cieni to widoczne naczynia włosowate, przebijające 
przez zbyt cienką skórę.
Drugim najczęściej zgłaszanym przez pacjentów 
problemem są obrzęki – efekt zastoju chłonki 
w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych, czyli 
mówiąc potocznie worki. Powodem powstawa-
nia obrzęków jest najczęściej luźna i wiotka skóra, 
która gromadzi wodę niczym gąbka. Do pojawiania 
się worków przyczyniają się zazwyczaj problemy 
hormonalne, nieodpowiednia dieta i brak snu. Sty-
mulowanie mięśnia okrężnego oka masażem może 
się więc okazać konieczną codzienną rutyną. Warto 
też zaznaczyć, że wbrew krążącej opinii masaż nie 
działa rozciągająco na skórę tego obszaru. Okoli-
cę oka wręcz należy stymulować między innymi 
poprzez masaż, bo wtedy układ limfatyczny lepiej 
funkcjonuje, a to wpływa pozytywnie na redukcję 
obrzęków.
Trzecim najczęściej rozwiązywanym w naszej klinice 
problemem są niedoskonałości, takie jak: zmarszcz-
ki, bruzdy i inne ubytki skóry wokół oczu. Są one 
związane z intensywną pracą mięśnia okrężnego 
oka, a także przebodźcowaniem go czynnikami 

zewnętrznymi, np. światłem 
niebieskim emitowanym przez 
komputery czy smartfony. Ten 
problem pogłębia też stres, nie-
dotlenienie skóry, a także duże 
napięcie mięśniowe, powodują-
ce opadanie górnej powieki. Do 
tworzenia się niedoskonałości 
przyczynia się również proces 
degradacji kolagenu, uwarunko-
wany endogennym starzeniem 
się skóry.

Zabiegi naprawcze
W odpowiedzi na wymienione 
problemy współczesna kosme-
tologia proponuje wiele skutecz-
nych i bezpiecznych rozwiązań. 
Oto kilka z nich:
Endermologia: masaż stymulu-
jący fibroblasty do produkcji 
kolagenu i elastyny oraz wystę-
pującego w skórze kwasu hialu-
ronowego. Zabieg podnosi też 
czynniki wzrostu komórkowego. 
Fale radiowe bipolarne: roz-
grzewanie stymuluje skórę do 
przebudowy i regeneracji. Ener-
gia, która wytwarza się w skórze, 
„podkręca” czynniki życia tka-
nek, dzięki czemu ich komórki 
szybciej i lepiej się dzielą.
Stymulacja mikroigłowa: 
uszkadzając stary kolagen, po-
maga budować nowe, grubsze 
struktury. Skóra staje się dzięki 
temu grubsza i młodsza.
Terapia manualna: uruchamia-
jąc biomechanizmy funkcjono-
wania mięśnia okrężnego oka, 
uzyskujemy efekt rozluźnienia. 
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To zwiększa aktywność tego mięśnia. W efekcie oko 
ładnie się otwiera, a powieka mniej opada. Kiedy 
rozpracowujemy ten mięsień manualnie, skóra 
wokół oczu automatycznie wygląda lepiej i bardziej 
świeżo. Praca manualna z mięśniem otwiera oko 
w sposób naturalny – na tyle, na ile jest to możliwe, 
więc zalecam ją jako działanie profilaktyczne oraz 
przy widocznej tendencji do opadania.
Laseroterapia: lasery (pikosekundowy, CO2, er-
bowo-yagowy) tworzą kontrolowane mikrouszko-
dzenia w skórze za pomocą generowanego bodźca 
termicznego. 

Terapie łączone
Najlepsze efekty uzyskujemy, łącząc wymienione 
zabiegi z procedurami z zakresu medycyny este-
tycznej, które bazują na aktywnych preparatach 

takich jak: stymulatory tkankowe, polinukleotydy, 
kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe czy 
tłuszcz autologiczny. Tylko zabiegi połączone ze 
sobą w umiejętny sposób są w stanie sprawić, że 
osiągniemy wizualnie zadowalający efekt. 
Jako przykład mogę podać niezwykle skuteczne 
połączenie endermologii z mikroigłową stymulacją 
skóry oraz podaniem stymulatora tkankowego, 
które odmładza wygląd tzw. doliny łez. Terapia 
rozpoczyna się od masażu, czyli pobudzenia skóry 
do procesów metabolicznych, następnie nakłuwamy 
okolicę oka urządzeniem do RF, a na końcu lekarz 
podaje preparat z rodziny stymulatorów tkanko-
wych lub z osocza. Każdy z tych etapów działa na 
problem na innym poziomie, a razem zaś tworzą 
skuteczną terapię naprawczą. Używając nieco ko-
lokwialnego porównania: stymulatory tkankowe 
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PIELĘGNACJA
Nieodłącznym elementem 

terapii jest pielęgnacja skóry 
w domu. Pomogą tu  preparaty 

delikatnie oczyszczające, 
uwzględniające wrażliwość oka 

i spojówki, sera i kremy  
poprawiające mikrokrążenie, 

stymulujące czynniki wzrostu 
komórkowego. Przydatne są też 

maseczki w postaci płatków oraz 
automasaże, np. kamieniami 
z różowego kwarcu.  Aktywne 

substancje to np. ekstrakt 
z planktonu zawierający  

m.in. żelazo, które stymuluje 
kolagen i elastynę, chroni  

przed glikacją białek,  
działa antyoksydacyjnie. 

• W preparatach o działaniu 
przeciwobrzękowym warto  

postawić na wyciąg z karczocha,  
kofeiny czy rozmarynu. 

• Cienie rozjaśnią miłorząb 
japoński i arnika górska. 
• Przeciw nadmiernemu  
gromadzeniu melaniny  

zadziałają arbutyna,  
kwas kojowy i niacynamid. 

• Działanie przeciwzmarszczko-
we mają: ceramidy, biopteryna  

czy wyciąg z pistacji kleistej  
i brunatnic.

są jak nawóz, tłuszcz zaś jak budulec. Substancja 
czynna zawarta w stymulatorach przyspiesza pro-
cesy, które z wiekiem zwolniły, restrukturyzując 
kolagen. Tłuszcz natomiast wbudowywuje się 
w uszkodzone struktury i również je odbudowuje 
– skóra się wzmacnia i wygładza.

Propozycje innych terapii łączonych
Cienie pod oczami: celem terapii jest pogrubienie 
skóry. Pomogą w tym: mikroigłowa stymulacja, 
regularnie stosowane masaże manualne, zabiegi 
z tłuszczem autologicznym (patrz: odmładzanie 
doliny łez), zabiegi zmikronizowanym tłuszczem 
(działa jak mezoterapia), fibryna, osocze boga-
topłytkowe.
Worki pod oczami: terapia ma na celu uspraw-
nienie obiegu chłonki i zlikwidowanie jej zastojów, 
a także napięcie skóry. Pomogą tu zabiegi, które 
obkurczają włókna kolagenowe, czyli na przykład 
fale radiowe bipolarne czy promieniowanie pod-
czerwone. Skóra zostaje pobudzona do regenera-
cji bez jednoczesnego uszkadzania jej delikatnej 
struktury. Te zabiegi także można z powodzeniem 
łączyć z masażami manualnymi. Bardziej zwarta 
w wyniku zabiegów struktura sprawi, że skóra 
przestanie zachowywać się jak gąbka, czyli chłonąć 
wodę. Jeśli przestrzeni będzie mniej, automatycznie 
zgromadzi się w niej mniej wody, a to wpłynie na 
redukcję obrzęków.
Zmarszczki: tu najlepiej sprawdzi się laseroterapia 
i wypełnienie zmarszczek np. tłuszczem autolo-
gicznym, a do tego radiofrekwencja mikroigło-
wa, naprzemiennie jako stymulator powstawania 
nowego kolagenu. Dodatkowo sprawdzi się też 
endermologia ze światłem podczerwonym, bo ta 
technologia rówież wykazuje działanie stymulujące 
na kolagen i elastynę. Co ciekawe, wszystkie wy-
mienione zabiegi mogą być zastosowane w jednej 
procedurze.

Kiedy kosmetologia nie daje rady
Najlepszym rozwiązaniem na problemy skóry 
wokół oka są spersonalizowane terapie łączone, ale 
bywają sytuacje, gdy należy udać się do chirurga 
plastyka – jeśli nadmiar skóry na powiekach jest tak 

duży, że zabiegi nie będą w stanie go zredukować. 
Budując każdą terapię mającą na celu poprawę 
kondycji skóry wokół oka, należy zebrać szeroki 
wywiad z pacjentem, by spersonalizować wszystkie 
proponowane zabiegi. W wywiadzie należy ustalić 
źródło i podłoże problemu. Lekarz i kosmetolog 
podejmują się współpracy, chcąc osiągnąć jak naj-
lepsze efekty terapeutyczne. Wspólnie wykonane 
zabiegi będą bezpieczne i rozwiążą omówione 
wcześniej problemy skutecznie i trwale.
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Specjalistyczny preparat o wybitnym działaniu pojędrniającym i

restrukturyzującym do wrażliwej skóry oczu. Dedykowany dla osób

z licznymi zmarszczkami

i wiotkością skóry powiek. Wysoka zawartość nieusieciowanego

kwasu hialuronowego działa silnie wygładzająco, a dodatek

peptydów biomimetycznych gwarantuje dodatkowo intensywne

wzmocnienie tkanki łącznej oraz stymulację włókien kolagenowo-

elastynowych. Działanie koktajlu zostało wzbogacone

o składniki liftingujące jak DMAE czy Argirelinę oraz liczne

składniki silnie kondycjonujące skórę takie jak krzemionka

organiczna, witamina C i E oraz łagodzący pantenol.


