
 Założycielem i dyrektorem medycznym amerykańskiej marki kosmetycz-
nej ZO Skin Health jest dermatolog Dr Zein Obagi – światowej k la-
sy ekspert w dziedzinie leczenia chorób skóry, w tym hiperpigmentacji i medycyny 
anti-aging. Marka została założona w 2007r. i do dziś, przy zaangażowaniu dr Obagi 

oraz całego sztabu ekspertów, powstało imponujące portfolio preparatów, które mają wesprzeć 
lekarzy i kosmetologów w osiąganiu efektów leczenia i skutecznym działaniu przeciwstarzeniowym.
Marka w swoich terapiach działa wielozadaniowo i dlatego z tak dużą skutecznością rozwiązuje 
problemy ze skórą i doprowadza ją do zdrowia i pełnej równowagi.
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ZO SKIN HEALTH W ZWIERCIADLE

GŁĘBSZYM SPOJRZENIEM NA 
PIELĘGNACJĘ SKÓRY WOKÓŁ OCZU
MEDYCYNA ESTETYCZNA I KOSMETOLOGIA TO KONCEPCJE 
HOLISTYCZNE. OD ZABIEGU, POPRZEZ DIETĘ, PO PROGRAM 
PIELĘGNACJI DOMOWEJ. NIEZALEŻNIE OD OKOLICY – NAWET TEJ 
NAJMNIEJSZEJ, WOKÓŁ OCZU – CHCĄC PRACOWAĆ SKUTECZNIE, 
NALEŻY POŁĄCZYĆ SIŁY!

Marta Michalak
dyplomowany kosmetolog

Pracując z pacjentami nad zdrowiem i dobrą kondycją 
skóry, przyjęłam metodę: najpierw konsultacja i edu-

kacja, a potem świadome działanie, które jest współpracą między mną 
a pacjentem. Oboje mamy wspólny cel, wspólnie więc dokonujemy ustaleń 
o zakresie programu pielęgnacyjnego. Pacjent musi mieć świadomość, 
że praca zabiegowa potrzebuje być wsparta dostosowaną do problemu 
pielęgnacją w domu. Za przykład biorę zawsze zagadnienie pielęgnacji 
skóry wokół oczu. Tu na efekty musimy chwilę poczekać. Jeżeli pracujemy 
z suchością, zmarszczkami, wiotkością, opuchnięciami i zasinieniami, to 
mamy złożony problem. Działania kosmetologiczne mają wprowadzić 
dużą dawkę stymulacji do odnowy, pobudzić mikrokrążenie i - meto-
dami drenażu - usunąć zastoje limfatyczne i zmniejszyć retencję wody. 
A w domu? Należy podtrzymywać uzyskane nawilżenie i stale dostarczać 
składników, które stymulują produkcję kolagenu (ubytek tkanki wymaga 
wypracowania efektu korekcji). Uwielbiam złożone produkty. Takim jest 
Growth Factor Eye Serum amerykańskiej marki ZO Skin Health. Pracuje 
przeciwzmarszkowo poprzez neuropeptydy i prowadzi do naturalnego wy-
pełnienia doliny łez – ma aktywne peptydy i czynniki wzrostu pochodzenia 
roślinnego. A dodatkowo pozwala działać przeciwobrzękowo i rozjaśniająco 
– ma wbudowany, chłodzący aplikator, którym pacjentka odpowiednio 
wmasowuje produkt. Po włączeniu tak aktywnego serum, efekty pracy 
widać szybciej i co ważniejsze - są możliwe do utrzymania i pogłębiania.

dr n. med. Piotr Zawodny
lekarz medycyny estetycznej

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Podstawowym założeniem medycyny estetycznej 
jest spowolnienie procesów starzenia i usuwanie 
skutków jego działania na skórę. Medycyna estetyczna to nie tylko 
zabiegi z użyciem igły i lasera. To szeroko rozumiana profilaktyka zdro-
wia, która wyraża się w holistycznym podejściu do pacjenta. Również 
w aspekcie pielęgnacji. Doskonałym przykładem jest praca nad okolicą 
oka. To obszar dużej uwagi - jest szczególnie delikatny i bardzo szybko 
podlega starzeniu. Spektrum możliwości jest tu naprawdę szerokie. 
Seria zabiegów czy chirurgia plastyczna oczywiście rozwiązuje problem 
zmarszczek, ubytku tkanki łącznej czy nadmiaru tkanki tłuszczowej. 
Jednak to nie utrzyma kondycji skóry. Póki nie rozszerzymy programu 
o codzienną pielęgnację, nie doczekamy się trwałego efektu. Szczęśliwie 
dzisiejsza oferta produktów domowych jest dostosowana do współpracy 
z lekarzem. Pierwszym z brzegu przykładem jest specjalne Serum od 
ZO Skin Health. Produkt zawiera silne czynniki aktywne, wpływajace 
na metabolizm skóry, a do tego działa łagodząco i antyoksydacyjnie. 
Czyli zapewnia codzienną dawkę stymulacji i ochrony. Przykładowo, po 
zastosowaniu plazmy lub chirurgii mamy podniesioną, napiętą powie-
kę. Ale ta skóra nadal podlega starzeniu i chcąc spowolnić ten proces, 
musimy włączyć codzienną pielęgnację. Takie produkty jak np. Growth 
Factor Eye Serum często stosuję do wspomagania i podtrzymywania 
efektów mojej pracy.
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