
Nowatorski zabieg BeautifeyeTM odpowiedzią na kłopotliwą skórę okolicy 

oka. 

  

Wygląd okolicy oczu w dużej mierze wpływa na postrzeganie naszej twarzy, 

odzwierciedla samopoczucie i stan zdrowia. Skóra okolicy oczu wymaga szczególnego 

podejścia, gdyż naskórek jest bardzo cienki, skórka właściwa wraz z naczyniami 

krwionośnymi występuje płytko, w warstwie podskórnej jest niewielka ilość tkanki 

tłuszczowej, występuje mało gruczołów łojowych. Wszystkie te cechy czynią skórę wokół 

oka cienką, suchą i mało elastyczną, skłonną do tworzenia się zmarszczek, podrażnień, 

przebarwień i obrzęków. Tutaj najczęściej pojawiają się pierwsze oznaki starzenia, 

dlatego jest to okolica o którą należy zadbać najwcześniej. Niezwykle ważna jest 

świadoma pielęgnacja, oraz szybka i profesjonalna reakcja  na pojawiające się problemy. 

Charakterystycznym objawem starzenia się skóry i fotostarzenia są zmarszczki, które 

najwcześniej dotykają okolicy oka. Z wiekem spada produkcja kolagenu i elastyny, obniża się 

poziom nawilżenia skóry, w wyniku działania wolnych rodników zachodzą zmiany 

strukturalne. Poważnym defektem okolicy oczodołu są tzw. „worki pod oczami”, czyli 

przepuklina tkanki tłuszczowej powiek dolnych. Powstają w wyniku zastoju limfy, dochodzi 

do zatrzymania wody i obrzęku. Mylone są często z workami tłuszczowymi, które wynikają ze 

skłonności genetycznej i gromadzenia się tkanki tłuszczowej. Z kolei cienie pod oczami to 

konsekwencja płytkiego umiejscowienia naczyń krwionośnych okolicy oczodołu, ich 

rozszerzenia i/lub spowolnionego krążenia słabo natlenionej krwi. Częsty defekt to 

przebarwienia pigmentacyjne, powstające w wyniku nagromadzenia się hemoglobiny i 

produktów jej enzymatycznej degradacji w naskórku i skórze właściwej. Można wyróżnić 

również cienie strukturalne, wynikające z utraty elastyczności skóry, albo naturalnej wrodzonej 

anatomii oka. 

Wobec rosnącego zapotrzebowania na zabiegi okolicy oczu, jak również wysoką ich 

problematyczność, cenne stają się nowe preparaty i procedury estetyczne. Zabieg BeautifeyeTM 

marki FILLMED to nowatorskie, kompleksowe podejście do wielu problemów okolicy oczu. 

Zabieg składa się z 3 etapów, z czego dwa wykonujemy w gabinecie medycyny estetycznej, a 

etap 3 rozpoczynamy w gabinecie i kontynuujemy w domu.  



• Etap 1 to zastosowanie peelingu medycznego Bright Peel®. Peeling zawiera 

glukonolakton oraz 3 kwasy – glikolowy, fitowy i cytrynowy. Kwas glikolowy i 

cytrynowy to alfa-hydroksykwasy. Są rozpuszczalne w wodzie, więc działają na 

poziomie warstwy rogowej naskórka. Mają właściwości złuszczające, nawilżające, 

poprawiają elastyczność skóry, przyspieszają odnowę komórkową. Kwas fitowy z kolei 

jest przeciwutleniaczem, usuwając wolne rodniki chroni DNA komórek. Ponadto ma 

właściwości chelatujące jony żelaza, przez co likwiduje cienie pod oczami. Z kolei 

glukonolakton to przedstawiciel poli-hydroksykwasów. Posiada większy rozmiar 

cząsteczki, dzięki czemu nie drażni wrażliwej okolicy oka. Wzmacnia barierę 

naskórkową, chroni przed fotostarzeniem. „Składniki peelingu Bright Peel® nie 

powodują podrażnień, są dobrze tolerowane i lubiane przez pacjentów, gdyż nie 

wywołują zaczerwienienia, nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia, pieczenia czy 

łuszczenia po zabiegu. Jednocześnie są bardzo skuteczne, widocznie likwidują 

przebarwienia, redukują zmarszczki i uelastyczniają skórę” – tłumaczy EKSPERT. 

• Etap 2 to aplikacja preparatu NCTF®135HA w technologii NanoSoftTM, 

umożliwiającej precyzyjną kontrolę głębokości podania, co zapewnia bezpieczeństwo 

w przypadku cienkiej skóry powiek. „Zabiegi okolicy oka niosą wysokie ryzyko 

powstania siniaków i przebarwień, dzięki tej technologii zabieg jest bezbolesny, 

pacjenci czują się komfortowo i nie muszą obawiać się odczynów pozabiegowych” – 

mówi EKSPERT. Preparat NCTF®135HA zapewnia wielokierunkową rewitalizację 

skóry i tkanek, dzięki połączeniu ponad 50 aktywnych składników – kwasu 

hialuronowego, witamin, aminokwasów, koenzymów, minerałów, kwasów 

nukleinowych oraz antyoksydantów. Działa przeciwutleniająco, przywraca funkcje 

komórkowe, regeneruje, oddziałuje na składniki macierzy międzykomórkowej 

stymulując fibroblasty do produkcji kolagenu.  

• Etap 3 obejmuje produkty linii Skin Perfusion. Należą do niej Eye-Recover Mask, czyli 

płatki hydrożelowe o właściwościach kojących. Zawartość peptydów kolagenowych, 

polisacharydów oraz prowitaminy B5 dodatkowo zapewnia działanie rewitalizujące i 

przeciwzmarszczkowe. Zabieg w gabinecie finalizuje B3-Recovery Cream, który 

dodatkowo łagodzi podrażnienie i obrzęk, nawilża i daje uczucie komfortu 

uwrażliwionej okolicy oka. Krem zawiera witaminę E, mocznik i kompleks roślinny z 

alg brunatnych. „Ostatni etap zabiegu BeautifeyeTM wykonujemy już samodzielnie w 

domu. 1-2 razy w tygodniu polecamy uspokojenie skóry za pomocą płatków 

hydrożelowych oraz stosowanie kremu odżywczo-liftingującego HXR-Eye Cream z 



kwasem hialuronowym i escyną. Krem świetnie utrwala efekty zabiegu, rozświetla i 

nawilża skórę oka” – wyjaśnia EKSPERT. 

Znajomość charakterystycznych właściwości skóry okolicy oczu i mechanizmów powstawania 

niedoskonałości jest niezbędna aby zastosować odpowiednie preparaty i schemat leczenia. 

Skóra wokół oczu to najtrudniejsza okolica do zabiegów estetycznych. Zwykle mamy do 

czynienia z wieloma defektami, które współistnieją ze sobą. Zabieg BeautifeyeTM, łącząc różne 

preparaty i techniki zabiegowe, daje efekty wielopoziomowe od naprawy po pielęgnację i 

upiększenie. 


