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 | AbsTrAcT

Cellulite affects more and more women, both teena-

gers and mature women. The problem applies to men 

to a much lesserextent. The purpose of this paper is to 

determine level of client satisfaction with selected anti-

-cellulite treatments as well as to indicate which treat-

ment is considered to be most effective in elimination 

of gynoid lipodystrophy (GLD). The research was based 

on a survey involving 30 women of diversified age, sta-

ture and lifestyle.
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 | sTrEszczEniE

Problem cellulitu dotyczy coraz większej liczby ko-
biet, zarówno nastolatek, jak i kobiet w wieku dojrza-
łym, w zdecydowanie mniejszym stopniu dotyczy 
mężczyzn. Celem pracy było określenie stopnia za-
dowolenia klientów z wybranych zabiegów antycel-
lulitowych oraz ustalenie, który z zabiegów klientki 
uważają za najbardziej efektywny w likwidacji obja-
wów lipodystrofii typu kobiecego. Badania przepro-
wadzone zostały w oparciu o ankietę, w której udział 
wzięło 30 kobiet w różnym wieku, o różnej budowie 
ciała oraz prowadzących zróżnicowany tryb życia. 

słowa kluczowe: tkanka tłuszczowa, cellulit, 
profilaktyka, zabiegi kosmetyczne, medycyna 
estetyczna

  »  106

 | WsTĘP

W zaawansowanych stadiach cellulitu skuteczność 
metod leczenia jest bardzo ograniczona i niemożli-
we jest całkowite wyleczenie, a jedynie zmniejsze-
nie objawów tego schorzenia [1]. Dlatego tak waż-
na jest profilaktyka cellulitu, określanego również 
mianem lipodystrofii typu kobiecego GLD (Ganoid 

Lipodystrophy) lub panikulopatii obrzękowo-włók-
nisto-stwardnieniowej. Profilaktyka powinna 
obejmować złożone i wielokierunkowe działania, 
w tym zmianę stylu życia [2]. Największe znacze-
nie w walce z cellulitem mają: aktywność fizyczna, 
odpowiednia dieta, a także właściwa pielęgnacja 
obszarów ciała objętych cellulitem. Duże znacze-
nie ma systematyczność. Regularnie wykonywane 
ćwiczenia prowadzą do spalania nadmiernej tkanki 
tłuszczowej oraz wzrostu napięcia mięśni, co skut-
kuje znaczną poprawą sylwetki. Tak jak ważna jest 
aktywność fizyczna, tak samo ważny jest wypoczy-
nek. Należy pamiętać o odpowiedniej ilości godzin 
snu oraz krótkim relaksie w ciągu dnia. 

Ważne jest również unikanie ekspozycji na pro-
mieniowanie UV. Promieniowanie ultrafioletowe 

wpływa na zmniejszenie ilości endogennego kwasu 
hialuronowego oraz na zmniejszenie ilości włókien 
kolagenowych i elastynowych. Prowadzi to do zabu-
rzeń w tkance podskórnej i ułatwia przedostawanie 
się adipocytów do wyżej położonych warstw, czego 
skutkiem jest nasilenie zmian o charakterze cellulitu 
[2]. Kolejnym aspektem jest zmiana diety. Niewąt-
pliwie jest to trudne ze względu na rozwój cywili-
zacji, który sprawił, że żywność, która jest dostępna 
w sklepach, to żywność przetworzona. Zawiera ona 
zwiększoną ilość kalorii w stosunku do żywności 
nieprzetworzonej. Produkty te są często dosładzane 
w procesie produkcji [2]. W codziennej diecie powin-
no znaleźć się dużo warzyw i owoców, produkty wie-
lozbożowe, oleje roślinne, orzechy. Prócz produktów 
przetworzonych zawierających sztuczne barwniki 
i konserwanty ograniczyć należy także ilość spoży-
wanego cukru, soli, produktów z białej mąki oraz tłusz-
czów zwierzęcych. Kluczowy wpływ dla profilaktyki 
ma również picie około 2-3 litrów płynów dziennie. 
Powinna być to niskozmineralizowana woda niega-
zowana, świeże soki owocowe i warzywne, herbaty 
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owocowe lub herbata zielona. Należy wyeliminować lub ogra-
niczyć picie mocnej czarnej herbaty lub kawy. Niewskazane jest 
picie alkoholu oraz palenie papierosów [1]. 

Aby zapobiegać powstawaniu GLD, należy również pamiętać 
o prawidłowej pielęgnacji ciała. Takie zabiegi, jak masowanie 
ciała szorstką gąbką lub rękawicą z trawy morskiej czy peeling 
(np. kawowy), wykonywane co najmniej dwa razy w tygodniu, 
wpływają korzystnie na wygląd skóry i poprawią penetrację 
składników aktywnych, które są zawarte w balsamach anty-
cellulitowych. Należy także pamiętać o codziennym nawilżaniu 
skóry objętej cellulitem, ponieważ dostarczenie wody skórze po-
maga w jej ujędrnianiu i zwiększeniu napięcia tkanek [1, 3].

 | LEczEniE cELLULiTU 
 | zabiegi 

Leczenie cellulitu powinno mieć na celu przede wszystkim po-
prawę mikrokrążenia oraz wspomaganie lipolizy. Przed przy-
stąpieniem do leczenia bardzo ważne jest przeprowadzenie do-
kładnego wywiadu na temat możliwych przyczyn powstawania 
cellulitu, stopnia jego zaawansowania czy innych dolegliwości 
pacjenta. Współczesna kosmetologia i medycyna estetyczna 
oferują wiele zabiegów antycellulitowych. Wśród nich wymie-
nić warto: masaż podciśnieniowy, jonoforezę, mezoterapię bez-
igłową, ultradźwięki, presoterapię, laseroterapię, fale radiowe, 
elektrostymulację, krioterapię, masaż, drenaż limfatyczny, po 
bardziej zaawansowane; karboksyterapię, liposukcję, lipolizę, 
mezoterapię igłową [1].

 | Masaże

Masaże są jednymi z najczęściej stosowanych zabiegów w tera-
pii cellulitu. Klasyczny masaż antycellulitowy polega na wyko-
nywaniu rękoma określonych chwytów, takich jak rozcieranie, 
ugniatanie, wałkowanie czy wyciskanie ciała. Wszystkie te ru-
chy wykonuje się wzdłuż przebiegu mięśni i naczyń limfatycz-
nych. Podstawowa seria masaży to 10 zabiegów, które wyko-
nywane są w niewielkich odstępach czasowych. W przypadku 
lipodystrofii wykonuje się masaż całego ciała, który powinien 
trwać 45 minut lub masaż częściowy trwający 5-10 minut, 
obejmujący wyłącznie okolicę ciała objętą GLD. Efekty mode-
lowania sylwetki, a także redukcji cellulitu widoczne są dzięki 
rozbiciu komórek tłuszczowych na skutek mechanicznego po-
budzenia tkanki łącznej. Masaż poprawia stan tkanki mięśnio-
wej i skóry. Działa również pobudzająco na funkcjonowanie 
naczyń krwionośnych, dzięki czemu poprawia się dotlenienie 
na poziomie komórkowym [1, 4].

Za bardzo skuteczny uważa się masaż bańką chińską. Wy-
wodzi się on z tradycyjnej medycyny chińskiej. Masaż ten, 
wykorzystując podciśnienie, poprawia krążenie krwi i limfy. 
Podczas masażu rozszerzają się naczynia krwionośne, dzięki 
czemu ułatwiony jest transport substancji aktywnych zawar-
tych w preparatach antycellulitowych, przeznaczonych do ma-
sażu. Dzięki stymulacji głębszych warstw skóry pobudzane są 
fibroblasty, które stymulują proces syntezy kolagenu i elastyny, 

znacznie poprawiając jędrność i sprężystość skóry. Masaż bań-
ką chińską oparty jest na podłużnych lub kolistych ruchach 
w kierunku węzłów chłonnych [5].

Specyficznym rodzajem masażu jest drenaż limfatyczny, któ-
ry usprawnia krążenie krwi i limfy. Zabieg polega na powolnym 
ugniataniu i pompowaniu okolicy ciała objętej cellulitem. Tech-
nika drenażu limfatycznego została opisana już w 1936 r. Zabieg 
może być wykonany ręcznie lub za pomocą aparatu wyposażo-
nego w mankiety pneumatyczne. Drenaż przyczynia się do eli-
minacji złogów, usprawnia krążenie oraz zmniejsza obrzęki [1, 4].

Do technik masażu zalicza się również presoterapię. Jest to 
tzw. terapia uciskowa, polegająca na okresowym uciskaniu tka-
nek zgodnie z kierunkiem przepływu krwi, co pobudza odpływ 
żylny. Zabieg stosowany jest w celu pobudzenia odpływu żyl-
nego, jak i likwidacji obrzęków limfatycznych. Zabieg może być 
wykonany za pomocą rąk terapeuty lub specjalnego aparatu do 
masażu pneumatycznego [1, 4].

Popularnym zabiegiem jest – podciśnieniowy masaż tkanek 
miękkich [2]. Uważa się, że jest to jeden ze skuteczniejszych bez-
inwazyjnych zabiegów kształtowania sylwetki. W wyniku dzia-
łania podciśnienia zasysany jest fałd skóry i tkanki podskórnej. 
Zabieg przeprowadza się, rozpoczynając od dystalnych części 
ciała w kierunku ujść żylnych. Ma to na celu aktywację ukła-
du limfatycznego, usuwanie metabolitów komórkowych i ogra-
niczenie retencji wody. Podczas zabiegu klientka ubrana jest 
w specjalny kombinezon, który zapewnia lepszy poślizg głowicy 
aparatu, a także chroni przed uszkodzeniem skóry. Zabieg jest 
bezpieczny dla skóry luźnej i naczyniowej. Masaż podciśnienio-
wy łączy efekty działania masażu antycellulitowego i drenażu 
limfatycznego. Seria powinna wynosić około 20 zabiegów, trwa-
jących około 35 minut. Może być on łączony z zabiegiem mezote-
rapii, co poprawi absorpcję i działanie substancji aktywnych [6].

Odpowiednikiem masażu podciśnieniowego jest cellulogia, 
inaczej nazywana lipomasażem. Jest to zabieg, polegający na 
masażu okolic ciała objętych cellulitem za pomocą specjalnej 
głowicy z ruchomymi rolkami, które podłączone są do rury 
ssącej. Zabieg wykonywany jest bez użycia specjalnego kom-
binezonu, przez co istnieje możliwość aplikacji bezpośrednio 
na skórę preparatów z substancjami aktywnymi o działaniu 
lipolitycznym. Lipomasaż zmniejsza blizny, rozstępy, redukuje 
cellulit, zmniejsza obwody ciała, stymuluje mikrokrążenie oraz 
powoduje zmniejszenie obrzęków [1, 7].

 | body wrapping

Body wrapping to technika, polegająca na szczelnym owijaniu 
ciała folią lub bandażem obciskającym, który nasączony jest 
składnikami o działaniu antycellulitowym. Przed zabiegiem 
zalecane jest wykonanie peelingu, w celu lepszej absorpcji 
składników aktywnych. Zawijania ciała powodują wzrost ci-
śnienia w przestrzeniach międzykomórkowych, otwierając za-
stawki w naczyniach limfatycznych i żylnych. Naczynia stają 
się przygotowane do odprowadzania płynów wraz z produkta-
mi przemiany materii [1].
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 | Elektroterapia

Spośród zabiegów z zakresu elektroterapii szczególnie poleca 
się jonoforezę, elektrostymulację oraz elektrolipolizę. Jonofore-
za jest zabiegiem, w którym wykorzystuje się prąd stały. Zabieg 
ten, wykorzystując zjawisko dysocjacji elektrolitycznej, ma na 
celu dostarczenie składników aktywnych do głębszych warstw 
skóry. Ilość składników aktywnych, które zostaną dostarczone 
w głąb skóry w postaci jonów, jest zależna m.in. od natężenia 
prądu, wielkości elektrod, a także od długości trwania zabiegu [1].

Elektrostymulacja jest zabiegiem, który ma na celu pobu-
dzenie układu nerwowo-mięśniowego, poprawę krążenia krwi 
oraz napięcia skóry. Podczas zabiegu wykorzystuje się prąd 
zmienny, impulsowy o niskiej częstotliwości. Jest to cenny za-
bieg zwłaszcza dla osób o małej aktywności fizycznej. Działa-
nie prądu wzmacnia oraz pobudza mięśnie, dlatego zabieg ten 
określany jest jako bierna gimnastyka mięśni. Elektrostymula-
cja wpływa także na eliminację trójglicerydów, poprzez wyko-
rzystanie ich jako źródła energii [1, 4].

Zabiegiem wykonywanym wyłącznie w gabinetach lekar-
skich jest elektrolipoliza – zabieg, polegający na wprowadzeniu 
w miejsca objęte cellulitem cienkich i długich igieł, które wsu-
wane są parami pod skórę na głębokość 4-5 cm. Elektrody są 
podłączone do generatora impulsów prądu. Podczas wykony-
wania zabiegu stopniowo zwiększa się moc prądu. Na skutek 
miejscowego podwyższenia temperatury ciała następuje po-
prawa krążenia krwi [4, 8].

 | Laseroterapia 

Laseroterapia wykorzystuje światło monochromatyczne, spój-
ne, równoległe i intensywne, które wnikając w skórę, wywo-
łuje w niej efekt termiczny. Wśród zabiegów, w których wy-
korzystane jest światło lasera, na szczególną uwagę zasługuje 
tzw. zimny laser. Jest to laser niskoenergetyczny, który działa 
w sposób selektywny tylko na komórki tkanki tłuszczowej, 
omijając znajdujące się w tkance tłuszczowej naczynia krwio-
nośne i nerwy. Energia emitowana przez laser powoduje ob-
kurczenie komórek tłuszczowych, co prowadzi do usunięcia na 
zewnątrz zawartych w nich trójglicerydów [2].

 | Fale radiowe (diatermia krótkofalowa)

Fale radiowe są to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotli-
wości. Działanie antycellulitowe polega na przegrzaniu tkanek 
pod wpływem silnego pola elektrycznego bądź magnetycznego. 
W tkankach wytwarzana jest temperatura, która sprzyja lipoli-
zie oraz zwiększa krążenie krwi i limfy. Fale radiowe poprawiają 
jakość już istniejących włókien kolagenowych, a także nasilają 
syntezę nowych, co prowadzi do wzrostu jędrności skóry [1, 4].

 | Ultradźwięki 

Ultradźwięki są to fale akustyczne o częstotliwości wyższej 
niż 20 kHz, niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Korzystny wpływ 
ultradźwięków na miejsca objęte cellulitem jest związany 
z rozchodzeniem się drgań w danym ośrodku w postaci tzw. fali 

podłużnej, oznacza to, że drganie cząsteczek odbywa się wzdłuż 
kierunku rozchodzenia się fali. W obrębie tej fali występują stre-
fy zagęszczeń oraz rozrzedzeń cząsteczek danego ośrodka. Do-
datkowym działaniem ultradźwięków na ustrój człowieka jest 
działanie cieplne, które sprzyja poprawie mikrokrążenia oraz 
przyspiesza metabolizm komórkowy. Uzyskany efekt rozrze-
dzenia daje możliwość penetracji składników aktywnych o dzia-
łaniu antycellulitowym w głąb skóry. Zabieg, w którym wprowa-
dza się substancję aktywne do skóry za pomocą ultradźwięków, 
nazywany jest jonoforezą [4, 9]. Przy redukcji cellulitu stosowa-
ny jest również zabieg kawitacji ultradźwiękowej. Wykorzysty-
wane jest tam zjawisko kawitacji. Dr Andrzej Kępa tłumaczy je 
następująco: „Polega ono na powstawaniu w cieczy pulsujących 
pęcherzyków. Pęcherzyki kawitacyjne mogą rozrastać się i pul-
sować, co prowadzi do rozerwania błon komórkowych, komórek, 
w których zachodzi to zjawisko” [2]. Rozerwanie błon komórko-
wych powoduje trwałe zniszczenie tych komórek, a zawarte 
w nich trójglicerydy wydostają się na zewnątrz do przestrzeni 
międzykomórkowej. Około 70% trójglicerydów jest wchłaniane 
i transportowane do wątroby poprzez sieć naczyń włosowatych, 
gdzie następuje ich rozkład. Pozostałe 30% rozkładane jest przez 
makrofagi [2]. Zabieg kawitacji ultradźwiękowej charakteryzuje 
się bardzo dużą skutecznością i bezpieczeństwem. W literatu-
rze spotyka się informację, że już po pierwszym zabiegu można 
zaobserwować redukcję obwodu obszaru, który został poddany 
zabiegowi od 1 cm do nawet 3,5 cm, a po skończonej serii, obejmu-
jącej 6 zabiegów, redukcja obwodu ciała może wynosić od 6 cm do 
15 cm [10]. Warto również wspomnieć o zabiegu lipolizy iniek-
cyjno-kawitacyjnej, który jest połączeniem lipolizy z kawitacją 
ultradźwiękową. W tym zabiegu wykorzystuje się preparat lipo-
lityczny, który podawany jest bezpośrednio w podskórną tkankę 
tłuszczową, a następnie efekty są wzmacniane poprzez działa-
nie ultradźwięków wywołujących zjawisko kawitacji w komór-
kach tkanki tłuszczowej [10].

 | Mezoterapia 

Mezoterapia bezigłowa polega na wprowadzaniu do skóry wła-
ściwej i tkanki podskórnej substancji leczniczych o działaniu 
antycellulitowym. Zabieg mezoterapii bezigłowej składa się 
z kilku etapów. W pierwszym za pomocą impulsów elektrycz-
nych poszerzają się ujścia mieszków włosowych, gruczołów 
łojowych i potowych (co umożliwia transport substancji ak-
tywnych w głąb skóry). Następnym etapem jest pobudzenie 
włókien mięśniowych oraz stymulacja produkcji kolagenu. 
Ostatni etap to uaktywnienie układu limfatycznego [1].

Mezoterapia igłowa i mikroigłowa polegają na podaniu 
w tkankę tłuszczową składników aktywnych o działaniu anty-
cellulitowym. Najczęściej stosowane substancje do tego zabiegu 
to krzemionka, kofeina czy też wyciąg z liści karczocha. Przy 
zabiegu mezoterapii można również zastosować gotowe kok-
tajle, czyli substancje wieloskładnikowe. Mezoterapia igłowa 
jest polecana szczególnie przy zaawansowanym cellulicie, gdy 
występują zwłóknienia tkanki podskórnej [1, 2, 4].
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 | Liposukcja

Liposukcja jest to zabieg chirurgicznej korekty konturów cia-
ła, stosowany w celu zmniejszenia ilości podskórnej tkanki 
tłuszczowej. Dawniej liposukcja polegała na mechanicznym 
usuwaniu tkanki podskórnej z koniecznością wykonania 
dość dużych nacięć za pomocą skalpela. Wiązało to się jednak 
z dużą ilością powikłań. Obecnie wykorzystywane są kaniule 
oraz zmodernizowane ssaki, co pozwala na odessanie tłuszczu 
z dużych obszarów poprzez małe nacięcia na fałdach skórnych. 
Pacjentom przed zabiegiem podawany jest w miejsce planowe-
go zabiegu roztwór soli fizjologicznej, który zawiera adrenalinę 
obkurczającą naczynia krwionośne oraz znieczulającą lidoka-
inę. Zmniejsza to znacznie ryzyko powikłań po zabiegu (m.in. 
krwawienia, ból, obrzęki, zakrzepica żylna, zator tętnicy płuc-
nej). Zabieg liposukcji wykonywany jest wówczas, gdy tkanka 
tłuszczowa odkłada się w miejscach, z których ciężko się jej po-
zbyć za pomocą ćwiczeń fizycznych. Efekty zabiegu widoczne 
są w pełni dopiero po około 3 miesiącach [2, 11].

 | Karboksyterapia 

Karboksyterapia to bezpieczny, mało inwazyjny i klinicznie 
sprawdzony zabieg, stosowany m.in. w leczeniu cellulitu oraz 
w walce z lokalnym nadmiarem tkanki tłuszczowej. Zabieg po-
lega na wstrzykiwaniu w tkankę podskórną dwutlenku węgla. 
Dwutlenek węgla przenika do sąsiadujących tkanek, powodu-
jąc rozszerzenia naczyń krwionośnych, zwiększa się zatem 
przepływ krwi i dotlenienie tkanek. W świetle obecnych ba-
dań z zabiegiem karboksyterapii nie wiążą się żadne skutki 
uboczne i negatywne reakcje organizmu [12].

 | Krioterapia

Krioterapia wykorzystuje media o temperaturze znacznie 
niższej od temperatury ciała człowieka. W leczeniu zimnem 
wykorzystuje się gazy, płyny i ciała stałe, m.in. zimne okłady 
i kompresy, aerozole oziębiające (ciekły chlorek etylu) i ciekły 
azot (-180 °C). Stosowane jest działanie ogólne (kriokomora) 
oraz działanie miejscowe. Krioterapię miejscową stosuje się 
w celu stymulacji naczyń krwionośnych w problemach z cellu-
litem. Podczas zabiegu zachodzą dwie fazy reakcji organizmu 
na zimno. W czasie pierwszej fazy następuje zwężenie naczyń 
krwionośnych, a następnie po ustąpieniu czynnika chłodzące-
go dochodzi do mobilizacji powierzchownego układu krążenia 
i powstaje miejscowe przekrwienie. Usunięty zostaje nadmiar 
wody z organizmu, zwiększa się napięcie mięśni oraz nasila się 
przemiana materii. Krioterapia wykazuje także działanie prze-
ciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciw  krwotoczne, dzięki 
czemu osoby cierpiące z powodu obrzęków lub mające problem 
z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi i żylakami mogą 
również poddać się temu zabiegowi [1, 13].

 | MATEriAł i METody

Wielość metod kosmetycznych i kosmetyczno-medycznych, któ-
re mogą być stosowane w redukcji cellulitu, powoduje, że mniej 
doświadczeni kosmetolodzy mogą mieć problem z wyborem 
metody, która zadowoli klientów. By ustalić, jak same klientki 
postrzegają skuteczność zabiegów antycellulitowych, przepro-
wadzono badanie ankietowe na grupie 30 kobiet, z czego 23 ko-
rzystały z zabiegów antycellulitowych i ta grupa odpowiadała na 
wszystkie pytania. 7 kobiet, które nie korzystały nigdy z takich 
zabiegów, odpowiadała tylko na część pytań. W ankiecie znalazło 
się 18 pytań. Pytania dotyczyły wieku, stylu życia, występowa-
nia objawów cellulitu oraz subiektywnej opinii co do skuteczności 
najczęściej wybieranych zabiegów redukujących cellulit w gabine-
tach kosmetycznych. Na podstawie zebranego materiału ocenio-
no zadowolenie klientek z zabiegów oraz ustalono, które z metod, 
w opinii klientek, uważane są za najbardziej efektywne. 

 | AnALizA WyniKÓW bAdAŃ AnKiEToWycH

Badaniu poddano 30 kobiet w różnym przedziale wiekowym. Ko-
biety w wieku 15-19 lat stanowiły najmniejszą grupę badanych 
(3,3%). Największą grupą były kobiety w wieku 20-30 lat i stano-
wiły łącznie 70% ankietowanych. 20% badanych były to kobiety 
w wieku 31-40 lat. Kobiety powyżej 40. roku życia stanowiły 6,7%. 
Rozkład wiekowy ankietowanych przedstawiono na rys. 1. 

Drugim kryterium była budowa ciała ankietowanych. Klient-
ki same, w oparciu o swoje subiektywne odczucia, dokonywały 
wyboru, do której grupy przynależą. Niecałą połowę (43,3%) 
stanowiły kobiety, które swoją budowę ciała oceniły, jako pra-
widłową. 33,3% ankietowanych uznało, że ma lekką nadwagę. 
13,3% kobiet uznało swoją sylwetkę za szczupłą. 6,7% ankieto-
wanych wskazało, że ma nadwagę. Najmniejszy odsetek – 3,3% 

– stanowiły kobiety, określające siebie jako osoby otyłe (rys. 2). 
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Rys. 1 Wiek ankietowanych Źródło: Badania własne
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Rys. 2 Budowa ciała Źródło: Badania własne
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Pytanie 3 dotyczyło trybu życia. Zaledwie 6,7% kobiet za-

deklarowało prowadzenie aktywnego trybu życia. Stosunek 
kobiet prowadzących siedzący tryb życia z małą aktywnością 
fizyczną do kobiet, które są średnio aktywne fizycznie, wyniósł 
tyle samo – 46,7% (rys. 3).

46,7%
46,7%

6,7%

Siedzący, 
mała aktywność fizyczna

Średnia aktywność fizyczna

Aktywny tryb życia

Rys. 3 Tryb życia Źródło: Badania własne

Pytanie czwarte miało na celu określenie, ile kobiet zauwa-
żyło u siebie wystąpienie cellulitu. Wszystkie badane odpowie-
działy zgodnie, że zauważyły u siebie takie objawy.

W pytaniu piątym ankietowane określały, na jakich partiach 
ciała widoczne są objawy cellulitu. 27 kobiet zaobserwowało 
u siebie występowanie cellulitu w okolicy ud, 22 kobiety w oko-
licy pośladków, 7 kobiet na ramionach i zaledwie 5 kobiet na 
brzuchu (rys. 4).

27
22

5 7
0

5

10

15

20

25

30

Uda Pośladki Brzuch Ramiona

Partie ciała 
objęte cellulitem

Rys. 4 Partie ciała objęte cellulitem Źródło: Badania własne

Pytanie szóste dotyczyło subiektywnej oceny stopnia za-
awansowania cellulitu. 10% kobiet wskazało, że skóra podczas 
stania i leżenia jest gładka, a zmiany widoczne są jedynie po 
jej uciśnięciu (co przyjęto za stadium zerowe cellulitu). 70% ba-
danych kobiet odpowiedziało, że podczas stania i leżenia skóra 
wydaje się gładka, a zmiany cellulitowe widoczne są w pozycji 
stojącej podczas napięcia mięśni (co przyjęto za stadium pierw-
sze rozwoju cellulitu). 16,7% ankietowanych zadeklarowało, że 
zmiany widoczne są zarówno podczas stania, jak i leżenia, skó-
ra jest nierówna, z płytkimi zagłębieniami oraz wyczuwalne 
są guzki (co przyjęto jako stadium drugie cellulitu). 3,3% kobiet 
wskazało, że odczuwa bolesność związaną z obecnością celluli-
tu, guzki są wyraźnie wyczuwalne, skóra jest nierówna i pofał-
dowana (co przyjęto jako stadium trzecie). 

U 88,2% kobiet, które swoją sylwetkę określiły jako szczu-
płą lub wskazały na prawidłową masę ciała, zmiany celluli-
towe wpisywały się w zerowe lub pierwsze stadium rozwoju, 
natomiast wśród kobiet z nadwagą lub otyłych tylko u 15,4%. 
Zmiany zaawansowane, sugerujące II lub III stopień rozwoju 
cellulitu, wskazało 11,8% kobiet szczupłych oraz z prawidłową 
masą ciała oraz aż 74,6% kobiet z problemem lekkiej nadwagi, 
nadwagi lub otyłości. 

Deklarowany przez ankietowane stopień zaawansowania 
cellulitu przedstawiono na rys. 5.
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Rys. 5 Stopień zaawansowania cellulitu Źródło: Badania własne

W pytaniu siódmym zapytano kobiety o korzystanie z zabie-
gów antycellulitowych w gabinecie kosmetycznym. 5 osób od-
powiedziało, że nigdy nie korzystało z takich zabiegów, 2 osoby 
chciałyby skorzystać z zabiegów redukujących cellulit, jednak są 
one zbyt drogie, 23 osoby korzystały z zabiegów antycellulito-
wych w gabinecie kosmetycznym. Zależność tę ilustruje rys. 6. 
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Rys. 6 Korzystanie z zabiegów antycellulitowych w gabinecie kosmetycznym Źródło: Badania 
własne

Pytanie ósme dotyczyło wyłącznie kobiet, które korzysta-
ły z zabiegów antycellulitowych w gabinecie kosmetycznym. 
Miały one podać, jaki zabieg był u nich wykonywany. Spośród 
wielu zabiegów największym powodzeniem cieszył się masaż 
bańką chińską i korzystało z niego 7 kobiet, fale radiowe były 
wykonywane u 1 badanej osoby, 3 osoby korzystały z body 
wrappingu. Mezoterapia, ultradźwięki, drenaż limfatyczny, 
cellulogia, masaż podciśnieniowy i presoterapia – każdy z tych 
zabiegów był wykonywany przez 2 osoby. Korzystanie z zabie-
gów gabinetowych przez ankietowane przedstawiono na rys. 7.



1 / 2016 / vol. 5
Kosmetologia Estetyczna110

artykuł naukowy             kosmetologia estetycznan

30,4%

0%

8,7% 8,7%

0%

13,1%

8,7% 8,7% 8,7%

0%

8,7%

4,3%

0%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Masa
ż p

odciś
nieniowy

Zabieg

Rys. 7 Korzystanie z zabiegów gabinetowych przez ankietowane Źródło: Badania własne

Pytanie dziewiąte i dziesiąte miały na celu określenie sys-
tematyczności wykonywanych zabiegów. Wszystkie kobiety, 
korzystające z zabiegów antycellulitowych w gabinecie kosme-
tycznym, uczęszczały na nie regularnie. 11 osób korzystało 
z zabiegów 3 razy w tygodniu, 7 osób 2 razy w tygodniu, a po-
zostałe 5 osób uczęszczało na zabieg raz w tygodniu. Jeżeli cho-
dzi o ilość wybranych zabiegów, to 1 ankietowana skorzystała 
z 4-7 zabiegów, 9 osób miało przeprowadzonych 8-12 zabiegów, 
11 osób miało wykonanych 13-16 zabiegów, a 2 osoby skorzysta-
ły z 17-20 zabiegów (rys. 8 i 9).
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Rys. 8 Częstotliwość zabiegów antycellulitowych Źródło: Badania własne
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Rys. 9 Ilość zabiegów w wykonanej serii Źródło: Badania własne

W pytaniu jedenastym ankietowane zapytano o opinię do-
tyczącą widocznych efektów zabiegów. 13,1% ankietowanych 
kobiet podało, że efekty zauważyło po 6 zabiegach, 34,8% ba-
danych po 10 zabiegach. Tyle samo kobiet zauważyło rezultaty 

pracy nad ciałem po 15 zabiegach. 17,3% nie zauważyło żadnych 
efektów. Warto podkreślić jednak, że wszystkie kobiety korzy-
stały z typowych zabiegów kosmetycznych. Żadna z ankieto-
wanych nie była poddawana takim zabiegom, jak krioterapia 
czy elektrolipoliza, nie udało się więc, na podstawie przeprowa-
dzonego badania, ustalić, jaka liczba zabiegów potrzebna jest do 
zauważenia przez klientki poprawy stanu skóry w przypadku 
zabiegów medycznych. Wskazaną przez klientki liczbę zabie-
gów kosmetycznych, po której zauważyły efekty, przedstawio-
no na rys. 10.  
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Rys. 10 Efekty zabiegów antycellulitowych Źródło: Badania własne

Pytanie dwunaste dotyczyło subiektywnej oceny skuteczno-
ści wykonanego zabiegu. 

Z 7 osób, które wskazały, że korzystały z serii zabiegów 
masażu bańką chińską, 3 kobiety poprawę stanu swojej skóry 
określiły jako małą, 3 jako dużą. Jedna osoba wskazała, że po 
serii zabiegów cellulit uległ redukcji. 

Z 2 osób, które zgłosiły, że korzystały z zabiegów mezote-
rapii, 1 osoba nie zauważyła żadnych zmian po wykonanych 
zabiegach, natomiast druga osoba oceniła, że u niej nastąpiło 
wyleczenie cellulitu. 

Podobne wyniki uzyskano w przypadku 2 osób, które ko-
rzystały z zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków: jedna 
z osób wskazała, że zabieg nie przyniósł rezultatów, druga na-
tomiast oceniła, że stan jej skóry objętej cellulitem uległ znacz-
nej poprawie. 

Spośród 2 kobiet, które wskazały, że korzystały z zabiegów 
drenażu limfatycznego, jedna poprawę stanu skóry oceni-
ła jako małą, druga natomiast wskazała, że zaobserwowała 
znaczną poprawę. 

Jedna z ankietowanych wskazała, że korzystała z zabiegu 
redukcji cellulitu z użyciem fal radiowych, i zmianę w kondycji 
skóry oceniła jako dużą. 

Body wrapping wykonywały 3 osoby, z czego 2 osoby wska-
zały, że ich zdaniem po zabiegach nastąpiła duża poprawa, nato-
miast jedna osoba uznała zmiany w wyglądzie skóry jako małe.  

2 osoby wskazały, że korzystały z zabiegów cellulogii. Obie 
zauważyły zmiany w stanie skóry po serii zbiegów, z czego jed-
na osoba stopień poprawy stanu skóry uznała za mały, druga 
za duży. Klientki korzystające z zabiegów enedermologii oraz 
presoterapii poprawę stanu skóry uznały za małą. 
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Dane dotyczące opinii klientek na temat skuteczności zabie-

gów antycellulitowych, z których korzystały, przedstawiono 
na rys. 11 i 12.
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Rys. 11 Skuteczność zabiegów antycellulitowych 1 Źródło: Badania własne
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Rys. 12 Skuteczność zabiegów antycellulitowych 2 Źródło: Badania własne

Pytania 13 i 14 miały na celu określenie, czy kobiety wraz z za-
biegami stosowały inne metody zwalczania cellulitu. 87% bada-
nych odpowiedziało, że tak. Najczęściej wybieraną odpowiedzią 
było stosowanie odpowiedniej diety oraz preparatów kosme-
tycznych przeznaczonych do redukcji cellulitu. Według ankieto-
wanych rzadziej stosowaną metodą była codzienna aktywność 
fizyczna oraz picie dużej ilości wody mineralnej, natomiast naj-
rzadziej pojawiały się naprzemienne ciepłe/zimne natryski. Do-
datkowe metody zwalczania cellulitu przedstawiono na rys. 13.

17

10

16

2

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Dodatkowe metody 
zwalczania cellulitu

Rys. 13 Dodatkowe metody zwalczania cellulitu Źródło: Badania własne

W pytaniu 15. badane kobiety miały określić, czy cena zabie-
gu była adekwatna do jego jakości. 39% odpowiedziało, że nie, 
natomiast 61% uważała, że cena zabiegu była odpowiednia do 
jego jakości (rys. 14).
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Rys. 14 Cena zabieg w odniesieniu do jakości. Źródło: Badania własne

Pytanie 16. dotyczyło wszystkich 30 ankietowanych osób. 
Miały one ocenić, ile są skłonne wydać na zabieg redukujący 
cellulit. 23,3% osób nie wydałoby więcej niż 50 zł, 36,7% osób 
byłoby skłonnych wydać do 200 zł za zabieg, 16,7% poświęci-
łoby do 500 zł, 13,3% do 1000 zł, a 10% badanych wydałaby 
więcej, jeżeli zabieg miałby się okazać skuteczny (rys. 15).
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Rys. 15 Cena zabiegu Źródło: Badania własne

Pytanie 17. miało określić, czy osoby, które korzystały z za-
biegów antycellulitowych w gabinecie kosmetycznym, kiedy-
kolwiek skorzystałyby jeszcze z takich zabiegów. Deklarowana 
decyzja ankietowanych, dotycząca chęci skorzystania z kolej-
nego, zabiegu może być wyrazem oceny stopnia ich zadowo-
lenia. Tylko 26% badanych osób odpowiedziało, że na pewno 
jeszcze skorzysta z takiego zabiegu, co wskazywać może, że 
tylko tylu ankietowanych jest w pełni zadowolonych z efektów. 
Ponad połowa badanych (52,2%) nie wie, czy skorzysta jeszcze 
w przyszłości z takiego zabiegu, co sugerować może, że efekty 
w ocenie ankietowanych kobiet nie były do końca zadowala-
jące. 13,1% odpowiedziało, że raczej już nie skorzysta z zabie-
gów antycellulitowych, a 2 osoby (6,7%) są pewne, że więcej 
nie skorzystają z zabiegów redukujących cellulit w gabinecie 
kosmetycznym, co wskazywać może na ich niezadowolenie 
z efektywności stosowanych metod lub stosunku ceny do ja-
kości zabiegu. Chęć skorzystania z zabiegów antycellulitowych 
w przyszłości ilustruje rys. 16. 
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Rys. 16 Korzystanie z zabiegów antycellulitowych w przyszłości Źródło: Badania własne
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Pytanie 18. dotyczyło uwag odnośnie do skuteczności terapii 

antycellulitowych. Jedynie 1 osoba odniosła się do tego pytania. 
Korzystała z zabiegu masażu bańką chińską, ponieważ nie było 
jej stać na inne zabiegi. Badana stwierdziła, że jeżeli te zabiegi by-
łyby tańsze, to z pewnością by z nich korzystała systematycznie. 

 | WniosKi 

Przeprowadzone badanie potwierdziło, że cellulit dotyka w po-
dobnym stopniu kobiety w różnym wieku, zarówno o prawi-
dłowej, jak i nieprawidłowej masie ciała. Większość kobiet, któ-
rych ten problem dotyczy, mają małą lub średnią aktywność 
fizyczną. Sądząc po dużej liczbie wykonywanych zabiegów 
w serii oraz deklarowanym możliwym wydatkom na zabiegi 
antycellulitowe, sądzić można, że większość kobiet problem 
cellulitu postrzega jako poważny defekt estetyczny, za czym 
idzie determinacja w próbach wyleczenia lub zredukowania 
zmian. Szczególnie chętnie wybieranymi przez klientki 
zabiegami antycellulitowymi są masaż bańką chińską oraz 
body wrapping. Zainteresowaniem cieszą się również: mezo-
terapia, drenaż limfatyczny, masaż podciśnieniowy, cellulogia, 
presoterapia, zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków oraz 
fale radiowe. Skuteczność tych zabiegów w opinii klientek 
jest jednak bardzo zróżnicowana. O ile w przypadku zabie-
gów z wykorzystaniem bańki chińskiej, drenażu limfatycz-
nego, body wrappingu, masażu podciśnieniowego, cellulogii, 
presoterapii czy fal radiowych mniejszą lub większą poprawę 
stanu skóry zgłaszały wszystkie badane, o tyle w przypadku 
mezoterapii oraz zabiegów z ultradźwiękami tylko połowa ko-
biet deklarujących, że korzystały z tych zabiegów zauważyła 
jakąkolwiek zmianę stanu skóry w obszarach objętych cellu-
litem. Niewątpliwie związane być to może z różnym stopniem 
nasilenia zmian u kobiet, różną ich lokalizacją, stosowaną dietą, 
aktywnością fizyczną oraz pielęgnacją domową lub jej brakiem. 

Duże znaczenie w redukcji zmian cellulitowych ma ilość wy-
konywanych zabiegów. W przypadku większości typowych, 
kosmetycznych zabiegów antycellulitowych efekty widoczne 
stają się dopiero po 10-15 zabiegach. By sprostać oczekiwaniom 
klientek, cena pojedynczego zabiegu nie powinna być więc zbyt 
wysoka. Większość kobiet skłonna jest wydać na zabieg do 200 
zł, choć gdyby zabieg miał okazać się naprawdę skuteczny, spora 
grupa kobiet jest gotowa zapłacić więcej. Adekwatna do jakości 
i skuteczności zabiegu cena jest czynnikiem, który może skłonić 
do skorzystania z zabiegów większą liczbę klientek i podnieść 
ich stopień zadowolenia z zabiegów. 

 | zAKoŃczEniE

Cellulit jest zaburzeniem, polegającym na tworzeniu się zwy-
rodnienia obrzękowo-włókniejącego w obrębie tkanki łącznej, 
tkanki tłuszczowej oraz obwodowego układu limfatycznego 
i krwionośnego [10]. 

Aby pozbyć się lub zmniejszyć zmiany spowodowane lipody-
strofią typu kobiecego, należy działać wielokierunkowo. Bar-
dzo ważna jest zmiana stylu życia. Przede wszystkim należy 
zmienić nawyki żywieniowe. Istotna jest również codzien-
na aktywność fizyczna, ponieważ regularnie wykonywane 
ćwiczenia prowadzą do spalania nadmiernej tkanki tłuszczo-
wej oraz wzrostu napięcia mięśni. Osoby, chcące pozbyć się 
cellulitu, powinny także stosować preparaty kosmetyczne 
o właściwościach lipolitycznych oraz regularnie korzystać 
z gabinetowych zabiegów kosmetycznych. 

Z przeprowadzonej przez autorów ankiety wynika, że sto-
pień zadowolenia klientek z kosmetycznych zabiegów anty-
cellulitowych jest bardzo zróżnicowany, a skuteczność zabie-
gów nie zależy wyłącznie od wybranej metody. Z zebranych 
danych wynika, że każdy zabieg może mieć inną skuteczność 
u różnych kobiet, a cena zabiegu nie musi być wyznacznikiem 
efektywności. Aby zabiegi przyniosły widoczne efekty, należy 
je wykonywać systematycznie w połączeniu z innymi, dodat-
kowymi metodami redukcji cellulitu, m.in. stosowaniem prepa-
ratów kosmetycznych o właściwościach lipolitycznych. Osoby, 
borykające się z problemem lipodystrofii, powinny także utrzy-
mywać odpowiednią dietę. Zredukować objawy cellulitu jest 
bardzo trudno. Całkowitym wyleczeniem się z „pomarańczo-
wej skórki” mogły pochwalić się tylko 2 osoby z 23 ankietowa-
nych, które korzystały z zabiegów antycellulitowych. 

Wyniki badań pokazują, jak dużym problemem jest walka 
z cellulitem i jak trudny jest wybór zabiegu, który okaże się 
skuteczny w redukcji jego objawów. W zależności od stopnia 
zaawansowania zmian, klientki różnie oceniają skuteczność 
tych zabiegów. Większość ankietowanych stwierdziła u siebie 
poprawę stanu skóry, jednak żadna z metod nie dała 100% sa-
tysfakcji wszystkim ankietowanym. Coraz szybszy rozwój ko-
smetologii i medycyny pozwala jednak mieć nadzieję, na znale-
zienie skutecznej profilaktyki oraz metody walki z lipodystrofią 
typu kobiecego. 
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