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1. Antoszewski Bogusław, Miłosz Agnieszka, Fijałkowska Marta : Zastosowanie lasera 
ablacyjnego i mezoterapii mikroigłowej w korekcji blizn twarzy. W: Polish Journal of 
Cosmetology. – Vol. 18, nr 4 (2015), s. 309-312 
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2. Artkop Joanna, Erkiert-Polguj Anna, Budzisz Elżbieta : Cellulit - patogeneza, 
symptomy, diagnostyka, możliwości redukcji objawów. W: Dermatologia Estetyczna. 
– T. 18, nr 3 (2016), s. 176-183 
Cellulit jest najpowszechniej występującym defektem w obrębie ciała. Według danych 
epidemiologicznych częstotliwość występowania wśród populacji kobiecej określa się na 
poziomie 85-98 proc. Powszechność występowania tego krępującego objawu oraz 
obowiązujący we współczesnym świecie „kult ciała” prowokuje do bardzo dynamicznego 
rozwoju wielu dziedzin nauki i przemysłu, w tym szeroko rozumianej kosmetologii i 
dermatologii estetycznej. Panujące trendy są wyznacznikiem dla naukowców tworzących lub 
odkrywających nowe substancje i związki, z których korzysta przemysł kosmetyczny do 
wytwarzania preparatów pielęgnacyjnych. Odkrywanie nowych zastosowań czynników 
fizykalnych wykorzystuje się do produkcji innowacyjnej aparatury i stosowania nowoczesnych 
technik i technologii w zabiegach antycellulitowych. Celem niniejszego opracowania jest 
omówienie lipodystrofii - przyczyn występowania, objawów, diagnostyki i możliwości 
niwelowania tego defektu. Praca zawiera kompleksowy opis wszelkich aspektów GLD. 
Porusza temat najnowszych teorii dotyczących przyczyn występowania cellulitu, stosowane 
klasyfikacje lipodystrofii gynoidalnej, objawy i ich lokalizację, możliwości diagnostyczne 
zarówno oglądowo-dotykowe, jak i wspomagane aparaturą, najnowsze kosmetyczne i 
medyczne sposoby redukcji objawów cellulitu wraz z substancjami czynnymi stosowanymi  
w zabiegach antycellulitowych. 
Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 

3. Bania, Anita : Za i przeciw mezoterapii - w świetle działań niepożądanych. W: 
Academy of Aesthetic and Aging Medicine. – 2011, nr (2), s.11-12, 14-16, 18-19 
Liczba opisywanych w literaturze powikłań po zabiegach mezoterapii oraz zaraportowanych 
do odpowiednich władz działań niepożądanych po mezoterapii z roku na rok wzrasta. Wiedza 
na ich temat podnosi świadomość medyczną nie tylko lekarzy, ale także pacjentów. Autorzy 
opisywanych w literaturze działań niepożądanych po mezoterapii dzielą je na dwie grupy. 
Pierwsza jest ściśle związana z samą multiiniekcyjną techniką zabiegu: krwiaki, hipertroficzne 
blizny, zaburzenia pigmentacji, ropnie, przetoki i infekcje prątkami. Druga grupa działań 
niepożądanych koreluje z substancjami stosowanymi do zabiegów mezoterapii: reakcje 
nadwrażliwości, pokrzywka, nekroza skóry oraz tkanki tłuszczowej podskórnej, podskórne 
zwapnienia oraz guzki. Zabiegi mezoterapii winny być wykonywane w warunkach „czystego 
gabinetu”, aby maksymalnie zminimalizować ewentualne działania niepożądane. 



Zastanawiając się nad włączeniem zabiegów mezoterapii do gamy zabiegów wykonywanych 
w gabinecie medycyny estetycznej, w świetle przeanalizowanych działań niepożądanych, 
nasuwa się stwierdzenie, iż mezoterapia może stanowić istotną metodę leczniczą i 
rewitalizacyjną, pod warunkiem, iż zabiegi mezoterapii będą wykonywane według zaleceń 
aseptyki i zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną. 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

4. Broniarczyk-Dyła Grażyna, Kmieć Małgorzata L. : Starzenie się skóry i metody 
stosowane w zmniejszaniu jego objawów. W: Dermatologia Estetyczna. – T. 14, nr 3 
(2012), s. 194-200 
Starzenie się skóry jest procesem fizjologicznym, na który nakładają się zjawiska starzenia 
wewnątrz- i zewnątrzpochodnego. Wśród przyczyn wewnątrzpochodnych wymienia się 
starzenie chronologiczne i hormonalne, natomiast zewnątrzpochodnych - m.in. przewlekłe 
działanie promieniowania ultrafioletowego oraz palenie tytoniu. Gruntowna znajomość 
mechanizmów starzenia się pozwala stosować efektywne metody spowalniające ten proces. 
Kluczową rolę odgrywa terapia miejscowa z zastosowaniem różnych substancji aktywnych, 
takich jak przeciwutleniacze, retinoidy, cukry, peptydy niskocząsteczkowe, alfa-
hydroksykwasy, fitoestrogeny i filtry UV. Właściwą pielęgnację starzejącej się skóry 
uzupełniają metody zabiegowe, wśród których powszechne zastosowanie znajdują zabiegi 
radiofrekwencji (RF), złuszczania naskórka z zastosowaniem kwasów chemicznych  
i ich mieszanin, a także techniki mikrodermabrazji, podawania toksyny botulinowej i 
wypełniaczy skórnych na bazie kwasu hialuronowego, hydroksyapatytu wapnia, kwasu 
polimlekowego, jak również śródskórnych iniekcji przy użyciu techniki mezoterapii z 
zastosowaniem leków lub innych substancji biologicznie czynnych. Efekty prowadzonej 
terapii są uzależnione od wczesnego wdrożenia profilaktyki przeciwstarzeniowej, 
obejmującej styl życia i sposób odżywiania, oraz stopniowego, dopasowanego do problemu, 
włączania kolejnych procedur zabiegowych. 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  

5. Broniarczyk-Dyła Grażyna, Prusińska-Bratoś Magdalena, Wawrzycka-Kaflik Anna : 
Wstępna ocena efektów zastosowania mezoterapii w leczeniu chorób skóry 
owłosionej głowy. W: Dermatologia Estetyczna : specjalistyczny magazyn medyczny. 
– Vol. 7, nr 2 (2005), s. 75-79 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

6. Broniarczyk-Dyła Grażyna, Tazbir Marta : Zastosowanie mezoterapii w lecznictwie 
dermatologicznym. W: Przegląd Dermatologiczny : organ Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego. – T. 96, nr 2 (2009), s. 121-125 
Dostęp online: http://www.termedia.pl/Czasopismo/-56/pdf-12378-
1?filename=Zastosowanie%20mezoterapii%20w%20lecznictwie%20dermatologiczny
m.pdf 



7. Czuwara, Joanna : Mezoterapia igłowa - Cz. 1 Włosy. W: Kosmetologia Estetyczna. – 
Vol. 1, nr 3 (2012), s. 201-203 
Dostęp online: http://kosmetologiaestetyczna.com/ike/3.2012/#/45/zoomed 

8. Czuwara, Joanna : Mezoterapia - skóra twarzy. W: Dermatologia i Kosmetologia 
Praktyczna. – 2012, nr 7 (2), s. 82, 84-85 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

9. Czuwara, Joanna : Mezoterapia tkanki tłuszczowej i lipoliza iniekcyjna. W: 
Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna. – 2012, nr 7 (3), s. 80-81 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

10. Czuwara, Joanna : Mezoterapia - włosy. W: Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna. 
– 2012, nr 7 (1), s. 68-70 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

11. Drobnik, Anna : Mezoterapia - przegląd metod. W: Kosmetologia Estetyczna. – Vol. 3, 
nr 1 (2014), s. 39-42 
Dostęp online: http://kosmetologiaestetyczna.com/ike/1.2014/#/41/zoomed 

12. Działania niepożądane mezoterapii / HalinaCar, Anita Bania, Kamil Bienias, Tomasz 
Koprowicz. W: Dermatologia i Estetyka. – T. 14, nr 4 (2012), s. 232-239 
Zabiegi mezoterapii stanowią istotną alternatywę dla innych procedur stosowanych  
w dermatologii estetycznej. Warunkiem ich powodzenia jest wiedza medyczna, w tym 
przestrzeganie zasad aseptyki. Większość działań niepożądanych wynika bowiem z powikłań 
infekcyjnych. Nieinfekcyjne działania niepożądane są przypadkami jednostkowymi, bardzo 
zróżnicowanymi, dla których korelacja z mezoterapią była najprawdopodobniej 
przypadkowa, a mezoterapia jako metoda inwazyjna stanowiła jedynie bodziec do ich 
rozwinięcia. Traktowanie braku skuteczności zabiegów mezoterapii jako działania 
niepożądanego jest niemiarodajne i niejednoznaczne do oceny. Działanie niepożądane 
analogiczne ze wskazaniem do mezoterapii nie stanowi podstawy do wyciągania wniosków, 
przemawia raczej za niekompetencją lekarza. 
Kraków - Biblioteka Krakowskiej Akademii 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  

13. Dzwonnik Sylwia, Hawryłkiewicz, Wanda : Wyposażenie w gabinetach 
kosmetycznych. Cz. 2, Aparatura zabiegowa. W: Postępy Kosmetologii : kwartalnik 
pod patronatem Niepublicznej Wyższej Szkoły Kosmetycznej we Wrocławiu. – Vol. 
1[!], nr 3 (2010), s. 135-136 
Siedlce - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

14. Galęba, Anna : Mezoterapia jako jedna z metod biorewitalizacji skóry. W: 
Dermatologia Estetyczna. – T. 12 (2010), nr (1), s. 34-40 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  



15. Hesse-Kowalczyk, Joanna : Młodość spojrzenia - jak zwalczać zmarszczki w okolicy 
oczu ?. W: Medycyna Estetyczna i Anti-Aging. – 2011, nr (2), s. 35-37 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

16. Jagielska, Aleksandra : Skuteczne odmładzanie rąk. W: Dermatologia Estetyczna : 
specjalistyczny magazyn medyczny. – Vol. 8, nr 6 (2006), s. 358-359 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  

17. Janda Katarzyna, Tomikowska Anna : Cellulit - przyczyny, profilaktyka, leczenie. W: 
Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej. – T. 60 (2014), nr 1, s. 29-38 
Dostęp online: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0003/73803/60-01_029-
038.pdf 

18. Kozłowska, Urszula : Mezoterapia jako alternatywa terapeutyczna łysienia, starzenia 
się skóry, cellulite (Warszawa, 3 kwietna 2004 r.) : sprawozdanie z konferencji 
szkoleniowej. W: Dermatologia Estetyczna : specjalistyczny magazyn medyczny. – Vol. 
6, nr 3 (2004), s. 171-172 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  

19. Kubiak Marlena, Budzisz Elżbieta, Rotsztejn Helena : Mezoterapia - rola w świetle 
dzisiejszej wiedzy = Mesotherapy - its role in the light of present knowledge. W: 
Polish Journal of Cosmetology. – Vol. 14, nr 1 (2011), s. 34-41 
Mezoterapia (intradermoterapia) jest metodą leczenia wybranych schorzeń i dolegliwości za 
pomocą iniekcji niewielkich ilości leku (substancji czynnej) bezpośrednio w miejscu wskazania 
jego działania leczniczego. Nazwa ta została wprowadzona na określenie metody leczenia 
schorzeń tkanek pochodzących z mezodermy. Najbardziej popularnym i najczęściej 
stosowanym zabiegiem jest „mesolift”, prewencyjna procedura mająca na celu zahamowanie 
procesów związanych ze starzeniem się skóry, stosowana zarówno w metodzie klasycznej, jak 
i bezigłowej. Wykorzystywane w biorewitalizacji koktajle kwasu hialuronowego (często też 
stosowany w monoterapii), embrioblastów, kompleksów witaminowych i 
polideoksyrybonukleotydów wpisały się już na stałe w fundament zabiegowy medycyny 
estetycznej. Wraz z peelingami chemicznymi stanowią kurację anti-aging I rzutu, stymulującą 
naturalne procesy regeneracyjne w skórze i w ten sposób prowadzącą do poprawy jej 
wyglądu i właściwości. Do innych innowacyjnych zabiegów rewitalizujących skórę należy 
mezoterapia autologiczna, która wykorzystuje autologiczny preparat osocza 
bogatopłytkowego otrzymany z własnej krwi. 
Siedlce - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

20. Kuczborska Iwona, Batycka-Baran Aleksandra, Baran Wojciech : Mezoterapia w 
leczeniu łysienia plackowatego u dzieci. W: Dermatologia Praktyczna. – T. 1, nr 4 
(2009), s. 57-62 
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

21. Kurek-Górecka Anna, Rakoczy Bożena : Metody zwiększania transportu 
przeznaskórkowego substancji biologicznie aktywnych zawartych w kosmeceutykach. 



W: Dermatologia Estetyczna. – T. 15, nr (5/6) (2013), s. 324-327 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

22. Kwiatek, Marta : Możliwości autoregeneracji skóry : mezoterapia mikroigłowa. W: 
Kosmetologia Estetyczna. – Vol. 2 (2013), nr 3, s. 198  
Dostęp online: http://kosmetologiaestetyczna.com/ike/3.2013/#/56/zoomed 

23. Legan, Agata : Inteligentne peptydy rewolucja w mezoterapii. W: Medycyna 
Estetyczna i Anti-Aging. – 2011, nr (3), s. 38-41 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

24. Lorkowska-Precht, Marzena : Leczenie rozstępów - mezoterapia i metody kojarzone. 
W: Dermatologia Estetyczna. – T. 9, nr 3 (2007), s. 198 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

25. Miekoś-Zydek Beata, Czyż Piotr, Graczyk Anna : Mezoterapia w dermatologii i 
dermatologii estetycznej. W: Dermatologia dla kosmetologów / red. nauk. Zygmunt 
Adamski, Andrzej Kaszuba ; [aut. Zygmunt Adamski et al.]. – Wyd. 2, dodr. – Wrocław 
: Elsevier Urban & Partner, 2015. – S. 281-285 
Sygn. 256126 Czytelnia PBW w Kielcach  

26. Molski, Marcin : Nowoczesna kosmetologia. 2, Kosmetyki, zabiegi, suplementy. – 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – S. 262-263 : Mezoterapia igłowa  
Sygn. 254308 Czytelnia PBW w Kielcach 
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27. Noszczyk Maria : Pielęgnacja szyi i dekoltu. W: Dermatologia i Kosmetologia 
Praktyczna. – T. 6 (2011), dod. Dermatologia i Uroda - Jesień-Zima, s. 11-13 
Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

28. Otyłość i jej leczenie z zastosowaniem metod fizjoterapeutycznych / Marta Pałac, 
Martyna Siwiec Dariusz Owczarek, Aleksandra Plucińska. W: Pielęgniarstwo i Zdrowie 
Publiczne. – 2011, nr 1 (4), s. 367-372 
Otyłość jest istotnym problemem medycznym obniżającym jakość życia chorego. Należy 
postrzegać ją zarówno w wymiarze medycznym, jak i estetycznym. Przyczynia się do 
powstawania wielu chorób, takich jak: nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca oraz obniża walory 
estetyczne wyglądu, który w obecnych czasach ma duże znaczenie. Dbałość o ludzkie ciało 
jest jednym z głównych powodów poszukiwania nowych, innowacyjnych terapii z zakresu 
medycyny estetycznej, również z wykorzystaniem technik fizjoterapeutycznych. Do 
powszechnie stosowanych zabiegów, mających na celu zmniejszenie tkanki tłuszczowej oraz 
przywrócenie skórze jędrności i elastyczności, zalicza się lipolizę laserową, saunę, 
mezoterapię igłową i bezigłową, masaż manualny, endermologię oraz, wciąż pozostającą w 
fazie badań, kriolipolizę. Metody te stały się doskonałą alternatywą dla klasycznej liposukcji. 
Należy zaznaczyć, że nie są tak efektywne jak metody chirurgiczne, jednak ze względu  
na obniżenie ryzyka powikłań i skrócenie czasu rekonwalescencji mogą być zalecane szerszej 



grupie odbiorców. Są coraz częściej wybierane ze względu na mniejszą inwazyjność oraz 
optymalizację komfortu pacjenta. 
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29. Pastuszka, Marta : Niestandardowe terapie wybranych schorzeń dermatologicznych. 
W: Dermatologia Praktyczna. – T. 1, nr 5 (2009), s. 57-60 
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30. Pawełczyk-Pala, Krystyna : Brzydki ślad na skórze - jak i dlaczego należy leczyć blizny?. 
W: Medycyna Estetyczna i Anti-Aging. – 2010, nr 4, s. 67-70 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

31. Pawełczyk-Pala, Krystyna : Uwagi na temat wykorzystania kwasu hialuronowego : 
wskazania i techniki zabiegowe. W: Dermatologia Estetyczna : specjalistyczny 
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32. Pierzchała, Ewa : Skóra wrażliwa : jej pielęgnacja profesjonalna i domowa. W: 
Dermatologia Estetyczna : specjalistyczny magazyn medyczny. – Vol. 10, nr 4 (2008), 
s. 257-260 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  
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33. Pihut, Małgorzata : Zastosowanie mezoterapii igłowej i bezigłowej w zmianach 
estetyki twarzy i ciała. W: Postępy Kosmetologii. – 2011, nr 2 (1), s. 41-42 
W artykule przedstawiono charakterystykę zabiegów mezoterapii igłowej i bezigłowej, 
historię ich zastosowania oraz ogólne zasady zapewniające bezpieczeństwo. Przedstawiono 
również mechanizm korzystnego wpływu mezoterapii igłowej i bezigłowej na bazie 
sonoforezy i elektroporacji na poszczególne obszary skóry twarzy i ciała. Ponadto omówiono 
przeciwwskazania, a także efekty, jakie można uzyskać, stosując pełny cykl, wymagany w 
zabiegach mezoterapii. 
Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 

34. Pura-Rynasiewicz, Anna : Cellulit - choroba czy defekt kosmetyczny?. W: 
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35. Rodzeń Jarosław, Fitrzyk Katarzyna : Mezoterapia bezigłowa jako nieinwazyjna 
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