
Derma News
Dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii estetycznej, estetyce lekarskiej i medycynie anti-aging 
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opinie speCjalistów 
Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny 
estetycznej i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą 
lekarze praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama 
chętnie czytam, co napisali moi koledzy i koleżanki. Pacjenci 
są zadowoleni, że podczas oczekiwania na zabieg (np. w czasie 
znieczulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat interesuje. 

dr dorota prandecka, Centrum dermatologii laserowej  
i Chirurgii plastycznej lasermed, warszawa

bezpłatny magazyn dla pacjentów gabinetów dermatologii 
estetycznej i medycyny anti-aging, chirurgii plastycznej
oraz salonów beauty i spa.

„Ekspert Anti-Aging” powstał 10 lat temu jako pierwszy specjalistyczny 
magazyn skierowany do pacjentów gabinetów dermatologii estetycznej, 
medycyny anti-aging, chirurgów plastyków, salonów wellness i beauty spa. 
Popularyzuje tematykę anti-aging, czyli całościowego dbania o  zdrowie, 
dobry wygląd i kondycję. Prezentuje najnowsze trendy i  osiągnięcia 
medycyny estetycznej i anti-aging oraz światowej kosmetologii. Autorami 
tekstów są wyłącznie fachowcy w danej dziedzinie, przede wszystkim 
lekarze należący do Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
i Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging. „Ekspert Anti-Aging” przez lata 
obecności na rynku wyrobił sobie renomę zarówno wśród pacjentów, jak  
i lekarzy. Jest ciekawszym i wiarygodniejszym źródłem informacji niż fol-
dery reklamowe.
 
jaK zaMówić bezpłatny Magazyn 
do swojego gabinetu? 
Wyślij dane teleadresowe swojego gabinetu na adres: 
alterego@alterego.pl, a otrzymasz informacje o warunkach darmowej 
prenumeraty. Informacje dostępne są także pod numerem telefonu:  
607 338 827.

Koleżanki i Koledzy!
 

Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych to okazja, by się spotkać w szero- 
kim gronie specjalistów, którzy podzielają tę 
samą pasję. Jest to dla mnie wyjątkowe święto 
i wiem, że dla wielu kolegów i koleżanek to również 
ważny czas, który dużo wcześniej rezerwują 
w swoim kalendarzu. W trakcie tegorocznego Kon-
gresu wiele uwagi poświęciliśmy medycynie pre-
wencyjnej i przeciwstarzeniowej, która na stałe 
zagościła w programie szkoleń organizowanych 
przez nasze Międzynarodowe Centrum Kształce-
nia Lekarzy. Jak co roku zainteresowanie lekarzy 
koncentrowało się wokół warsztatów, które dają 
możliwość podpatrzenia technik zabiegowych  
najlepszych ekspertów. Zmiana lokalizacji dała 
nam możliwość poszerzenia oferty sesji  
satelitarnych, dzięki czemu każdy mógł wybrać 
najbardziej interesujące zagadnienia. Serdecznie 
zapraszam na kolejny Kongres Stowarzyszenia, 
który został zaplanowany na 10-12 marca 2017 r.!
W tym numerze jeszcze fotorelacja z kongresu 
i gali, na której wręczono Perły Dermatologii 
Estetycznej 2015. W następnym numerze  
ogłosimy już nominacje do Pereł 2016!
Zachęcam do lektury naszego magazynu,  
w którym jak zwykle wiele informacji branżowych 
oraz prezentacji nowych zabiegów i produktów.

Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
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FotoRELACJA 

z XVII Międzynarodowego Kongresu 

Stowarzyszenia Lekarzy  
Dermatologii Estetycznej 
i  Medycyny Anti-Aging 

Kongres stowarzyszenia lekarzy dermatologii estetycznej 
i Medycyny anti-aging okazał się sukcesem pod wieloma 
względami. nowe miejsce, frekwencja, organizacja, poziom 
wykładów i warsztatów spotkały się z uznaniem zarówno  
ze strony lekarzy – uczestników kongresu, jak i firm, które 
wystawiały swoje stoiska.

Firmom, które wystawiają 
swoje stoiska, kongres daje 
możliwość bezpośredniego 
kontaktu z lekarzami i  bar-
dzo atrakcyjnego zapre-
zentowania swojej oferty. 
Dla lekarzy z  całej Polski 
i zagranicznych gości nasze 
coroczne spotkanie jest zna-
komitą okazją do wymiany 
doświadczeń, poszerzenia 
swojej wiedzy i – co równie 
ważne – podtrzymania kon-
taktów towarzyskich. 
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8 Derma News

Na przestrzeni ostatnich lat w medycynie dokonał się 
olbrzymi postęp w dziedzinie wiedzy o starzeniu się. 
Te zmiany wpływają na rozwój programowy organizo-
wanych przez nas kongresów. Kiedyś na wykładach 
mówiło się tylko o pojedynczych zabiegach i prezen-
towało ich zastosowanie, teraz wszystkie zabiegi  
pokazywane są w całościowym kontekście coraz 
większej wiedzy dotyczącej starzenia się.

Największym wydarzeniem towarzyskim jak co roku okazała 
się sobotnia gala. Podczas części oficjalnej, którą prowadził 
Marcin Prokop, wręczono statuetki Pereł Dermatologii Este-
tycznej, potem była okazja do swobodnych rozmów i zabawy 
w luźnej atmosferze. Prawdziwą Perłą wieczoru okazała się 
Urszula Dudziak, która oczarowała zebranych gości. 
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możliwość wywiadu w codziennych, 
lokalnych mediach, np. w radiu lub 
prasie.  

Co, jeżeli wiNa jest 
po Naszej stroNie? 
Inaczej postępujemy w sytuacji, 
gdy faktycznie wina leży po na-
szej stronie i są na to twarde do-
wody. Wtedy należy postępować 
zgodnie z regułą 5P. Jest to prosty 
mechanizm, którego twórcami są Mi-
chael Regester i Judy Larkin, specjali-
ści w zakresie zarządzania sytuacjami 
kryzowymi. Reguła 5P to 5 działań, 
które należy podjąć w sytuacjach 
kryzysowych:

1.  pokaż luDzką twarz
W sytuacji kryzysowej najważniejsze 
są emocje. Ludzie na ogół nie zacho-
wują się racjonalnie, lecz emocjonal-
nie. Pokazanie ludzkiej twarzy daje 
innym poczucie, że ty i firma przej-
mujecie się tą sytuacją. Błędy zda-
rzają się każdemu, ważne są sposób, 
w jaki z nich wychodzimy, i wnioski, 
jakie wyciągamy. 
Należy mimo emocji, które nami 
rządzą w tym momencie, uważać na 
wypowiadane słowa, dobierać je od-
powiednio, zastanawiać się nad tym, 
co chcemy powiedzieć. Jeden błąd: 
nieprecyzyjna informacja, niepo-
trzebna uwaga, zbyt mocne słowa, 
zbyt ostre komunikaty lub zbyt kon-
trowersyjny język, może wywołać 
lawinę dodatkowych, błyskawicznie 
rozprzestrzeniających się komen-

agresji, a każda sytuacja konfliktowa 
(niezależnie od tego, kto ma rację)  
zdecydowanie nie służy dobremu 
wizerunkowi marki. Najkorzystniej 
więc rozwiązać problem szybko i po-
lubownie, bez zbytniego rozgłosu. 
 
W sytuacjach gdy dochodzi do po-
ważnego naruszenia prawa do wi-
zerunku bądź innego chronionego 
dobra osobistego, naruszenia dóbr 
własności intelektualnej, takich jak 
prawa autorskie (np. zdjęć) lub do 
znaków towarowych, należy się udać 
do prawnika. Specjalista doradzi, 
z  jakim rodzajem naruszenia mamy 
do czynienia, i pokaże, jakie działania 
na drodze prawnej możemy podjąć. 
W zależności od sytuacji należy się 
zgłosić do prawnika specjalizującego 
się w ochronie dóbr osobistych i wi-
zerunku lub/i – gdy w grę wchodzą 
również inne naruszenia praw włas-
ności intelektualnej – do rzecznika 
patentowego.
Jednocześnie należy szybko podjąć 
działania, które będą zapobiegały 
rozprzestrzenianiu się fałszywych 
zarzutów lub działań związanych 
z  nieuczciwą konkurencją. Najszyb-
ciej możemy to zrobić, wykorzystu-
jąc media społecznościowe, bran-
żowe media internetowe oraz np. 
umieszczając komunikat na swojej 
stronie internetowej. W takiej sytua-
cji internet jest najskuteczniejszy ze 
względu na możliwość komunikacji 
w czasie rzeczywistym. Jeśli sprawa 
tego wymaga, warto też rozważyć 

Marka w opałach, czyli jak sobie 
poradzić w sytuacji kryzysowej

Jeszcze kilka lat temu umieszczane 
w sieci opinie i emocjonalne komen-
tarze pojawiały się jedynie wśród wą-
skich grup znajomych lub były publi-
kowane na branżowych forach. Dziś, 
dzięki mediom społecznościowym, 
od momentu spotkania z klientem 
do pojawienia się pierwszej opinii 
w  internecie upływają czasem se-
kundy. Powszechny dostęp i prze-
pływ informacji sprawia, że opinia 
o  naszych usługach może natych-
miast ukazać się w sieci. Każdy posia-
dacz smartfona może wykonać kilka 
kliknięć i opinia na nasz temat zaczy-
na się rozprzestrzeniać jak wirus. 

Sytuacją kryzysową można zarzą-
dzać, aby minimalizować jej skutki, 
tylko potrzebna jest nam właściwa 
i przemyślana komunikacja. 

W sytuacji gdy mamy do czynienia 
z  typowym pomówieniem, gdy nie 
jest prawdą to, o czym ktoś o nas 
opowiada, również gdy konkuren-
cja robi nam tzw. czarny PR, warto 
zacząć (jeżeli jest taka możliwość) 
od próby indywidualnego kontaktu 
z osobą odpowiedzialną za te czy-
ny i stanowczego ostrzeżenia, że 
będziemy dochodzić zadośćuczy-
nienia i ochrony dobrego imienia 
na drodze prawnej. Należy unikać 
publicznych dyskusji, konfrontacji 
i obrzucania się argumentami, nawet 
jeśli prawda leży po naszej stronie. 
Podczas dyskusji często powsta-
ją dwa obozy i nakręca się spirala 

sytuacja kryzysowa – każdy wcześniej czy później będzie musiał się z nią zmierzyć. takiej 
sytuacji nie da się przewidzieć, sprawować nad nią pełnej kontroli ani całkowicie wyelimi-
nować. w przypadku zawodów zaufania publicznego, do których należy zawód lekarza, klu-
czem do sukcesu jest reputacja oparta na zaufaniu klienta do lekarza. dlatego też pra-
widłowe zachowanie w trudnej, kryzysowej sytuacji jest bardzo ważne, bo może decydować 
o dalszym być albo nie być lekarza.

izabela wołyNieC-sobCzak 
ekspert w budowaniu marki i personal brandingu 
www.wolyniecsobczak.com

MarKetIng w gabInecIe



tarzy. Warto rozważyć skorzystanie z usług agencji PR,  
która pomoże opracować profesjonalną strategię działań.

2.  przyzNaj się Do zDarzeNia i przeproś
NIgdy nie pozostawiaj sytuacji bez wyjaśnienia, bo to 
tylko wzmaga domysły, spekulacje i interpretacje. Wy-
tłumacz, udziel rzetelnej, konkretnej informacji, pokaż 
tło wydarzeń. To najprostsza, a zarazem najtrudniejsza 
część tych zasad. Przeproszenie nie spowoduje, że ktoś 
przestanie szanować naszą markę. Kryzys to okazja, aby 
pokazać się klientom z innej strony – takiej, w której two-
ja marka to firma radząca sobie z problemami i mająca 
odwagę przyznać się do błędu.

3.  poDejmij DziałaNia
W dobie social mediów, mobilnego internetu i wszech-
obecnych komórek, kiedy informacje mogą się rozprze-
strzeniać praktycznie w czasie rzeczywistym, brak komu-
nikacji tylko potęguje problem.
Jeśli nie znasz odpowiedzi, nie wiesz jeszcze, co powie-
dzieć, nie ignoruj, tylko napisz, że analizujesz problem  
i za chwilę przekażesz informację. Nie można ignorować 
pytań ani odpowiadać w złośliwy sposób, to tylko pod-
syca niepotrzebną dyskusję. Wszelkie dyskusje należy 
łagodzić i wygaszać. Wolisz nie odpowiadać na złośliwe 
pytanie lub takie, na które odpowiedź może ci zaszko-
dzić? Zmień temat, zwróć uwagę na inny, powiązany 
z  tematem aspekt, ale reaguj. Nie unikaj odpowiedzi  
i oczywiście nie kłam, bo gdy kłamstwo wyjdzie na jaw, 
będzie jeszcze gorzej, klienci ci tego nie wybaczą. Szcze-
ra i przejrzysta komunikacja to podstawa. Klienci w każ-
dej sytuacji oczekują przede wszystkim szczerej komu-
nikacji i naprawienia krzywd. To najlepszy sposób na 
wychodzenie z sytuacji kryzysowej. 

4.  powetuj straty
W sytuacji kryzysowej zawsze trzeba podjąć konkretne 
działania, aby zminimalizować nieprzyjemne odczucia 
w stosunku do marki. Pokrzywdzeni klienci szukają win-
nych. Dlatego aby nie potęgować tych odczuć, należy 
szybko zareagować, zaopiekować się poszkodowanymi 
i zrekompensować im poniesione szkody. 

5.  poDejmij DziałaNia NaprawCze, 
by zDarzeNie się Nie powtórzyło
Piąte P związane jest z teorią atrybucji, która mówi,  
że ludzie nie ufają firmom, którym zdarza się kolejny raz 
ten sam kryzys. Prawidłowo przeprowadzona komuni-
kacja kryzysowa pokazuje markę w dobrym świetle, 
a nierzadko może nawet poprawić wizerunek. Jeśli 
podejmiemy powyższe działania, pokażemy, że jesteśmy 
uczciwi, jest nam przykro, przepraszamy, naprawiamy 
błędy, czynimy zadość poszkodowanym, podejmujemy 
działania, aby nie popełniać ich ponownie, to sprawa 
prędzej czy później zostanie wybaczona przez większą 
część opinii publicznej. Oczywiście nie wszystkich uda 
się zadowolić. Musimy przyjąć, że zawsze ktoś pozosta-
nie przy swoim zdaniu i będzie miał do tego prawo. 
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na tkanki biologiczne z efektem 
cieplnym w celu uzyskania koagula-
cji tych tkanek i w konsekwencji ich 
obkurczenia. Elektrochirurgia jest 
jedną z najbardziej „miękkich” tech-
nik chirurgicznych stosowanych na 
żywe tkanki, które mogą być pod-
dane ablacji. Pozostawia warstwę 
100-400 μm martwiczej tkanki. Jest 
to technika chirurgiczna, która wyko-
rzystuje prąd elektryczny o wysokiej 
częstotliwości (HF) w celu uzyskania 
prostego i łatwego cięcia lub efektu 
koagulacji tkanki, tak więc możliwe 
jest uzyskanie dokładnego cięcia  
i sublimacji tkanki w tym samym 
momencie, bez efektu krwawienia  
w polu operacyjnym. 
Urządzenia elektrochirurgiczne nie 
biorą pod uwagę różnego pozio-
mu przewodnictwa w tkankach. 
Tkanki o  dobrym przewodnictwie, 
jak tkanka naczyniowa lub dobrze 
uwodniona skóra, są dobrymi prze-
wodnikami, dlatego łatwo poddają 
się leczeniu za pomocą elektrochi-
rurgii. Aby sobie poradzić z proble-
mami, naukowcy zainteresowali się 
możliwościami dermoabrazji z zasto-
sowaniem łuku elektrycznego. Łuk 
fotowoltaiczny działa bez kontaktu 
głowicy urządzenia ze skórą, wy-
wołując efekt delikatnej koagulacji. 
Nie wywołuje pasażu ładunku elek-
trycznego przez tkankę, więc dermo-
abrazja nie zależy od oporności elek-
trycznej tej tkanki. Podczas działania 
na skórę następuje kontrolowane 
uszkodzenie jej powierzchni (do gra-
nicy warstwy podstawnej naskórka), 
co stymuluje jej procesy naprawcze.  

dycznym z włoskiej firmy GMV, która 
odkupiła patent na tę technologię, 
trwa nieustanny rozwój tej techniki 
w nieoperacyjnej blefaroplastyce 
powiek oraz leczeniu zmarszczek wy-
nikających z wiotkości skóry w  róż-
nych jej obszarach. 
Plazma jest zjonizowanym gazem 
zawierającym w przybliżeniu takie 
same ilości ładunków dodatnich  
i ujemnych. Ze względu na specy-
ficzne właściwości nazywana jest 
czwartym (obok gazu, cieczy i ciała 
stałego) stanem skupienia. 
Plexr jest generatorem plazmy, który 
wytwarza kontrolowaną i celowaną 
mikrowiązkę plazmy dzięki jonizacji 
gazów zawartych w powietrzu. Pla-
zma tworzy się między końcówką 
urządzenia i skórą pacjenta dzięki 
niewielkiemu łukowi elektrycznemu, 
który w kontrolowany sposób zdolny 
jest do sublimacji naskórka i obkur-
czania skóry w miejscu jego działa-
nia, co skutkuje uniesieniem powiek. 
W przeciwieństwie do innych tech-
nik zastosowana w Plexr plazma nie 
powoduje stanu zapalnego otacza-
jących tkanek, ponieważ jej działanie 
sięga granicy warstwy podstawnej 
skóry właściwej. Plexr nie powoduje 
krwawienia ani nekrozy otaczają-
cych tkanek. Obserwacje te zostały 
potwierdzone w badaniach klinicz-
nych i histologicznych tkanek pod-
danych leczeniu urządzeniem Plexr. 

MECHANIZM DZIAŁANIA
Elektrochirurgia jest metodą za-
stosowania alternatywnego prądu 
elektrycznego o wysokim napięciu 

Leczenie opadających powiek do tej 
pory często pozostawało poza zasię-
giem metod nieinwazyjnych, gdyż 
urządzenia stosowane w tym wska-
zaniu nie przynosiły satysfakcjonu-
jącego efektu terapeutycznego. Je-
dynym rozwiązaniem dla pacjentów 
borykających się z tym problemem 
było skierowanie ich na chirurgicz-
ny zabieg blefaroplastyki powiek.  
Z tym większym zainteresowaniem 
wypróbowałam możliwości urządze-
nia Plexr. Okazało się ono znakomitym 
rozwiązaniem dla pacjentów, którzy  
z różnych powodów nie mogą zostać 
poddani zabiegowi chirurgicznemu 
lub nie chcą się na niego zdecydować. 
Plexr jest generatorem mikrowiązki 
plazmy stosowanym przede wszyst-
kim w nieablacyjnej dynamicznej 
blefaroplastyce sublimacyjnej. Krót-
ki okres gojenia, komfort pacjenta 
podczas zabiegu, a przede wszyst-
kim bardzo naturalny efekt powodu-
je, że Plexr jest świetną alternatywą 
dla tradycyjnych metod chirurgicz-
nych. Daje optymalne efekty klinicz-
ne, procedura jest prosta i bezpiecz-
na dla pacjentów i nie pozostawia 
śladów interwencji chirurgicznej.

TECHNOLOGIA 
MIKROPLAZMY
Technologia mikrowiązki plazmy nie 
jest niczym nowym. Jej zastosowa-
nie w chirurgii mało inwazyjnej zo-
stało opracowane na Uniwersytecie 
Medycznym w Rzymie przez prof. 
Giorgio Fippiego i jest rozwijane  
w zastosowaniach estetycznych od 
kilku lat. Dzięki inżynierom biome-

PreZentacJa ZabIegU

pleXr  
Mechanizm działania generatora 
mikrowiązki plazmy

dr barbara walkiewiCz-Cyrańska
Viva-Derm, ul. puławska 403, warszawa, www.viva-derm.pl
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korzystnego działania były stosun-
kowo nieliczne i krótkotrwałe. Zaletą 
tej techniki jest też to, że nie wyma-
ga specjalnej opieki pozabiegowej. 
Większość pacjentów bezpośrednio 
po zabiegu może stosować makijaż  
i wrócić do normalnego, codzienne-
go życia. Regeneracja naskórka trwa 
7 dni po zabiegu, a neokolageneza 
obserwowana w analizach histolo-
gicznych – około 30 dni. 

Redukcja uszkodzeń termicznych 
tkanki podskórnej została uzyskana 
ze względu na brak przepływu prądu 
w tkankach. Ablacja uszkodzonych 
warstw naskórka daje efekt odnowy 
skóry poprzez sublimację (odparo-
wanie) jego zewnętrznej warstwy.  
U przeważającej części badanych pa-
cjentów gojenie jest szybkie, obrzęk 
ustępuje po 3-4 dniach, rumień ustę-
puje w ciągu 20-30 dni, a skutki nie-

W odpowiedzi na uszkodzenie fibro-
blasty zwiększają produkcję prokola-
genu typu I i typu III oraz produkcję 
transformującego czynnika wzrostu 
beta-1. W badaniach klinicznych nie 
zaobserwowano żadnych uszkodzeń 
termicznych w obszarze skóry właś-
ciwej. Nie zaobserwowano również 
zmian martwiczych podczas proce-
su gojenia, jedynie ogniska stanu 
zapalnego w leczonym obszarze. 

dr EwA RYbICKA
Estetica nova Klinika 
Medycyny Estetycznej
ul. opaczewska 43 lok. 4 Warszawa
www.esteticanova.com.pl
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Zdecydowanie polecam Plexr osobom, które widzą pierwsze oznaki wiotkości 
skóry na powiekach. Opadające powieki zawsze dodają nam lat, a twarz wygląda 
na smutną i zmęczoną. Nie zawsze jest to jednak wskazanie do chirurgicznej  
blefaroplastyki powiek. Plexr pozwala na obkurczenie skóry powiek, co daje nam 
efekt bardziej otwartego oka. Jedną z kluczowych zalet Plexr jest to, że podczas 
zabiegu prąd nie przepływa przez ciało pacjenta. Jest to niezwykle ważne, po-
nieważ nie wyklucza z zabiegu pacjentów z rozrusznikami serca ani innych osób,  
u których zabiegi z zastosowaniem prądu są przeciwwskazane. Zabieg Plexr jest 
wykonywany w znieczuleniu miejscowym i twa ok. 20 minut. Moi pacjenci cenią 
sobie to, że pierwsze efekty widoczne są tuż po zabiegu, a proces gojenia nie wy-
łącza ich z codziennych aktywności. Zalecam 1-3 zabiegi dla uzyskania pełnego 
efektu terapeutycznego w odstępach 30-40 dni.

„

„

Najnowsze doniesienia zespołu prof. pellacani z kliniki Dermatologicznej uniwersytetu w modenie potwierdzają, że plexr,  
poprzez działanie energii cieplnej stymuluje również produkcję nowego kolagenu odpowiedzialnego za napięcie i elastyczność 
skóry poddanej zabiegowi. badania zostały potwierdzone z zastosowaniem obrazowania w mikroskopie konfokalnym skóry  
powiek poddanej zabiegowi plexr. żółte strzałki wskazują na zwiększoną produkcję i bardziej zwartą strukturę kolagenu  
w obszarach poddanych zabiegowi plexr (badanie w trakcie publikacji).

PRZED PO PRZED PO
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Zabieg Plexr jest znakomitą alternatywą dla chirurgicznej blefaroplastyki opa-
dających powiek górnych i dolnych dla pacjentów, którzy nie chcą się poddać 
operacji. To również skuteczne narzędzie do usuwania zmian skórnych, prze-
rosłych blizn, poprawy wyglądu kurzych łapek, zmarszczek nad ustami i przy 
uszach. Dzięki stosowaniu Plexr mogę pracować na obszarach wiotkiej skóry 
trudnej do leczenia innymi metodami. Urządzenie Plexr wytwarza mikrowiąz-
kę plazmy, która działa jedynie w obrębie naskórka, bez uszkodzenia skóry. 
Poprawa następuje dzięki obkurczeniu skóry w obszarze działania urządzenia. 
Powoduje to, że proces gojenia jest krótki, a moi pacjenci mogą normalnie 
funkcjonować między kolejnymi zabiegami.

Leczenie opadających powiek najczęściej jest kojarzone z zabiegiem opera-
cyjnej blefaroplastyki. W ekstremalnych warunkach, jeśli pacjent w tej okolicy 
ma duży nadmiar tłuszczu lub konieczne jest wycięcie części powiększonego 
mięśnia okrężnego oka, jest to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Jednak 
w pozostałych przypadkach, gdy problem nie wynika z nadmiaru tłuszczu, 
możemy uzyskać znakomite efekty estetyczne bez konieczności używania 
skalpela. Standardowo wykonujemy zabiegi z zastosowaniem lasera, które są 
mniej inwazyjne, a efekty terapeutyczne są na tyle dobre, że mogą w wielu 
przypadkach zastąpić zabiegi chirurgiczne. Odkryciem ostatnich lat jest za-
stosowanie plazmowego urządzenia Plexr do korekcji opadających powiek, 
w przypadkach gdy problem wynika z wiotkości i nadmiaru skóry w tym ob-
szarze. Plazma pozwala na „odparowanie” nadmiaru naskórka w obrębie po-
wiek, dzięki czemu uzyskujemy efekt bardziej otwartego oka. Plexr daje rów-
nież efekt uniesienia kącika oka, dzięki czemu twarz wygląda na pogodniejszą. 
Zaletą tej metody, oprócz znakomitych efektów estetycznych, jest krótki czas 
gojenia i brak śladów interwencji chirurgicznej. Zabieg jest wykonywany 
w  znieczuleniu kremem znieczulającym i trwa 20 minut. Optymalne efekty 
uzyskujemy po 1-3 zabiegach w zależności od stopnia zaawansowania zmian. 
Efekt terapeutyczny utrzymuje się od 3 do 4 lat.

„

dr PIOTR ZAwODNY
Klinika zawodny Estetic, 
ul. Ku Słońcu 58, 71-047  
Szczecin, tel. 504 948 320
www.klinkazawodny.pl

„

„

dr MONIKA SAwICKA
gabinet Dermatologii 
Leczniczej i Estetycznej,
 ul. Wiktorska 63, Warszawa

„

dr TOMASZ HAMERA
ul. Storrady-Świętosławy 1C 
(VI piętro), Szczecin
tel. 882 501 882
www.drhamera.pl

Coraz częściej do mojego gabinetu trafiają pacjenci z problemem opadają-
cych powiek. Często na zabieg chirurgiczny jest za wcześnie lub pacjenci nie 
są w stanie zaakceptować procesu gojenia po interwencji chirurgicznej. Za-
interesowałem się możliwościami zastosowania urządzenia Plexr w leczeniu 
wiotkości skóry na powiekach głównie ze względu na liczbę publikacji na-
ukowych potwierdzających jego skuteczność oraz znakomite doświadczenia 
lekarzy z  innych krajów europejskich. W mojej ocenie Plexr jest doskonałą 
alternatywą dla zabiegów blefaroplastyki powiek górnych dzięki zdolności 
do obkurczania i usuwania nadmiaru wiotkiej skóry. Mikrowiązka plazmy jest 
precyzyjnie aplikowana na skórę, dzięki czemu działa jedynie w naskórku, co 
powoduje, że proces gojenia się trwa jedynie kilka dni, a zabieg nie wyłącza 
pacjentów z codziennych zajęć. Plexr stosuję również do leczenia zmarszczek 
palacza, liftingu wiotkiej skóry na szyi oraz korekcji dolnych powiek. 

„

„





Nasi eksperci na całym świecie cały czas pracują nad nowymi 
rozwiązaniami medycznymi. Po latach ciężkiej pracy możemy  
z dumą powiedzieć, że jesteśmy jednym z liderów światowego  
rynku body shapingu.
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estetyczna, a w przypadku firmy BTL 
jest to przede wszystkim tzw. body 
shaping, stanowi ważną część na-
szej działalności. Jesteśmy jednym 
z liderów światowego rynku w mo-
delowaniu sylwetki i redukcji tkanki 
tłuszczowej. Takie produkty jak BTL 
EXILIS, BTL VANQUISH, BTL X-WAVE 
i Lymphastim są z powodzeniem 
używane przez gabinety i kliniki  
na całym świecie. Systemy BTL EXILIS 
i BTL VANQUISH zdobyły w Polsce, 
ale przede wszystkim na świecie wie-
le prestiżowych nagród i wyróżnień. 
Nas oczywiście najbardziej cieszą 
zadowoleni pacjenci i dobra opinia 
właścicieli najlepszych klinik medy-
cyny estetycznej na świecie. 
BTL Polska cały czas oferuje najnow-
sze rozwiązania z zakresu medycyny  
i chirurgii estetycznej. Przypomnę, że w 
2015 roku wprowadziliśmy rewolucyj-
ny laser i zabieg FOTONA 4D, pierwszy 
na świecie zabieg endoliftingu. Wpro-
wadziliśmy pierwszy laser frakcyjny 
do usuwania przebarwień i tatuaży  

Jak obecnie wygląda struktura firmy? 
Mamy w firmie cztery główne dzia-
ły: fizjoterapia, medycyna este-
tyczna, kardiologia i stomatologia, 
plus mniejsze dziedziny: medycyna 
sportowa, ginekologia i rehabilitacja 
kardiologiczna. Każdy dział w swojej 
dziedzinie jest liczącą się częścią pol-
skiego rynku medycznego. Oferuje-
my produkty, które wyróżnia inno-
wacyjność oraz oryginalny wygląd. 
Cechują się bardzo wysokimi para-
metrami wykonania, mają unikalne 
funkcje, a przy tym są proste w ob-
słudze i przystępne cenowo.

Jaka jest pozycja medycyny 
estetycznej w Państwa portfolio?
To temat, na którym obecnie moc-
no się koncentrujemy. Medycyna 

Od ilu lat firma BTL jest obecna 
na polskim rynku? Przypomnijmy 
krótko historię jej rozwoju.
Historia BTL sięga roku 1993. Dziś 
w BTL Polska pracuje już prawie 50 
osób. Pamiętam czasy, kiedy roz-
poczynaliśmy działalność w Polsce 
w 2001 roku i pracowało wtedy sześć 
osób. Biuro w niedużym mieszkaniu 
w Ursusie, po trzech latach nowe, 
większe, które szybko stało się znów 
za małe. To był czas dynamicznego 
rozwoju. Od sześciu lat BTL Polska 
ma swoją siedzibę przy ulicy Leoni-
dasa, w budynku, w którym mieszczą 
się jednocześnie biura, magazyny 
i gabinety pokazowe – szkoleniowe. 
Ale nie zapominajmy, że BTL Polska 
to część dużej, międzynarodowej już 
teraz firmy BTL. To prawie 60 przed-
stawicielstw, dystrybucja w ponad 
120 krajach na świecie – na wszyst-
kich kontynentach, ponad 1000 
zatrudnionych osób, trzy ośrodki 
badawczo-rozwojowe i ponad 200 
zatrudnionych inżynierów w dziale 
R@D. Bardzo mocno inwestujemy  
w badania i rozwój. Nasi eksperci  
na całym świecie cały czas pracują 
nad nowymi rozwiązaniami medycz-
nymi. Potrzeby naszych klientów  
i pacjentów są w centrum każdej po-
dejmowanej w naszej firmie decyzji. 

rOZMOwa „DerMa newS”

potrzeby naszych klientów 
i pacjentów są w centrum 
każdej podejmowanej 
w firmie decyzji

rozmowa ze Sławomirem Sobusiakiem, dyrektorem handlowym btl polska 

„
„
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–  FOTONA QX MQX FracTAT. Należy tu wspomnieć jeszcze  
o lampie ekscymerowej BTL EXSYS do leczenia bielactwa, 
łuszczycy, łysienia plackowatego i atopowego zapalenia 
skóry. Co ciekawe, niektóre wprowadzane produkty, jak 
np. EXILIS lub FOTONA 4D, miały swoje premiery wcześ-
niej w Polsce niż w USA, które są znacznie większym  
i zasobniejszym rynkiem niż rynek europejski lub polski.  
W tym roku mamy też kilka nowości. Na początku 2016 
roku wprowadziliśmy system BTL ONIX do leczenia 
nadpotliwości. Nasza druga nowość to laser i zabieg 
FOTONA TightSculpting – system laserowy do niein-
wazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej z jednoczesnym 
ujędrnianiem. Więcej szczegółów o tym produkcie już 
w najbliższych tygodniach. 

Co jest lokomotywą firmy w zakresie medycyny este-
tycznej?
Tak jak wspomniałem, firma BTL jest jednym z liderów  
na świecie, jeśli chodzi o body shaping – modelowanie  
sylwetki i redukcję tkanki tłuszczowej. Nasze doświadcze-
nia i analiza rynku pokazują, że nadwaga i otyłość stały 
się ważnym problemem zdrowotnym i estetycznym. Złe 
odżywianie się, siedzący tryb pracy, mało aktywności  
fizycznej to najczęstsze przyczyny tych problemów. Wiele 
lat badań i ciężkiej pracy sprawiło, że udało nam się stwo-
rzyć kilka bardzo skutecznych systemów do redukcji tkanki 
tłuszczowej i modelowania sylwetki. Dlatego rzeczywiście 
po kilku latach możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym  
z liderów światowego rynku body shapingu. 

Jaka jest recepta na sukces 
w przypadku modelowania sylwetki?
Najlepsze efekty zabiegowe uzyskujemy w sytuacji, kiedy 
połączymy kilka systemów w jeden kompleksowy zabieg. 
Przykładem jest tutaj następujące zestawienie:
 aparat BTL VANQUISH ME lub BTL EXILIS ELITE 
 – redukcja tkanki tłuszczowej
+  aparat BTL EST SkinShock 
 – ujędrnianie skóry + redukcja cellulitu (dotyczy kobiet)
+  aparat BTL-Lymphastim – drenaż limfatyczny
+  jeśli są takie możliwości, wysiłek fizyczny, 
 np. bieżnia antygrawitacyjna ALTER-G 
 lub urządzenie SPACECURL (trzy obracające się koła). 
Dlatego oferujemy też – niejako dodatkowo – niektóre 
produkty z fizjoterapii i rehabilitacji. Mam tu na myśli 
bieżnię antygrawitacyjną ALTER-G oraz SPACECURL 
– specjalistyczne urządzenie do ćwiczenia mięśni głę-
bokich, ale też fajnej zabawy i bardzo dużego wysiłku 
fizycznego. To się sprawdza, tego oczekują pacjenci  
i właściciele klinik oraz hoteli spa, które chcą coraz  
bardziej rozszerzać swoją ofertę. 
Nowoczesne rozwiązania stosowane w medycynie 
estetycznej, a takimi są produkty oferowane przez BTL 
Polska, muszą dawać pacjentom efekt i zadowolenie  
z zabiegów, a właścicielom klinik poczucie dobrze wypeł-
nionego zadania i możliwość ciągłego rozwijania kliniki 
lub gabinetu. Dlatego też ciągle podnosimy swoje kwa-
lifikacje, uczestnicząc w wielu szkoleniach, a następnie 
dzieląc się tą wiedzą z Państwem. Wspieramy naszych 
klientów w działaniach marketingowych i PR-owych.  
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go, kolczykowania, a także szkód będących 
skutkiem zabiegów kosmetycznych z wyko-
rzystaniem laserów – dodaje ekspert.
Lekarze, stomatolodzy i protetycy, op-
tycy, farmaceuci, laboranci i kosme- 
tolodzy mogą skorzystać także z oferty 
RL MED. Dzięki niej można sfinanso-
wać wyposażenie gabinetów medycz-
nych, aptek lub przychodni w  spe-
cjalistyczną aparaturę, m.in.: sprzęt 
diagnostyczny, laboratoryjny, optycz-
ny, okulistyczny, radiologiczny, meble 
oraz urządzenia IT. Do zawarcia umowy  
w ramach RL MED niezbędne są doku-
menty rejestrowe firmy, certyfikat po-
twierdzający nabycie uprawnień zawo- 
dowych, uproszczony wniosek o leasing 
lub pożyczkę, faktura pro forma oraz spe-
cyfikacja finansowanego sprzętu. W spe-
cjalnej, przeznaczonej dla przedstawicieli 
wolnych zawodów ofercie Raiffeisen Lea-
sing udostępnia także możliwość skorzy-
stania z uproszczonej procedury leasingu 
samochodów osobowych i dostawczych, 
zarówno nowych, jak i używanych.

łożenia i rozwoju placówki medycznej  
lub kosmetycznej – dodaje ekspert.

Sprzęt można sfinansować w uproszczo-
nej procedurze, która znacznie ograni-
cza formalności i czas realizacji. Zespół 
ekspertów linii MED zapewnia również 
pomoc w wyborze odpowiedniego 
sprzętu u zaufanego dostawcy. Do zawar-
cia umowy w ramach oferty Raiffeisen  
Beauty wymagany jest jedynie wypełnio-
ny wniosek. 

Ciekawą propozycją jest dostępne w  ra-
mach oferty ubezpieczenie gwarantujące 
ochronę przed specyficznymi rodzajami 
ryzyka, na które są narażeni właściciele sa-
lonów kosmetycznych – mówi Romuald 
Mendelak. Największym jego walorem jest 
ochrona w wypadku szkód wynikających 
z zakażeń lub przeniesienia choroby zakaź-
nej, szkód będących skutkiem zabiegów 
kosmetycznych z  zastosowaniem metod 
zabiegowych związanych z  ingerencją pod 
skórą, np. tatuażu, makijażu permanentne-

O tym, że leasing jest bardzo ko-
rzystnym sposobem finansowania 
aut, maszyn i urządzeń, wie zapew-
ne większość przedsiębiorców. War-
to jednak pamiętać, że leasingiem  
można sfinansować nie tylko auto 
ciężarowe lub taśmę produkcyjną. 
Jest to doskonały sposób pozyska- 
nia środków na rozwój mikro- i ma- 
łych firm, takich jak gabinety kosme-
tyczne, a także gabinety medyczne 
i medycyny estetycznej. 

W ofercie Raiffeisen Leasing znalazł się 
pierwszy na rynku produkt finansowy 
stworzony specjalnie dla branży kosmeto-
logicznej i medycyny estetycznej – mówi 
Romuald Mendelak, dyrektor rynku 
maszyn i urządzeń Raiffeisen Leasing.  

Raiffeisen Beauty to usługa wspie-
rająca rozwój nowych salonów  
i innowacje w już istniejących. Umoż-
liwia sfinansowanie urządzeń, wypo-
sażenia oraz mebli niezbędnych do za-

SeKtOr FInanSOwY

Piękno w leasingu
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Kwas hialuronowy (HA) wraz z ko-
lagenem i elastyną są odpowiedzial-
ne za objętościowy wygląd twarzy.  
W starzeniu fizjologicznym całkowita 
ilość kwasu hialuronowego w skórze 
pozostaje względnie stabilna, podczas 
gdy w naskórku zanika prawie całko-
wicie. Prowadzi to do wiotkości skóry 
i formowania się zmarszczek. U kobiet 
starzenie się skóry jest dodatkowo za-
leżne od poziomu estrogenów.
Przedwczesne starzenie się skóry jest 
procesem, któremu można zapobiec,  
a który koreluje z paleniem tytoniu, złym 
odżywianiem się, stosowaniem uży-
wek (alkoholu, nadmiernej ilości kawy) 
oraz ekspozycją na promienie UV. 
Starzenie zewnątrzpochodne jest 
najwidoczniejsze na odsłoniętych 
częściach ciała (twarzy, dekolcie, 
ramionach) i najbardziej jest zwią-
zane z wystawianiem ich na działa-
nie promieni słonecznych. Kliniczne 
wykładniki fotostarzenia to zmiany 
o typie przebarwień i odbarwień 
oraz zmarszczki i bruzdy. Dochodzi 
również do zwiększenia wrażliwości 
skóry, pękania słabych naczyń krwio-
nośnych i teleangiektazji. 
W zależności od indywidualnych 
oraz genetycznych uwarunkowań 
młodo wyglądającą skórą możemy 
się cieszyć do 30. roku życia. Choć 
drobne zmarszczki i przebarwienia 
pojawiają się stosunkowo wcześniej, 
są one słabo zauważalne i w pełni ak-

o 20 proc. Objętość podskórnej tkan-
ki tłuszczowej zmniejsza się najbar-
dziej w obrębie twarzy i powierzch-
ni grzbietowej dłoni. W starzejącej 
się skórze dochodzi do redukcji na-
czyń, nawet o 35 proc., co prowadzi 
do zmniejszonego przepływu krwi, 
zmniejszonego zaopatrzenia w sub-
stancje odżywcze, zaburzeń w ter-
moregulacji, obniżenia temperatury 
powierzchniowej skóry oraz jej bla-
dości. Starzejąca się skóra staje się 
sucha i łuszcząca, co wynika z zani-
kania funkcjonalnej bariery skóry na 
skutek zmniejszenia ilości lipidów 
oraz zwiększenia się ubytku wody 
poprzez naskórek. Z wiekiem docho-
dzi również do zmniejszonej produk-
cji kolagenu i jego dezorganizacji.  
W młodej skórze kolagen stano-
wi 70 proc. jej zawartości i tworzy 
regularną siatkę. W starzejącej się 
skórze ilość kolagenu maleje, po-
nadto układa się on w pęczki dają-
ce obraz nieładu. W młodej skórze 
kolagenu typu I jest około 80 proc., 
a kolagenu typu III około 15  proc. 
Z wiekiem stosunek ilości kola-
genu typu III do I zwiększa się na 
skutek znacznego ubytku kolage-
nu typu I (o ponad 50 proc). Ilość 
kolagenu typu IV I VII maleje w ob-
rębie złącza skórno-naskórkowego,  
co doprowadza do ścieńczenia tej 
warstwy, a w konsekwencji do for-
mowania się zmarszczek.

Starzenie się organizmu jest proce-
sem nieuniknionym. Współczesna 
medycyna prewencyjna i przeciw-
starzeniowa oraz dermatologia 
estetyczna podpowiadają, jak opóź-
nić procesy starzenia się skóry oraz 
zniwelować oznaki upływu czasu. 
Szybkość postępowania starzenia 
się, podobnie jak wiek, w którym po-
jawiają się jego pierwsze symptomy, 
są uwarunkowane genetycznie. Sta-
rzenie się skóry można podzielić na: 
chronologiczne (fizjologiczne), nie-
chronologiczne (fotostarzenie, starze-
nie posłoneczne), wewnątrzpochod-
ne (tzw. właściwe, uwarunkowane 
genetycznie) i tzw. zewnątrzpochod-
ne (związane z czynnikami zewnętrz-
nymi przyspieszającymi starzenie się 
organizmu). 
Starzenie się skóry właściwej jest 
procesem nieuniknionym, postę-
pującym w czasie. Zależne jest od 
czynników genetycznych i hormo-
nalnych. Z patomorfologicznego 
punktu widzenia następują: atrofia 
naskórka, atrofia skóry, zmniejszenie 
liczby fibroblastów i komórek tucz-
nych oraz wzrost współczynnika 
stosunku ilości kolagenu typu III do 
kolagenu typu I. W wyniku starze-
nia dochodzi do zwiększenia ilości 
enzymu metaloproteinazy w ma- 
cierzy komórkowej, co powoduje 
degradację elastyny. Grubość skóry 
zmniejsza się z wiekiem średnio  

PreZentacJa ZabIegU

rederMalizaCja 
– nowa metoda odmładzania 
skóry i zapobiegania  
jej  starzeniu się

dr n. med. elżbieta podgórska, lekarz medycyny estetycznej, członek stowarzyszenia  
lekarzy dermatologów estetycznych. wykładowca w podyplomowej szkole Medycyny  
anti-aging przy stowarzyszeniu lekarzy dermatologów estetycznych i trener technik  
medycyny estetycznej dla lekarzy. prowadzi prywatną Klinikę Medycyny estetycznej  
elesthetic w warszawie, elesthetic.clinic@gmail.com
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wolnych rodników i zapobiega od-
wodnieniu skóry. W redermalizacji 
stosuje się preparaty XelaRederm® 
zawierające bursztynian sodu w stę- 
   żeniu 1,6 proc. oraz kwas hialuro-
nowy w stężeniach 1,1 lub 1,8 albo 
2,2  proc. Bursztynian sodu jest ak-
tywnym składnikiem preparatów, 
natomiast kwas hialuronowy wzma-
ga jego działanie dzięki przywró-
ceniu równowagi wodnej i zapew-
nieniu właściwego środowiska dla 
aktywności fibroblastów. Xela Derm® 
to jedyny preparat na rynku medycy-
ny estetycznej, który wywiera bezpo-
średni wpływ na procesy metabolicz-
ne w skórze (wzrost produkcji energii 
w cyklu Krebsa w fibroblastach skóry, 
poprawa oddychania komórkowego 
i transportu jonów, synteza kola-
genu, elastyny i białek, wzrost mi-
krokrążenia), dzięki czemu wzmaga 
witalność komórek i chroni je przed 
uszkodzeniem. Ponadto wykazuje 
działanie antyhipoksyjne – poprawia 
wykorzystanie tlenu przez komórki 
i blokuje powstawanie wolnych rod-
ników.

XeLa deRm® poprawia odżywianie 
i właściwości ochronne skóry, zapo-
biega starzeniu się i przedwczesnej 
śmierci komórek, stymuluje wytwa-
rzanie kolagenu i elastyny, wykazuje 
działanie przeciwutleniające – ha-
muje peroksydację lipidów i uszko-
dzenie genomu komórki.
Reasumując, redermalizacja hamuje 
procesy starzenia się skóry nie tylko 
poprzez jej odpowiednie nawodnie-
nie, ale również poprzez wpływ na 
procesy energetyczne w komórkach 
skóry. Jest to zatem innowacyjne 
podejście do walki z procesami sta-
rzenia się skóry i otwiera nowe moż-
liwości dla terapii anti-aging.
Odpowiednia mieszanka kwasu hia-
luronowego bursztynianem sodo-
wym wywołuje efekty mogące być 
ujęte w trzech grupach. Pierwszą jest 

wej i zapewnienia równowagi wodnej 
w skórze. Ideałem byłoby zastoso-
wanie metody, która uwzględniłaby 
wspomniane mechanizmy z jedno-
czesnym spowolnieniem procesów 
metabolicznych w komórkach, prze-
ciwdziałaniem odwodnieniu skóry 
i gromadzeniu się wolnych rodników.
W 2009 roku na europejskim rynku 
pojawiła się nowa i skuteczna me-
toda biorewitalizacji skóry o nazwie 
redermalizacja. Została stworzona 
przez szwajcarski Institute Hyalual 
po przeprowadzeniu wielu badań 
i testów z jednoczesnym użyciem 
kwasu hialuronowego i bursztynianu 
sodu. W tłumaczeniu z łaciny prefiks 
„re” oznacza odbudowę, a „derma” to 
podstawowa warstwa skóry, która 
odpowiada za młodość. Bursztynian 
sodu bezpośrednio wpływa na mi-
tochondria fibroblastów, zapewnia-
jąc silny efekt regeneracyjny. Dzięki 
aktywacji procesów metabolizmu 
stymuluje syntezę podstawowych 
struktur białkowych skóry – kolage-
nu i elastyny, stymuluje mikrokrąże-
nie i wywiera działanie antyoksyda-
cyjne. Kwas hialuronowy zapobiega 
odwodnieniu skóry i ją nawilża, wy-
równując deficyt kwasu hialurono-
wego w tkankach.

RedeRmaLIzaCJa wykorzystuje 
synergistyczne działanie kwasu hia-
luronowego i bursztynianu sodu, 
który jest metabolitem cyklu Krebsa 
w mitochondrium komórkowym. 
Bursztynian sodu reguluje bioche-
miczne i fizjologiczne procesy w ko-
mórkach. Redermalizacja to innowa-
cyjna metoda prewencji starzenia 
się i odnowy skóry, która działa po-
przez złożone procesy na poziomie 
biochemicznym i strukturalnym 
komórki oraz wywiera wpływ na 
wszystkie podstawowe patomecha-
nizmy starzejącej się skóry – reguluje 
biochemiczne i fizjologiczne procesy 
w komórkach, blokuje powstawanie 

ceptowane. Jednak po trzydziestce 
proces starzenia się skóry znacznie 
przyspiesza. Wówczas aż o 30 proc. 
spada produkcja tłuszczu, włókna 
kolagenowe rozciągają się, a proces 
podziału komórek znacznie zwal-
nia. Rezultatem jest wiotkość skóry, 
pogłębianie się zmarszczek oraz po-
wstawanie nowych, a także spowol-
nienie procesów regeneracyjnych.
Po 40. roku życia liczba gruczołów 
łojowych, odpowiedzialnych m.in. za 
zapobieganie nadmiernemu przesu-
szaniu się naskórka, spada aż do 20 
proc. Metabolizm komórek znaczą-
co zwalnia, a skóra jest coraz słabiej 
ukrwiona i niedotleniona. W pew-
nym momencie, najczęściej po 50. 
roku życia, u kobiet aż o 75 proc. spa-
da poziom estrogenów, skóra staje 
się coraz cieńsza, wysuszona oraz 
wrażliwsza. Nasilają się także pozo-
stałe procesy towarzyszące starzeniu 
się skóry. W tym momencie, jeśli nie 
zadbaliśmy odpowiednio wcześniej 
o jej kondycję, trudno będzie na-
prawić efekty upływu czasu bez ko-
nieczności interwencji chirurgicznej.
Dermatologia estetyczna lub ina-
czej kosmetologia lekarska oferu-
je wiele metod mających na celu 
opóźnić procesy starzenia się skóry 
lub zniwelować oznaki starzenia. 
Metody te działają w różnych me-
chanizmach, a połączone wykazują 
synergię w poprawie jakości skóry. 
Do tych najskuteczniejszych zalicza-
my biostymulację – biorewitalizację 
(np. mezoterapię, redermalizację, 
PRP, karboksyterapię), biorestruktu-
ryzację (kontrolowane uszkodzenie 
skóry w celu stymulowania proce-
sów regeneracji i odbudowy, np. la-
ser frakcyjny CO₂, mikronakłuwanie, 
peelingi lekarskie). Inna bardzo sku-
teczna metoda to stymulacja skóry 
falami radiowymi (Thermage). 
Biostymulacja i biorewitalizacja służą 
do stymulacji syntezy białek struktu-
ralnych macierzy zewnątrzkomórko-

poprzed poprzed
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Może stanowić dobre przygotowanie 
skóry przed:
•	 operacjami	plastycznymi,
•	 peelingami	chemicznymi,
•	 laserowym	resurfacingiem	skóry,
•	 fototerapią.
Ponadto redermalizacja daje dobre 
efekty w terapii skóry problematycz-
nej, m.in.:
•	 suchej	i	cienkiej,
•	 tłustej	i	mieszanej,	blizn	
 potrądzikowych,
•	 odbudowy	strefy	okołowargowej,	
•	 poprawie	jakości	skóry	różnych		
 okolic.
Harmonogram zabiegów obej-
muje dwa etapy: etap pierwszy to 
3  zabiegi co 2 tygodnie, etap dru-
gi powtarzamy po 6-9 miesiącach  
(1 zabieg w miesiącu lub jeszcze  
jedna seria zabiegów).

w  cyklu 4-6 zabiegów w odstępach 
3-4 tygodni. Natomiast prewencyj-
nie lub w celu podtrzymania rezulta-
tów po serii zabiegów wskazane jest 
ich powtórzenie co kilka miesięcy. 
Pozwoli to cieszyć się młodzieńczym 
wyglądem przez wiele lat.
Wskazania do redemalizacji (w każ-
dym wieku) to:
•	 pierwsze	oznaki	starzenia	się	
 skóry,
•	 hiperpigmentacja,
•	 zmiany	potrądzikowe,
•	 nasilone	zmiany	związane	
 z wiekiem (atonia, atrofia, 
 ptoza grawitacyjna),
•	 zmarszczki	(mimiczne	
 oraz grawitacyjne) o różnej 
 głębokości.
Redermalizację można także łączyć 
z innymi procedurami medycznymi. 

bezpośredni wpływ na metabolizm 
komórek prowadzący do regeneracji 
skóry, dzięki czemu staje się ona ela-
styczna i sprężysta. Drugą grupą jest 
stymulacja syntezy podstawowych 
białek strukturalnych – kolagenu 
i  elastyny. Prowadzi to do wzmoc-
nienia własności podporowych skó-
ry oraz zwiększenia jej sprężystości. 
Możemy zauważyć wyraźne wygła-
dzenie drobnych zmarszczek oraz 
poprawę owalu twarzy. Ponadto 
kwas bursztynowy hamuje niedotle-
nienie i degenerację tkanek poprzez 
poprawę mikrokrążenia, właściwości 
antyoksydacyjne oraz przeciwdziała-
nie hipoksji tkanek, czyli niedoboro-
wi tlenu.
Aby uzyskać jak najlepsze efekty od-
młodzenia i odbudowy skóry, zaleca 
się przeprowadzić redermalizację 

Redermalizacja stanowi nową jakość w profilaktyce starzenia się skóry i walce z jego oznakami.  
W odróżnieniu od innych klasycznych metod biorewitalizacji powoduje przedłużone nawodnienie  
skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek, poprawę tekstury skóry, zwiększenie jej napięcia i elastyczności 
oraz poprawę kolorytu, a w konsekwencji – efekt liftingu.

jubileuszowa KonferenCja prasowa z okazji 40-lecia istnienia marki CroMa 
pharMa oraz 18-lecia stowarzyszenia leKarzy derMatologów estetyCznyCh
Pod hasłem „Kreatorzy piękna w medycynie” 10 czerwca odbyła 
się w Warszawie konferencja prasowa firmy CROma Pharma oraz 
Stowarzyszenia Lekarzy dermatologów estetycznych. Podczas 
spotkania świętowano jubileusze 40-lecia CROma Pharma – świa-
towego lidera w produkcji preparatów dla medycyny estetycznej, 
oraz 18-lecia Stowarzyszenia Lekarzy dermatologów estetycz-
nych – zrzeszającego lekarzy zajmujących się estetyką medyczną. 
Wspólne urodziny były świetną okazją do pokazania zmian, jakie 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaszły w branży. 
Podczas konferencji Agata Młynarska prowadząca spotkanie została uho-
norowana przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
specjalną nagrodą Perły Dermatologii Estetycznej za swój wkład w popula-
ryzację sposobu na osiągnięcie naturalnego piękna, niezależnie od wieku.
Konferencję prasową rozpoczęli mirosław Janicki, dyrektor zarzą-
dzający CROma Pharma, oraz Katarzyna Potocka, dyrektor sprzedaży firmy. 
CROMA to obecnie największy producent preparatów zawierających kwas hialuronowy, m.in. uznanej i docenianej zarówno 
przez lekarzy, jak i pacjentów linii wypełniaczy Princess®. CROMA to również ekspert odpowiedzialny za wprowadzenie  
w naszym kraju nici liftingujących Princess® Lift PdO oraz Happy Lift oraz stymulatora tkankowego – Crystalis, wspoma-
gającego wytwarzanie kolagenu. W tym roku do rodziny wypełniaczy Princess® dołączyły produkty z substancją znieczulającą,  
lidokainą. Firma zapowiedziała kolejne nowości i innowacje wyznaczające tendencje w rozwoju medycyny estetycznej w Polsce.
O historii Stowarzyszenia oraz planach na przyszłość opowiedziały dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, prezes Stowarzysze-
nia Lekarzy dermatologów estetycznych, oraz pełniące funkcje wiceprezesek dr Kinga Nicer i dr .n. med. ewa Kaniowska. 
Organizacja, którą 18 lat temu założyła 17-osobowa grupa dermatologów zainteresowanych problemami estetycznymi 
skóry, dziś liczy już blisko 500 najlepszych lekarzy w tej dziedzinie. Na przestrzeni lat to właśnie działalność Stowarzyszenia,  
polegająca m.in. na edukowaniu, organizowaniu prestiżowych i najważniejszych w Polsce kongresów, sympozjów  
i szkoleń związanych z estetyką lekarską, ugruntowała pozycję dermatologii estetycznej w naszym kraju. 

nOwOścI / wYDarZenIa
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sKinCeutiCals przedstawia kurację przeciwstarzeniową dla uzupełnienia poziomu lipidów w skórze 

triple lipid restore 2:4:2 
SkinCeuticals to lider w dziedzinie dermoprofesjonalnej pielęgnacji w USA. Marka jest zaangażowana w rozwój produktów do 
pielęgnacji skóry opartych na badaniach naukowych – jej celem jest zapewnienie intensywnego działania korygującego przy 
jednoczesnym wspieraniu ogólnej kondycji skóry. Nowością w zaawansowanym portfolio SkinCeuticals jest TRIPLe LIPId 
ReSTORe 2:4:2 – produkt będący wynikiem przełomowych badań w zakresie lipidomiki, wciąż rozwijającej się dziedziny 
nauki o lipidach i ich roli w funkcjonowaniu zdrowej skóry. TRIPLe LIPId ReSTORe 2:4:2 uzupełnia poziom lipidów komórko-
wych oraz wspiera naturalną odbudowę skóry i jej odżywienie. Ta silna kuracja przeciwstarzeniowa przywraca pełne kontury 
twarzy, blask i poprawia teksturę skóry. 
Badania lipidomiczne wykazały, że kuracja zawierająca ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe w optymalnie wyważonych 
proporcjach 1:2:1 jest idealna dla skóry starzejącej się wraz z wiekiem. Do tej 
pory niezwykle trudno było stworzyć produkt zawierający takie proporcje 
czystych, ustabilizowanych lipidów w optymalnych stężeniach. 
TRIPLe LIPId ReSTORe 2:4:2 to pierwsza zoptymalizowana kuracja 
przeciw starzeniu się skóry o proporcjach 2:4:2 z dominującą zawar-
tością cholesterolu. Oferuje dwa razy wyższe stężenie lipidów w porówna-
niu z najbliższym konkurencyjnym produktem. Dzięki wyjątkowej stabiliza-
cji lipidów i estetycznej konsystencji produkt jest lekki i szybko się wchłania. 
Korzystnie oddziałuje zarówno na starzejącą się, jak i suchą skórę. 

SkinCeuticals TRIPLE LIPID 2:4:2 jest dostępny w autoryzowanych punktach 
sprzedaży SkinCeuticals w Polsce, www.skinceuticals.pl

Cena rekomendowana: 545 zł 

nOwOścI / wYDarZenIa   

dr.Cyj less less seruM – potrójne działanie 
•	 Opóźnia	odrost	włosów			•			Przedłuża	efekt	depilacji			•				Łagodzi	i	nawilża	skórę
Serum dR.CyJ LeSS LeSS dzięki zawartości opatentowanych bioskładników skutecznie 
opóźnia odrost włosów oraz osłabia ich strukturę, co zmniejsza częstotliwość golenia, wo-
skowania, stosowania kremów depilujących oraz zabiegów laserowych – przedłuża efekt 
depilacji. Może być stosowane w dowolnym miejscu na ciele, które jest poddawane depilacji
Zawiera oligopeptyd-33, składnik aktywny, który skraca fazę wzrostu włosa, przyspiesza 
fazę przejściową i powoduje obumarcie komórek włosa. 
Serum idealnie łagodzi i nawilża skórę, pozostawiając ją nawodnioną i jedwabiście gładką. 
Dla osiągnięcia lepszych rezultatów należy nakładać dwa razy dziennie.
Sugerowana cena dla pacjenta: 150 zł

DYSTRYBUTOR: antiaging Institute sp. z o.o., www.antiaging.com.pl

iii KonferenCja aptos „więcej niż wiedza”
W dniach 16-17 kwietnia br. w gabinetach Lux Med w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się III Konferencja Aptos  
prezentująca spektakularne metody korygowania różnego rodzaju defektów estetycznych. Tematem przewodnim  
konferencji były zabiegi liftingujące nićmi Aptos w obszarze szyi i podbródka w połączeniu z zabiegami liposuk-
cji strzykawkowej i uwalniania pasm platysmy za pomocą instrumentu Aptos Wire. Aptos od lat wyznacza trendy 
w  tej dziedzinie, osiągając świetne efekty korekcji także tak trudnego obsza-
ru zabiegowego. To bardzo pożądane zabiegi wśród pacjentów, cieszące się 
ogromnym zainteresowaniem lekarzy. Wydarzenie zgromadziło liczne grono 
chirurgów plastycznych oraz lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną. Kon-
ferencję zorganizowała firma Aesthetic Concept – polski dystrybutor produktów  
Aptos – realizując tym samym swój plan pogłębionego szkolenia lekarzy  
w zakresie technik liftingu i biorewitalizacji za pomocą nici. Gościem specjalnym 
konferencji była dr Olga Gazulina – trener technik Aptos z ponaddziesięciolet-
nim doświadczeniem, na co dzień pracująca w Europejskim Centrum Aptos  
w Berlinie.
www.aestheticconcept.pl
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