
Dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii estetycznej, estetyce lekarskiej i medycynie anti-aging 
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Koleżanki i Koledzy! 
Najnowszy numer „Derma News” poświęcamy 
prawie w całości drugiemu po kongresie 
najważniejszemu corocznemu wydarzeniu, 
czyli Perłom Dermatologii Estetycznej 2016. 
W magazynie znajdą Państwo opisy 
wszystkich nominowanych produktów 
i jak zwykle od Państwa głosów zależy, 
kto zdobędzie tegoroczny laur Pereł. 
To już dwunasta edycja! Cieszę się, że nasz 
plebiscyt cieszy się z roku na rok coraz 
większym zainteresowaniem zarówno 
wśród lekarzy i firm działających w naszej 
branży, jak i pacjentów, dla których logo 
Pereł stanowi rekomendację jakości. Każdy 
głos na nominowane produkty jest ważny, 
więc zachęcam wszystkich do aktywnego 
udziału w konkursie. Czekamy na kupony 
zgłoszeniowe do 20 września. 
Życzę wszystkim dobrego wypoczynku. 
Do zobaczenia po wakacjach!

Barbara Walkiewicz-Cyrańska

IMIĘ I NAZWISKO: ...........................................................................................,................................................................

NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU: ...............................................................................................................

ADRES DO KORESPONDENcjI:

ul.:.......................................................................................................................................................................................

kod pocztowy:  _ _ - _ _     miasto: ............................................................................................................................

tel.: .........................................................................e-mail:  ..............................................................................................
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Viii. Dermokosmetyczna noWoŚĆ rokU!
Melascreen fotostarzenie SpF 50+ £    Sensinol £
   
iX. najlePszy Dermokosmetyk PrzeciWsłoneczny
A-Derma protect AD £    krem ochronny SpF 50 + Iwostin Solecrin purritin £

X. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji 
skÓry tłUstej i trĄDzikoWej
keracnyl pp £     Sebiaclear £

Xi. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji 
skÓry naczynkoWej   
ujędrniający krem na naczynka SpF 20 Iwostin Capillin Duo £
uriage Roseliane £

Xii. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji skÓry WraŻliWej    
Gama Cetaphil £     łagodna emulsja micelarna Emolium £
Tolérance Extrême £    Topialyse Baume Intensif £

Xiii. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji 
i regeneracji skÓry Po zabiegacH estetycznycH
A-Derma Epitheliale AH Duo £     Bio-Sense ultra Repair Cream £
Cicabio SpF 50+ £     Fluid Iwostin Correctin Max £
LCE Balm £    Zinalfat £ 

XiV. najlePszy Dermokosmetyk PrzeciWzmarszczkoWy    
C E Ferulic £      HXR Eye Cream £     physiolift noc £

i. najlePszy PreParat Do mezoteraPii
Mesohyal Mesoestetic £     nCTF 135 HA £
neauvia organic Hydro Deluxe £    RRS HA Injectable £

ii. najlePszy PreParat Do WyPełnień 
Art Filler Volume £     princess Volume £
Restylane Lyft (dotychczas Restylane perlane) £
StylAge M Lido £ 

iii. najlePszy PreParat Do moDeloWania tWarzy
Belotero Volume £    juvéderm Voluma with Lidocaine £
Restylane Volyme (dotychczas Emervel Volume) £

iV. najlePszy PreParat Do reWitalizacji okolicy oka
juvéderm Volbella with Lidocaine £     StylAge S Lido £

V. najlePszy PreParat Do biostymUlacji tkankoWej
Crystalys £      Ellanse £     Linerase £      Radiesse £

Vi. najlePsze UrzĄDzenie Do regeneracji 
i oDbUDoWy komÓrek skÓry
Fotona 4D £      plexr £       ulthera £       ultraformer £      

Vii. zabieg rokU 2016
Acnelan £     Hydra Booster £   juvéderm Volift with Lidocaine £
princess Lift £     Restylane Skinboosters Vital £
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RuSZA koLEjnA EDyCjA konkuRSu 
nA pERły DERMAToLoGII ESTETyCZnEj!

zapraszamy wszystkich lekarzy do wzięcia udziału w głosowaniu i wyborze najlepszych  
i najskuteczniejszych preparatów stosowanych w naszej codziennej praktyce lekarskiej. 
Produkt, który zdobędzie największą liczbę Państwa głosów, zostanie uhonorowany 

PerłĄ Dermatologii estetycznej 2016. 

na zgłoszenia czekamy do 20 września 2016 roku.

Poniżej prezentujemy produkty nominowane 
do Pereł Dermatologii estetycznej 2016. 

Prosimy o zaznaczenie jednego produktu w danej kategorii.
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i. najlePszy PreParat Do mezoteraPii

mesohyal mesoestetic
Mesohyal to najbardziej komplekso-
wa i szeroka gama wyrobów medycz-
nych certyfikowanych CE klasy III, 
służących do podania śródskórnego 
w zabiegach na twarz i ciało. To pla-
styczne, bezpieczne i wydajne w użyciu 
preparaty, z powodzeniem wykorzy-
stywane w różnorodnych zabiegach, 
m.in. anti-aging. Mogą być stosowane 
samodzielnie lub jako składowe zindy-
widualizowanych koktajli do zabiegów 
na różne partie ciała. Dają natychmia-
stową i długotrwałą poprawę wyglądu 
skóry.
kwas hialuronowy, który jest podsta-
wowym składnikiem skóry, jest także 
sercem całej linii Mesohyal i jej głów-
nym składnikiem aktywnym. kwas ten 
ma zdolność wiązania wody w skórze. 
Dostarczany za pomocą mezoterapii 
rekompensuje utratę naturalnego kwa-
su hialuronowego. 
W linii Mesohyal kwas hialuronowy wy-
stępuje w nieusieciowanej formie. pro-
dukt nie jest pochodzenia zwierzęcego.
preparaty gamy Mesohyal™ zawierają 
kwas hialuronowy w połączeniu z róż-
nymi substancjami aktywnymi, takimi 
jak: witaminy, koenzymy, aminokwasy 
itp., które są dobrze tolerowane, dosko-
nale się wchłaniają i integrują w skórze 
właściwej. Dostarczanie tych substan-
cji wspomaga produkcję kolagenu i ela-
styny, przywracając gęstość skórze.
Mesohyal kwas Hialuronowy: inten-
sywne nawilżenie i odmłodzenie skóry.
preparaty Mesohyal mają certyfikat 
CE, który potwierdza ich zgodność 
z dyrektywą Rady Europejskiej MDD 
93/42/EWG w sprawie wyrobów me-
dycznych. Znak CE gwarantuje jakość 
produktu oraz jego bezpieczeństwo 
wynikające z procedur i poprawno-
ści wszystkich procesów tworzenia 

produktu: od opracowania formuły 
po produkcję, marketing i dystrybucję. 
Efektem tego działania są produkty 
bezpieczne i optymalne do stosowa-
nia w wyznaczonych wskazaniach. 
Mesoestetic® pharma Group ma cer-
tyfikat jakości ISo 13485:2012 po-
świadczający zgodność z wymaga-
niami systemu zapewnienia jakości 
określonymi w dyrektywach w sprawie 
wyrobów medycznych.
bio Profil Polska, www.bioprofil.pl 

nctF 135Ha
nCTF135HA® (Czysty Biologicz-
nie Czynnik naprawy komórkowej) 
to zarejestrowany do iniekcji prepa-
rat o zapewniającej bezpieczeństwo 
sterylności klasy A. opatentowany 
skład zapewniający wyjątkową sku-
teczność preparatu to połączenie 
kwasu hialuronowego z 53 aktyw-
nymi składnikami: 12 witaminami, 
23 aminokwasami, 6 koenzymami, 
6 minerałami, 5 kwasami nukleino-
wymi i 1 antyoksydantem. preparat 
ma udowodnione działanie nawilżają-
ce (+132%), wygładzające zmarszczki 
(+72%), poprawiające elastyczność 
skóry (+103%) i  rozświetlające ją 
(+144%). Efekty widoczne są już po 
pierwszym zabiegu. Rekomendowana 
jest sesja 3 zabiegów co 2 miesiące. 
opakowanie produktu zawiera 5 am-
pułek po 3 ml preparatu, strzykawki 
oraz zestaw igieł do pobierania oraz 
podawania preparatu, co zapewnia 
pełen komfort dla lekarza. nCTF135 
HA® może być łączony z innymi te-
rapiami estetycznymi: zabiegami 
wypełniającymi, peelingami i terapią 
laserem.
Filorga Poland, www.filorga.net.pl

neauvia organic Hydro Deluxe
Innowacyjny preparat do mezoterapii 
neauvia organic Hydro Deluxe to or-
ganiczny, wchłanialny preparat naj-
nowszej generacji o potwierdzonym 
klinicznie bezpieczeństwie stosowa-
nia. neauvia organic Hydro Deluxe jest 
połączeniem naturalności i zaawanso-
wanej technologii. produkt jest dobrze 
tolerowany przez organizm ludzki, 
co potwierdzają przeprowadzone ba-
dania kliniczne. Mezoterapia neauvia 
już po pierwszym zabiegu daje efekt 
wyraźnego nawilżenia i zagęszcze-
nia skóry oraz napięcia i pobudzenia 
do produkcji kolagenu. 
neauvia organic Hydro Deluxe 
ma innowacyjny skład, który wpływa 
na jakość zabiegu. przede wszystkim 
zawiera najczystszą formę kwasu hia-
luronowego, który dodatkowo wystę-
puje w najwyższym stężeniu na ryn-
ku – 18 mg/ml. Marka wykorzystała 
nowatorską technologię pozyskania 
kwasu, która przebiega wyłącznie 
w  środowisku wodnym, bez uży-
cia chemicznych rozpuszczalników, 
co właśnie gwarantuje otrzymanie 
najczystszej postaci kwasu. Marka 
wprowadziła tę metodę ze względu 
na zwiększone bezpieczeństwo sto-
sowania.
kolejny składnik to hydroksyapatyt 
wapnia w stężeniu 0,01%, biostymu-
lator naturalnie występujący w organi-
zmie, który pobudza skórę do produkcji 
kolagenu. połączenie kwasu hialuro-
nowego i hydroksyapatytu widocznie 
poprawia elastyczność i gęstość skóry, 
nadając jej blask i rozświetlenie.
preparaty neauvia organic Hydro 
Deluxe można stosować do korekty 
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zmarszczek i polepszenia nawilżenia 
skóry. Dla uzyskania optymalnych re-
zultatów należy przyjąć serię 3-4 za-
biegów w odstępach 3-tygodniowych. 
po zakończeniu serii warto zapropono-
wać pacjentowi zabieg przypominający 
po pół roku od zakończenia terapii, aby 
utrzymać efekt jeszcze dłużej. nie na-
leży go podawać w czerwień wargową.
neauvia organic Hydro Deluxe XL 
5 ml w jednej ampułce daje możliwość 
przeprowadzenia zabiegu mezoterapii 
również na ciało. 5 ml koktajlu można 
wykorzystać także w okolicach szyi, 
dekoltu i dłoni. produkt może być do-
skonałą bronią w walce z rozstępami 
i wiotką skórą.
przed zabiegiem przeprowadza się 
wywiad, następnie wykonuje demaki-
jaż i stawia ogólną diagnozę. Lekarz 
wspólnie z pacjentem ustala, jakich 
efektów oczekuje pacjent, wybiera od-
powiednią pojemność preparatu. Aby 
zabieg przebiegł komfortowo, lekarz 
może zaproponować użycie znieczu-
lenia. Zabieg polega na ostrzykiwaniu, 
czyli iniekcji. Trwa 5-10 minut w zależ-
ności od rodzaju zabiegu i części ciała. 

neauvia jest dostępna w renomowa-
nych klinikach medycyny estetycznej.
itP sa, www.neauvia.pl 

rrs Ha injectable
RRS HA Injectable to wyrób medyczny 
klasy III przeznaczony do mezoterapii 
igłowej, zawierający 6 mg/ml kwasu 
hialuronowego oraz 4,62 mg/ml kok-
tajlu biorewitalizującego, w którego 
skład wchodzą: 10 witamin, 3 kwasy 
tłuszczowe, 2 koenzymy, 22 antyoksy-
danty, 12 polifenoli, 21 aminokwasów, 
13 mikroelementów oraz 3 terpeny.

RRS HA Injectable jest produktem 
regenerującym, nawilżającym i opóź-
niającym starzenie się skóry, o dzia-
łaniu pobudzającym skórę dojrzałą 
z oznakami zmęczenia i utraty napię-
cia oraz zmarszczkami do regeneracji. 
Sprawdza się zwłaszcza w przypadku 
skóry osób palących, skóry dojrzałej 
i pozbawionej energii oraz skóry osób 
narażonych na stres lub zamieszku-
jących tereny o wysokim poziomie 
zanieczyszczenia. 
Twórcą gamy RRS jest dr philippe De-
prez, światowy autorytet w dziedzinie 
mezoterapii igłowej. 
Synergiczny skład koktajlu RRS HA 
Injectable został skomponowany przez 
dr. philippe Deprez jako odpowiedź 
na często spotykany problem wśród 
swoich pacjentów, którzy zmagali się 
ze zmęczoną i widocznie osłabioną 
skórą pozbawioną napięcia. 
RRS HA In jectable  dostępny 
jest w opakowaniu 6 fiolek po 5 ml.
producent: Skin Tech pharma Group 
SL, Hiszpania
laboratorium estetyki lea Vivacy, 
www.leavivacy.pl

ii. najlePszy PreParat Do WyPełnień 

art Filler VolUme

Art Filler Volume to usieciowany kwas 
hialuronowy (25 mg/ml) przeznaczo-
ny do zabiegów wolumetrycznych. 
umożliwia szybką i skuteczną korek-
cję wyglądu pacjentów, wygładzając 
zmarszczki i fałdy, odbudowując utra-
coną objętość, nadając kształt i popra-
wiając kontur żuchwy. 
Innowacyjna technologia Tri-Hyal za-
stosowana do produkcji preparatu po-
lega na połączeniu 3 rodzajów kwasu 
hialuronowego: wolnego kwasu hialu-

ronowego oraz usieciowanego o dłu-
gich i bardzo długich łańcuchach, które 
tworzą elastyczne wiązania. Ta nowo-
czesna technologia zapewnia wyjątko-
wą plastyczność preparatu, optymalne 
modelowanie oraz pozwala na precy-
zyjne rozprowadzanie preparatu i jego 
umiejscowienie w tkankach. 
opakowanie Art Filler Volume zawiera 
2 specjalnie zaprojektowane ergono-
miczne strzykawki o pojemności 1,2 ml, 
co daje możliwość bardziej komplekso-
wego zabiegu i większego zadowolenia 
pacjenta. 
Art Filler Volume zawiera lidokainę. 
Można go podawać przy użyciu igły 
i kaniuli. 
Filorga Poland, www.filorga.net.pl

Princess Volume
princess Volume – wysokiej klasy 
wypełniacz stosowany do głębszych 
kuracji i przywracania objętości skó-

ry. Zawiera wysoko usieciowany żel 
z kwasu hialuronowego. 
Dlaczego princess Volume?
•		Najwyższy	poziom	bezpieczeństwa,	

gwarantowany 40 latami doświad-
czenia w produkcji kwasu hialuro-
nowego.
•		Wysoka	satysfakcja	lekarzy	oraz	pa-

cjentów na całym świecie, o której 
świadczy ponad 40 milionów sprze-
danych produktów.
•		Komfort	iniekcji	poprzez	zoptymalizo-

wanie wstrzykiwania, łatwą kontrolę 
wstrzyknięcia i ergonomiczny ogra-
nicznik.
•	Niska	zawartość	czynnika	wiążącego.
•		Wysoki	poziom	elastyczności	za-

pewniający długotrwałe i naturalne 
efekty.
•		Certyfikacja	CE,	gwarancja	jakości	

produkcji włącznie ze sterylizacją 
i procesem pakowania.

niewątpliwą zaletą princess Volume 
jest jego uniwersalność pozwalająca 
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belotero Volume
Wskazania:
•	modelowanie	owalu	twarzy,
•	przywrócenie	objętości	skóry,
•		modelowanie	 konturów	 twarzy,	 

wolumetria twarzy.

Efekty:
Skóra, dojrzewając i starzejąc się, 
cierpi z powodu utraty nawilżenia, 
a w konsekwencji zdecydowanego 
pogorszenia się jej jakości – traci 
blask, elastyczność i napięcie. prob-

lem utraty tkanki tłuszczowej, która 
niweluje wiotkość i dodaje skórze ob-
jętości, skutkuje pojawieniem się bruzd 
i zmarszczek. Zmiana struktury skóry 
niekorzystnie wpływa na kontur i owal 
twarzy.

iii. najlePszy PreParat Do moDeloWania tWarzy 

na wykorzystanie jednego preparatu 
do wielu obszarów wymagających 
iniekcji:
•		wypełnienie	głębokich	zmarszczek		

oraz bruzd,
•	wolumetria	twarzy,
•	korekta	zapadniętych	skroni	
 oraz nosa,
•	podkreślenie	kości	policzkowych,
•	przywrócenie	objętości	skóry,
•	powiększenie	ust,	
•	płatki	uszu	(redukcja	dziurek	
 po kolczykach).
croma Pharma, www.croma.pl 

restylane lyft 
(dotychczas restylane 

Perlane)
Wyjątkowy produkt w rodzinie Re-
stylane.
Wypełniacze Restylane są oparte 
na oryginalnej technologii nASHA 
i zawierają stabilizowany kwas hialu-
ronowy. każdy produkt ma jednorodne 

cząstki kwasu hialuronowego, co za-
pewnia łatwe dopasowanie do wybranej 
tkanki i okolicy, jak również charakte-
ryzuje się równomiernym rozkładem 
w czasie, czyli tzw. degradacją izowo-
lemiczną. Linia wypełniaczy Restylane 
oferuje bogaty wybór produktów dopa-
sowanych do indywidualnych potrzeb 
pacjentów. Wszystkie preparaty zostały 
przebadane klinicznie. Badania potwier-
dziły ich skuteczność i bezpieczeństwo.
Restylane Lyft (perlane) wypełnia 
głębsze zmarszczki i fałdy, takie jak 
fałdy nosowo-wargowe, linie mario-
netki, dolina łez. Może być także stoso-
wany do podkreślenia linii nosa. jest 
to preparat o spoistej konsystencji, 
który pozostaje w miejscu podania 
i jest odporny na odkształcenia. Dzięki 
temu ma jedno z najsilniejszych dzia-
łań liftingujących i można nim idealnie 
wymodelować oraz podkreślić natu-
ralne rysy twarzy. 
galderma Polska, www.galderma.pl

stylage m lido
Laboratorium Vivacy dzięki zaawan-
sowanej technologii Ipn Like, łącząc 
usieciowany kwas hialuronowy, na-

turalny antyoksydant (mannitol) oraz 
lidokainę, stworzyło produkt charakte-
ryzujący się niezwykłą elastycznością. 
StylAge M Lido gwarantuje wyjątkowo 
naturalny efekt korekcji i zapewnia 
pacjentowi najwyższy stopień kom-
fortu podczas zabiegu. najwyższej 
jakości kwas hialuronowy o stężeniu 
20 mg/g, zamknięty w postaci żelu, 
bez bólu wypełnia zmarszczki i wy-
gładza powierzchnię skóry, a manni-
tol, który naturalnie występuje m.in. 
w  warzywach, owocach i algach, 
przeciwdziała szkodliwemu działaniu 
wolnych rodników oraz redukuje ryzy-
ko powstawania siniaków i obrzęków 
w trakcie zabiegu. Mannitol dodatkowo 
zabezpiecza kwas hialuronowy przed 
tzw. starzeniem oksydacyjnym. Styl- 
Age M Lido to najlepiej sprzedający 
się produkt z gamy StylAge na całym 
świecie, który pozwala na uzyska-
nie bardzo naturalnych efektów bez 
względu na rodzaj korekcji i zastoso-
waną technikę. StylAge M z lidokainą 
pozwala na wypełnianie zmarszczek, 
modelowanie kształtu ust i nadawanie 
im objętości, jak również na korygowa-
nie okolic jarzmowych i skroniowych. 
StylAge M z lidokainą świetnie spraw-
dza się również w korekcji doliny łez 
oraz odmładzania skóry dłoni. 
StylAge M Lido jest dostępny w opa-
kowaniu 2 x 1 ml.
Producent: laboratoires Vivacy, 
Francja
laboratorium estetyki lea Vivacy, 
www.leavivacy.pl



1.  EndoLifting®
2. FRAC3®
3. PIANO®
4. SupErfacialTM

Nowy wymiar piękna

Fotona4D to laserowy lifting twarzy 
realizowany poprzez synergiczne 
połączenie czterech procedur  
zabiegowych w jednej terapii.

PiErwszy na świEciE lasErowy 
Endolifting twarzy.

Nieinwazyjna terapia laserem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz  
twarzy umożliwia pełną odbudowę kolagenu i wypełnienie bruzd 
wargowo-nosowych już po pierwszym zabiegu.

Spektakularne efekty pozabiegowe sprawiają, że Fotona4D stanowi 
alternatywę dla zabiegów z użyciem wypełniaczy.

Fotona

BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl, www.btlestetyka.pl

LIDER NA RyNku LASERóW I uRząDzEń DO MEDyCyNy ESTETyCzNEj  

EndoLifting® twarzy – NOWOŚĆ

Reklama_Fotona_4D.indd   1 2016-08-17   11:52:04
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juvéderm Volbella 
with lidocaine

juvéderm Volbella with Lidocaine 
to preparat w postaci gładkiego żelu 
o stężeniu 15 mg kwasu hialurono-
wego. produkt juvéderm Volbella 
with Lidocaine powstał na bazie in-
nowacyjnej technologii Vycross która 
pozwala na wykorzystanie niższego 
stężenia kwasu hialuronowego. Dzięki 

temu ewentualny obrzęk po zabiegu 
jest mniej widoczny i szybciej ustępu-
je. pozwala to pacjentom na bardzo 
szybki powrót do codziennych zajęć. 

juvéderm Volbella with Lidocaine 
to wszechstronny wypełniacz umoż-
liwiający m.in. redukcję zmarszczek 
wokół delikatnej okolicy oka i jej peł-
ną rewitalizację. Gładka konsysten-
cja preparatu umożliwia wygładzenie 
niepożądanych linii, zmarszczek i fał-
dów oraz przywrócenie utraconej ob-
jętości, dzięki czemu skóra odzyskuje 
młodzieńczy wygląd. preparat poma-

iV. najlePszy PreParat Do reWitalizacji okolicy oka

iii. najlePszy PreParat Do moDeloWania tWarzy 

powstałe w ten sposób ubytki młody 
organizm sam zaopatruje poprzez 
syntezę naturalnych składników skó-
ry, takich jak kwas hialuronowy (HA). 
Z czasem synteza ulega osłabieniu. 
uzupełnienie ubytków kwasu hialuro-
nowego poprzez zastosowanie zabie-
gów z użyciem Belotero bezpośrednio 
wpływa na poprawę nawilżenia skóry, 
a co za tym idzie, przyspiesza inne za-
chodzące w niej procesy odnowy.
merz aesthetic, 
www.merzaesthetics.com

juvéderm Voluma 
with lidocaine

juvéderm Voluma with Lidocaine to 
preparat w postaci delikatnego żelu 
o stężeniu 20 mg kwasu hialurono-

wego służący do przywracania ob-
jętości twarzy. preparat juvéderm 
Voluma with Lidocaine dzięki swoim 
wyjątkowym właściwościom liftingu-
jącym pomaga w szybki i naturalny 
sposób odzyskać utraconą objętość 
policzków i podbródka, zapewniając 
delikatny efekt liftingu. juvéderm 
Voluma with Lidocaine subtelnie od-
twarza kształt policzków, podnosząc 
je i ujędrniając. przywraca utraconą 
z wiekiem objętość twarzy, odtwarza 
jej młodzieńcze proporcje, wyrównu-
je linię żuchwy, podkreśla wydatność 
kości policzkowych. preparat dodatko-
wo nawilża skórę, pozwala odzyskać 
jej naturalną elastyczność i gęstość. 
Daje delikatny efekt liftingu bez ope-
racji. już po jednym zabiegu można 
zauważyć pełniejsze, bardziej harmo-
nijne kontury, a twarz zyskuje zdecy-
dowanie odświeżony wygląd i sprawia 
naturalne wrażenie. preparat zawiera 
lidokainę – środek znieczulający, dzięki 
któremu zabieg jest bardziej komfor-
towy dla pacjenta. juvéderm Voluma 
with Lidocaine daje długotrwały efekt 
– nawet do 24 miesięcy. 
allergan Polska, www.allergan.pl

restylane Volyme 
(dotychczas emervel Volume)
produkt Restylane Volyme należy 
do linii preparatów Restylane. jest 
to naukowo opracowana rodzina 
wypełniaczy na bazie kwasu hialuro-
nowego, przygotowanych specjalnie 
w celu bezpiecznego i długotrwałego 

likwidowania objawów starzenia. pre-
parat Restylane Volyme został wyko-
nany w technologii optimal Balance 
Technology™, innowacyjnej metodzie 
produkcji starannie przebadanej przez 
naukowców. Technologia ta zapewnia 
idealną strukturę, dzięki której wypeł-
niacz perfekcyjnie integruje się ze skórą 
i zapewnia jej odpowiednie uniesienie 
oraz wygładzenie zmarszczek. jeszcze 
przed wprowadzeniem na rynek pro-
dukty Restylane przeszły dokładne 
badania kliniczne, aby dostarczyć leka-
rzom preparaty bezpieczne i skuteczne. 
Zarówno technologia, jak i efekty kli-
niczne zostały opublikowane w profe-
sjonalnych magazynach medycznych.
Restylane Volyme (Emervel Vo- 
lume) jest preparatem przeznaczonym 
do zabiegów wolumetrycznych oraz 
modelowania twarzy. pozwala szybko 
uzyskać młodszy wygląd pacjentów, 
wygładzając zmarszczki i fałdy, od-
budowując utraconą objętość tkanek 
twarzy, nadając jej kształt i poprawiając 
kontur żuchwy.
produkt Restylane Volyme jest dostęp-
ny w ergonomicznych strzykawkach 
1 ml z dodatkiem środka miejscowo 
znieczulającego – lidokainy. Można go 
podawać zarówno igłą, jak i kaniulą.
galderma Polska, www.galderma.pl



ga kompleksowo zaopatrzyć okolicę 
oka poprzez wypełnienie zapadnię-
tej okolicy podoczodołowej, kurzych 
łapek, zmarszczek gładzizny czoła i 
poziomych zmarszczek czoła, dając 
efekt odświeżenia i rozświetlenia. 
juvéderm Volbella zawiera również 
środek znieczulający – lidokainę, który 
sprawia, że zabieg jest przyjemniej-
szy. pomaga w uzyskaniu naturalne-
go wyglądu i zapewnia dłuższy czas 
działania. W praktyce oznacza to, iż 
efekt utrzymuje się aż do 12 miesięcy.
allergan Polska, www.allergan.pl

stylage s lido
Stylage S Lido to francuski kwas hia-
luronowy wzbogacony o lidokainę i na-
turalne antyoksydanty. StylAge S Lido 

został opracowany z wykorzystaniem 
unikalnej technologii Ipn-Like polega-
jącej na wzajemnym przenikaniu się 
sieci polimerowych. Technologia ta 
gwarantuje dużą elastyczność prepa-
ratu, równomierność iniekcji i idealne 
rozmieszczenie preparatu w skórze. 
Zabiegi z wykorzystaniem StylAge S 
Lido zapewniają naturalny efekt wy-
gładzenia skóry. Zawarty w preparacie 
mannitol – naturalny przeciwutleniacz, 
wykazuje silne działanie przeciwrodni-
kowe, opóźniające degenerację kwasu 
hialuronowego, a tym samym wydłu-
żające okres utrzymywania się efektu 
zabiegu. Dodatkowo dzięki zawarto-
ści lidokainy zabieg jest komfortowy 
dla pacjenta. 
Stylage S Lido redukuje cienie i siń-
ce pod oczami, likwiduje wrażenie 

podkrążonych oczu, a także wypełnia 
dolinę łez. StylAge S jest rekomen-
dowany przez lekarzy w przypad-
kach, kiedy zmarszczki oraz cienie 
pod oczami są wyraźnie zaznaczone. 
StylAge S Lido dostępny jest w opa-
kowaniach 2 x 1 ml.
Producent: laboratoires Vivacy, 
Francja
laboratorium estetyki lea Vivacy, 
www.leavivacy.pl

crystalys
Crystalys to stymulator tkankowy 
na bazie hydroksyapatytu wapnia, 
służący do skutecznej poprawy obję-
tości skóry oraz modelowania kształ-
tu twarzy. Działanie preparatu polega 
na wzroście objętości, a także na od-
budowie struktury skóry oraz stymu-
lacji produkcji naturalnego kolagenu 
– odpowiedzialnego za sprężystość 
i jędrność skóry.
Dlaczego Crystalys?
•		Ostrzyknięte	obszary	wykazują	na-

tychmiastowy efekt poprzez wypeł-

nienie i podniesienie danych partii 
skóry.
•		Mikrosfery	hydroksyapatytu	wapnia	

tworzą rusztowanie podtrzymujące 
wzrost fibroblastów powodujących 
wytwarzanie złóż nowego kolagenu. 
Degradacja hydroksyapatytu wap-
nia jest równoczesna z odkładaniem 
neokolagenu w miejscu wstrzyknię-
cia – gwarantując trwały, całkowicie 
naturalny i młody wygląd. 
•		Morfologia	mikrosfer	 (drobinek)	

– okrągłych, jednakowych, nieporo-
watych i gładkich – umożliwia łatwe 

wtłoczenie preparatu, redukując 
do minimum ryzyko przemieszczania 
się cząstek.
•		Całkowicie	biokompatybilny	i biode-

gradowalny.
•		Badania	kliniczne	 jednoznacznie	

wskazujące na wysoki profil bezpie-
czeństwa.
•		Certyfikat	CE:	gwarancja	jakości	pro-

dukcji włącznie ze sterylizacją i pro-
cesem pakowania.
•		Wysoka	skuteczność	i satysfakcja	

pacjentów. 
obszary zastosowania:
•		modelowanie	policzków	i okolic	żu-

chwy,
•	modelowanie	dłoni,
•		likwidacja	bruzd	nosowo-wargowych,
•		likwidacja	tzw.	zmarszczek	marionet-

kowych.
croma Pharma, www.croma.pl 

ellansé
Ellansé firmy Sinclair pharma to pierw-
sza rodzina wypełniaczy skórnych 
na bazie idealnie gładkich, miękkich 
i w pełni wchłanialnych mikrosfer 
polikaprolaktonu (pCL) zawieszo-
nych w sposób jednorodny w noś-
niku żelowym, będącym wodnym 
roztworem karboksymetylocelulozy. 
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oferuje bezpieczne i wyjątkowe pro-
dukty z możliwością wyboru długości 
utrzymywania efektu zabiegowego. 
Zaprojektowana specjalnie na potrzeby 
medycyny estetycznej i chirurgii, stwo-
rzona przez Aqtis Medical technologia 
regulowanej długowieczności (Tu- 
nable Longevity and Sustained perfor- 
mance Technology) zapewnia stabil-
nie utrzymujący się w czasie rezultat 
od 12 miesięcy do 4 lat. przewidywalna 
i kontrolowana całkowita bioresorbo-
walność składników Ellansé oraz ich 
cenne właściwości zapewniają maksy-
malne bezpieczeństwo i efektywność 
całej rodzinie Ellansé.
Zabieg z użyciem Ellansé natychmia-
stowo przywraca twarzy świeży i młody 
wygląd, zarówno dzięki korekcji zmarsz- 
czek, jak i biostymulacji − czyli pobu-
dzeniu naturalnej odbudowy kolagenu.
Mikrosfery polikaprolaktonu w odróż-
nieniu od składników innych prepara-
tów nie zmieniają z upływem czasu 
swojej wyjściowej masy cząsteczkowej, 
a dodatkowo silnie stymulują produkcję 
kolagenu typu I. Całość stanowi natu-
ralny implant, który gwarantuje stabil-
ny i długotrwały efekt. oddziałujemy 
na skórę nie tylko wypełniająco, ale 
przede wszystkim przeciwstarzenio-
wo. Twarz nie tylko odzyskuje utraconą 
objętość, ale też znacząco poprawia się 
jakość skóry. Ze względu na łatwość 
podania oraz niezaprzeczalne bezpie-
czeństwo potwierdzone badaniami kli-
nicznymi Ellansé gwarantuje wysoką 
skuteczność i możliwość poprawy de-
fektów estetycznych w obrębie twarzy, 
szyi, dekoltu i dłoni. Wysoka wydajność 
i długotrwały programowalny w czasie 
efekt jest wysoce zadowalający zarów-

no dla lekarza, jak i pacjenta. Rozłożony 
w czasie i przewidywalny przyrost ob-
jętości kolagenu typu I daje doskonałe 
rezultaty w zakresie rewitalizacji. W po-
równaniu z innymi wypełniaczami jest 
niezwykle konkurencyjny pod każdym 
względem. 
Spełnia oczekiwania najbardziej wy-
magających pacjentów nastawionych 
na stabilny i naturalny efekt, bez ko-
nieczności kolejnego kłucia co kilka 
miesięcy. Długotrwały efekt wpływa 
na satysfakcję ekonomiczną i wysoki 
stopień zadowolenia nawet najbardziej 
wymagających pacjentów.
Zalety zabiegów z wykorzystaniem 
Ellansé:
•	natychmiastowy	i stabilnie	
 utrzymujący się efekt, 
•	naturalnie	zwiększona	objętość,	
•	rewitalizacja	skóry	twarzy,	szyi	
 i dłoni,
•	wybór	czasu	trwania	efektu	
 zabiegowego od roku do 4 lat,
•		potwierdzone	klinicznie	bezpieczeń	

stwo – preparat od lat cieszący się 
zaufaniem lekarzy na całym świecie,
•		najnowsze	osiągnięcie	–	biowchłanial-

ny wypełniacz skórny i rewitalizant, 
skutecznie przywraca objętość, do-
skonale stymuluje produkcję własne-
go kolagenu w skórze, nadaje świeży 
i młodzieńczy wygląd.

aesthetic concept, 
www.aestheticconcept.com.pl

linerase
Linerase to heterologiczny kolagen 
typu I w postaci liofilizatu. przedro-
stek „atelo” w nazwie preparatu wy-
nika z braku obecności telopeptydów, 
usuwanych z łańcucha kolagenu w pro-
cesie hydrolizy. opatentowana metoda 
z wykorzystaniem enzymów proteoli-
tycznych pozwala na otrzymanie pro-

duktu o wysokiej bioaktywności.
Linerase tworzy optymalne warunki 
do odbudowy skóry właściwej i za-
wartych w niej włókien kolagenowych. 
Mechanizm działania jest oparty na mo-
dyfikacji macierzy zewnątrzkomórko-
wej, co skutkuje m.in. namnażaniem się 
fibroblastów oraz produkcją kolagenu 
typu III. Stymulacja fibroblastów w dol-
nej warstwie tkanki łącznej powoduje 
zmiany w grubości i strukturze skóry, 
zwiększając jej elastyczność i gęstość. 
Dzięki tym właściwościom atelokola-
gen Linerase stanowi przełom w aspek-
cie odmładzania oraz medycyny rege-
neracyjnej.
Linerase jest całkowicie bezpieczny. 
nie powoduje reakcji immunologicz-
nych dzięki wyeliminowaniu telopep-
tydów ani nie wywołuje reakcji alergicz-
nych, ponieważ masa cząsteczkowa 
fragmentów łańcucha aminokwaso-
wego wynosi 3-6 kDa. 
Wskazania:
•	bioregeneracja	skóry	twarzy,	szyi,		
 dekoltu i dłoni,
•	regeneracja	tkanki	łącznej	skóry		
 właściwej,
•	leczenie	blizn	zanikowych,	
 rozstępów,
•	zmniejszenie	oznak	starzenia	się		
 skóry – redukcja zmarszczek,
•	poprawa	elastyczności	
 i sprężystości skóry,
•	przyspieszenie	gojenia	się	ran.
bD aesthetic, 
www.bdaesthetic.com

radiesse
Radiesse to jedyny oryginalny i zaapro-
bowany przez FDA (Food and Drug 
Administration) stymulator tkanko-
wy i jednocześnie wypełniacz na ba-
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Fotona 4D
Fotona 4D to laserowy lifting twarzy 
realizowany poprzez synergiczne połą-
czenie czterech procedur zabiegowych 
w jednej terapii: 
1. EndoLifting,
2. Frac3,
3. piano,
4. SupErfacial.
Endolifting to wewnętrzna terapia la-
serowa, która polega na stymulowaniu 
kurczenia się włókien kolagenowych 
w wyniku nagrzewania tkanek od stro-
ny jamy ustnej. Bardzo długie impulsy 
nieablacyjnego trybu Smooth wywołują 
efekt termiczny w tkance łącznej, po-
budzając fibroblasty do produkcji ko-
lagenu i elastyny. Zainicjowane w ten 
sposób procesy neokolagenezy oraz 
remodelingu włókien kolagenowych 
prowadzą do zagęszczenia struktury 
skóry właściwej. Widocznym efektem 
tej procedury zabiegowej jest wygła-
dzenie oraz ujędrnienie skóry, a także 
wypełnienie bruzd nosowo wargowych 
i linii marionetki.
Frac3® jest nieablacyjną, frakcyjną 
metodą laserową, która powoduje de-
strukcję specyficznych niedoskonałoś-

ci skóry na różnych jej głębokościach. 
Trójwymiarowe frakcjonowanie 3D 
wywołuje powstanie drobnych, miej-
scowych punktów wysokiej tempera-
tury na różnych głębokościach skóry. 
ogniska uszkodzenia są zlokalizowane 
głównie w miejscach defektów struktu-
ry skóry właściwej i naskórka. Miejsca 
te otoczone są zdrową tkanką, co wspo-
maga i przyspiesza gojenie.
Trzecim etapem zabiegu Fotona 4D jest 
szybkie i bezpieczne podgrzanie skóry 
trybem piano. Działanie tego trybu po-
lega na jednorodnym ogrzewaniu skóry 
właściwej bez wysokiego początkowe-
go wzrostu temperatury w naskórku. 
na skutek dostatecznego zdeponowa-
nia ciepła w skórze właściwej dochodzi 
do fototermalnej neokolagenezy oraz 
skrócenia włókien kolagenowych. 
To z kolei prowadzi do napięcia i ujędr- 
nienia skóry.
ostatnim etapem procedury zabiego-
wej Fotona 4D jest delikatny peeling 
laserem Er:yAG. Trybem MSp (100 µs), 
którego czas trwania impulsu jest krót-
szy niż TRT tkanek skóry, wykonuje się 
zimną ablację laserową. polega ona 
na odparowaniu wierzchnich warstw 
naskórka bez wywołania efektu ter-
micznego w skórze. peeling stanowi 
doskonałe wykończenie całego zabie-
gu, wyrównując strukturę i wpływając 
odświeżająco na wygląd skóry. 
Zabieg Fotona 4D zapewnia następu-
jące rezultaty:
•		wypełnienie	bruzd	nosowo-wargo-

wych,
•	ujędrnienie	skóry,
- redukcja zmarszczek,
•		zmniejszenie	widoczności	porów	

skórnych,

•	rozjaśnienie	przebarwień,
•	wyrównanie	struktury	skóry.
btl Polska, www.btlnet.pl

Plexr
soft surgery

plexr jest generatorem mikrowiązki 
plazmy stosowanym w nieablacyjnej 
dynamicznej blefaroplastyce sublima-
cyjnej, która jest alternatywą dla tra-
dycyjnych metod chirurgicznych głów-
nie ze względu na efekty estetyczne, 
ale również ze względu na komfort 
pacjenta podczas zabiegu i podczas 
procesu gojenia. plexr daje optymalne 
efekty kliniczne, procedura jest prosta 
i bezpieczna dla pacjentów i nie pozo-
stawia śladów interwencji chirurgicz-
nych.
plexr jest generatorem plazmy, który 
wytwarza kontrolowaną i celowaną mi-
krowiązkę plazmy dzięki jonizacji gazów 
zawartych w powietrzu. plazma tworzy 
się między końcówką urządzenia i skó-
rą pacjenta dzięki niewielkiemu łukowi 
elektrycznemu, który w kontrolowany 
sposób zdolny jest do sublimacji na-
skórka i obkurczania skóry w miejscu 
jego działania, co skutkuje uniesieniem 

Vi. najlePsze UrzĄDzenie Do regeneracji i oDbUDoWy komÓrek skÓry

zie hydroksyapatytu wapnia. Został 
opracowany przez światowego lidera 
w medycynie estetycznej od 1953 roku, 
niemiecką firmę Merz Aesthetics. Ra-
diesse odbudowuje strukturę skóry 
dzięki stymulacji produkcji komórek 
skóry, kolagenu i elastyny. otrzymuje-
my więc natychmiastowy efekt korekty 
zmarszczek i modelowania konturów 
twarzy oraz poprawę objętości, gęstości 

i jakości skóry.
Zastosowanie:
•	brwi,
•	skronie,
•	obszar	jarzmowy,
•	płatki	ucha,
•	bruzdy	nosowo-wargowe,
•	policzki,
•	linie	marionetki,	
•	grzbiet	nosa,

•	zagłębienie	brody,
•	podbródek,
•	grzbietowa	powierzchnia	ręki.
Działanie:
Efekt wypełnienia przy zastosowaniu 
Radiesse jest dwukrotnie dłuższy niż 
przy użyciu usieciowanego kwasu hia-
luronowego.
merz aesthetic, 
www.merzaesthetics.com
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powiek. W przeciwieństwie do innych 
technik (elektrofulguracja, radiofre-
kwencja, elektrokoagulacja) zastoso-
wana w plexr plazma nie powoduje 
stanu zapalnego otaczających tkanek, 
ponieważ jej działanie ogranicza się 
do granicy warstwy podstawnej na-
skórka. plexr nie powoduje krwawie-
nia ani nekrozy otaczających tkanek. 
obserwacje te zostały potwierdzone 
w badaniach histologicznych tkanek 
poddanych leczeniu urządzeniem plexr.
Technologia mikroplazmy nie jest ni-
czym nowym, ale jej zastosowanie 
w chirurgii mało inwazyjnej zostało 
opracowane na uniwersytecie Me-
dycznym w Rzymie przez prof. Fippie-
go i rozwijane w zastosowaniach este-
tycznych przez ostatnie kilka lat. Dzięki 
inżynierom biomedycznym z włoskiej 
firmy GMV, która odkupiła patent na tę 
technologię, trwa nieustanny rozwój tej 
techniki w nieoperacyjnej blefaropla-
styce powiek oraz leczeniu zmarszczek 
wynikających z wiotkości skóry w róż-
nych jej obszarach.
Zastosowanie plexr w korekcji powiek 
jest definiowane jako metoda dyna-
miczna, ponieważ pozwala na pełną 
kontrolę operatora podczas procedury 
i umożliwia obserwację efektu w czasie 
rzeczywistym. operator może poprosić 
pacjenta o zamykanie i otwieranie oczu 
podczas zabiegu i na bieżąco obserwo-
wać efekty swojej pracy. Technika ta 
nazywana jest nieablacyjną, ponieważ 
jest przeprowadzana bez usuwania nad-
miaru skóry, bez przerywania ciągłości 
skóry właściwej i bez usuwania nadmia-
ru tłuszczu. ponad 5 lat badań klinicz-
nych i obserwacji tysięcy pacjentów 
wykazało, że dzięki zastosowaniu tej 
nieablacyjnej techniki możemy uzyskać 
pożądane napięcie skóry w okolicy oka 
i w konsekwencji wyeliminować fałdy 
skóry i zmarszczki mimiczne. 
revisage, www.revisage.pl

Ulthera
ulthera to innowacyjny zabieg estetycz-
ny pozwalający na ingerencję w głąb 
skóry. System ulthera wyprodukowany 
w Mesa w Arizonie w Stanach Zjedno-
czonych jako pierwszy w historii łączy 
ultradźwiękowe obrazowanie ze skon-
centrowaną energią ultradźwięków 

w celu uzyskania przewidywalnego 
liftingu. Efekty, jakie można uzyskać 
podczas jego pracy, są porównywalne 
jedynie z efektami osiąganymi podczas 
zabiegów chirurgicznych. 
Dzięki technologii DeepSeet lekarz 
medycyny estetycznej może zobaczyć 
tkankę podskórną na głębokości od 3 
do 8 mm. pozwala to precyzyjnie ocenić 
i określić właściwą głębokość, na któ-
rej będzie przeprowadzany zabieg bez 
naruszania ciągłości skóry. Bezpieczeń-
stwo procedury zapewnia precyzyjne 
obrazowanie uSG.
Wskazania: 
Dla pacjentów o:
•		nadmiarze	skóry	powiek	(opadających	

powiekach),
•		obniżonych	brwiach,
•		wiotkiej	i opadającej	skórze	policzków,
•		głębokich	fałdach	nosowo-wargo-

wych,
•		opadającym i zwiotczałym podbródku,
•		zaniku	linii	żuchwy,
•		opadających	kącikach	ust.
Działanie:
ulthera przeciwdziała siłom grawitacji, 
zmniejsza narastające z wiekiem nawi-
sy skórne i zwiotczenia. Wykorzystuje 
energię ultradźwięków i służy do bez-
inwazyjnego liftingu skóry twarzy, 
szyi i dekoltu. W efekcie tego zabiegu 
skóra zostaje widocznie odmłodzona. 
Znacznemu spowolnieniu ulega także 
naturalny proces starzenia się jej ko-
mórek. Rezultatem zabiegu na twarz 
jest między innymi wyraźne uniesienie 
górnych powiek. Dzięki temu spojrze-
nie staje się bardziej otwarte, a twarz 
nabiera odświeżonego, młodszego 
wyglądu. Efekt liftingu w postaci pod-

niesienia i zwiększenia napięcia skóry 
można także osiągnąć w innych newral-
gicznych obszarach, które wyraźnie 
wpływają na kształt twarzy i wygląd 
szyi, takich jak policzki, linia żuchwy 
i podbródek. Modelowanie twarzy jest 
wyjątkowo precyzyjne, a odmłodzenie 
skóry spektakularne. ulthera należy 
do „zabiegów lunchowych”, które nie 
wymagają rekonwalescencji i po któ-
rych można od razu wrócić do codzien-
nej aktywności. po zabiegu na skórze 
może wystąpić jedynie łagodny rumień 
utrzymujący się nie dłużej niż jedną 
lub dwie godziny.
merz aesthetic, 
www.merzaesthetics.com

Ultraformer iii
ultraformer III służy do uzyskania 
efektu liftingu ciała i twarzy, widocz-
nego już po jednym zabiegu. 
ultraformer III wykorzystuje techno-
logię HIFu (High Intensity Focused 
ultrasound) – zogniskowanych ultra-
dźwięków o wysokiej częstotliwości. 
podgrzewają one tkankę (skórę, tłuszcz 
i mięśnie) nawet do 60 st. C, indukując 
powstawanie niewielkich obszarów 
koagulacji. W efekcie następuje sty-
mulacja procesów rekonstrukcyjnych 
kolagenu. Wzrasta ilość kolagenu 
w skórze właściwej oraz na granicy 
skóry właściwej i tkanki podskórnej. 
Dodatkowo włókna kolagenowe ule-
gają obkurczeniu, co daje efekt liftingu 
twarzy i całego ciała. obserwujemy 
także lipolizę adipocytów w miejscu 
zabiegu, co pozwala na usunięcie miej-
scowych złogów tłuszczu. jako jedyny 
na rynku ultraformer III jest wyposażo-
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acnelan kompleksowa 
kuracja Przeciwtrądzikowa 

kompleksowa kuracja przeciwtrą-
dzikowa Acnelan to nowy produkt 
laboratorium Mesoestetic będący 
innowacyjną terapią do skóry trądzi-
kowej i łojotokowej, opracowaną przy 
współpracy z Dermus (hiszpańskim 
Stowarzyszeniem prywatnych klinik 
Dermatologicznych). 
Rewolucyjna na rynku zabiegów i kre-
mów do pielęgnacji domowej terapia  
skóry trądzikowej została opracowa-
na przez laboratorium Mesoestetic, 
twórcę najskuteczniejszego zabiegu 
i kremu na przebarwienia Cosmelan, 
wielokrotnego zdobywcę pereł Der-
matologii Estetycznej. 
Główne punkty sukcesu terapii: 
•		Znacząco	redukuje	istniejące	zmia-

ny i powikłania trądzikowe (działanie 
objawowe); 
•		Zapobiega	powstawaniu	nowych	

zmian (działanie przyczynowe); 
•		Jest	 innowacyjną	 terapią	wielo-

czynnikową – innowacyjność rynko-
wa polega na połączeniu działania 
substancji złuszczających zawar-
tych w opatentowanym kompleksie 
m.acne complex z retinoidami o udo-

kumentowanym działaniu terapeu-
tycznym (bexaretinyl complex); 
•		Jest	terapią	złożoną,	łączącą	ku-

rację gabinetową z profesjonalną 
pielęgnacją domową (stanowiącą 
obligatoryjny element terapii). 

Acnelan – składniki aktywne i mecha-
nizm działania: 
produkty należące do gamy Acne-
lan zawierają innowacyjny składnik 
aktywny: m.acne complex – opatento-
wany kompleks substancji aktywnych 
na bazie kwasu salicylowego, kwasu 
migdałowego, kwasu szikimowego 
i sodium lepargilate, który wraz z wy-
jątkowym kompleksem beksaretinylu 
oddziałuje na wszystkie elementy pa-
togenezy trądziku: 
•		hamuje	aktywność	5-alfa	reduktazy	

biorącej udział w syntezie androge-
nów, 
•		zmniejsza	nadmierne	rogowacenie	

komórek naskórka, 
•		reguluje	produkcję	sebum,	
•	oczyszcza	ujścia	kanałów	łojowych,	
•		zmniejsza	 zaczerwienienia	 oraz	

obrzęki wywołane stanem zapalnym, 
•	kontroluje	proliferację	bakterii,	
•		łagodzi	objawy	potrądzikowe:	blizny	

i przebarwienia pozapalne. 
bio Profil Polska, www.bioprofil.pl

Hydra booster/Filorga
To całkowicie nowe, unikatowe i in-
nowacyjne podejście do nawilżania, 
ujędrniania i odmładzania skóry. po-
lega na połączeniu w jednym zabiegu

dwóch preparatów o udowodnionym 
klinicznie działaniu: nCTF135HA 
– opatentowanego Czystego Biolo-
gicznie Czynnika naprawy komórko-
wej zawierającego kwas hialuronowy 
i 53 aktywne składniki, oraz M-HA18 
z kwasem hialuronowym (18 mg/ml) 
stabilizowanym glicerolem (20 mg/
ml). Zabieg Hydra Booster zapewnia 
wielopoziomowe nawilżenie wszyst-
kich warstw skóry, wspomaga od-
budowę jej struktury, poprawia gęs- 
tość oraz wygładza powierzchowne 
zmarszczki. Działa też ujędrniająco, 
rozświetlająco i zwęża rozszerzo-
ne pory. Może być stosowany jako 
profilaktyka przeciwstarzeniowa 
lub w przypadku skóry wymagającej 
regeneracji i odnowy. opakowanie 
nCTFHA zawiera 5 ampułek po 3 ml 
preparatu, strzykawki oraz zestaw 
igieł do pobierania oraz podawania 
preparatu, opakowanie M-HA18 za-
wiera 2 strzykawki o pojemności 1 ml. 
Zabieg może być przeprowadzany 
samodzielnie lub łączony z innymi 
terapiami estetycznymi: zabiegami 
wypełniającymi, peelingami oraz te-
rapią laserem. 
Filorga Poland, www.filorga.net.pl

ny aż w pięć końcówek zabiegowych 
(1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm) 
działających na różnych głębokościach, 
co pozwala zoptymalizować parame-
try zabiegu w stosunku do lokalizacji 
anatomicznej oraz zakresu głębokości 
oddziaływania ultradźwięków, dzięki 
czemu przebudowa skóry jest głębo-
ka i trwała. 
końcówki zabiegowe mają:
•		20	tys.	impulsów	(1,5	mm,	3	mm,	

4,5 mm) – okolice, w których tkan-
ka podskórna jest cienka i zlokali-
zowana płytko: okolica oczu, twarz, 

żuchwa, szyja, dekolt;
•		30	 tys.	 impulsów	(6	mm,	9	mm)	

– okolice, w których tkanki podskór-
nej jest więcej i jest położona głębiej: 
ramiona, brzuch, pośladki, uda ze-
wnętrzne i wewnętrzne, łydki, okolice 
nad kolanami.

podstawowe zalety zabiegu ultrafor-
mer III:
•		wysoki	profil	bezpieczeństwa,
•		możliwość	ujędrniania	każdej	części	

ciała: lifting całej twarzy lub jej części 
(opadająca górna powieka, linia żu-
chwy), szyi, dekoltu, ramion, brzucha, 

ud, pośladków, okolicy nad kolanami, 
•		uzyskanie	spektakularnego	efektu	

liftingu już po jednym zabiegu,
•	nieinwazyjność;
•		brak	rekonwalescencji	–	pacjent	wra-

ca do codziennych zajęć bezpośrednio 
po zabiegu,
•		stopniowa	 poprawa	 jędrności	

do 3 miesięcy po zabiegu,
•		długotrwałe	utrzymywanie	się	efektu	

(około 2 lat),
•	łatwość	obsługi.
bogdani Dermatologia, 
www.bogdanidermatologia.pl
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juvéderm Volift with lidocaine
juvéderm Volift with Lidocaine opra-
cowano, by odświeżyć wygląd twarzy 
poprzez delikatne wygładzenie głębo-
kich zmarszczek oraz przywrócenie 
naturalnie wyglądającego konturu 
twarzy w jej dolnej części. produkt ten 
powstał z wykorzystaniem unikalnej 
technologii Vycross. Ma postać żelu 
o gładkiej konsystencji umożliwiają-
cego uzyskanie naturalnego wyglądu 
i uczucia przy minimalnym obrzęku 
i zasinieniach oraz dłuższego czasu 
utrzymywania się efektów zabiegu. 
juvéderm Volift with Lidocaine jest 
najbardziej uniwersalnym produktem 
z kolekcji Vycross. Zabieg z jego wyko-
rzystaniem jest minimalnie inwazyjnym 
zabiegiem estetycznym, charaktery-
zuje się krótkim okresem regeneracji 
po iniekcji i jedynie na krótko przerywa 
codzienne czynności.

juvéderm Volift with Lidocaine prze-
znaczony jest do zabiegów w obrę-
bie fałd nosowo-wargowych, kości 
policzkowych, policzków, ust, brwi, 
podbródka i linii żuchwy. Zmniejsza 
lub wygładza linie, zmarszczki i fałdy 
skóry, nadając jej świeższy i promien-
niejszy wygląd, przywraca utraconą 
objętość policzków i podbródka, za-
pewniając delikatny efekt liftingujący, 
pozwala przywrócić owal i objętość 
twarzy, zwiększyć objętość ust i zni-
welować opadające kąciki ust oraz li-
nie marionetki. pomaga skorygować 
brwi. umożliwia uzyskanie harmonij-
nych i długotrwałych efektów utrzy-
mujących się nawet do 15 miesięcy. 
juvéderm Volift with Lidocaine idealnie 
sprawdza się również w rewitalizacji 
dłoni, dając naturalny rezultat gładkich, 
nawilżonych dłoni.
allergan Polska, www.allergan.pl

Princess lift
Zabieg z użyciem nici princess Lift 
zdobył zaufanie wśród lekarzy oraz 
pacjentów, którzy cenią bezpieczeń-

stwo i skuteczność. nici princess Lift 
zostały stworzone z myślą o szybkim 
i mało inwazyjnym liftingu twarzy.
Dlaczego princess Lift?
nici princess Lift są całkowicie wchła-
nialne, wykonane z materiałów niewy-
wołujących reakcji alergicznych: poli-
kaprolaktonu (seria Happy Lift) oraz 
polidioksanonu (seria pDo).
•		Szeroki	asortyment	umożliwia	od-

powiednie dopasowanie rodzaju nici 
do danego obszaru wymagającego 
ingerencji. 
•		Nici	Happy	Lift	oferują	linię	wzboga-

coną o mikroskopijne haczyki o uni-
kalnej budowie pod względem dłu-
gości, gęstości rozłożenia wzdłuż nici 
oraz kąta ustawienia. Wprowadzone 
nici do tkanki podskórnej podciągają 
skórę i powodują tworzenie włókien 
niezbędnych, aby zapewnić podparcie 
tkankom miękkim twarzy.

obszary stosowania: policzki, szyja, linia 
żuchwy, brwi, środkowa część twarzy, 
usta.
•		Nici	PDO	to	wysokiej	klasy	nici	liftin-

gujące pobudzające proces neokola-
genezy i stymulujące proces produkcji 
nowego kolagenu. nici pDo umożli-
wiają poprawę ujędrnienia skóry 
twarzy, struktury trójkąta nos – usta, 
gęstości skóry, a także uniesienia brwi 
lub okolic podbródka.
•		Zredukowany	do	minimum	okres	re-

konwalescencji pozwalający pacjen-
towi na szybki powrót do codziennego 
trybu życia.
•		Naturalnie	wyglądające	efekty	utrzy-

mujące się do 2 lat.

•		Uproszczone	techniki	iniekcji	(czas	
zabiegu: do 1 godziny).
•		Certyfikacja	CE,	gwarancja	jakości	

produkcji włącznie ze sterylizacją 
i procesem pakowania.
•		Zabieg	z użyciem	Princess	Lift	może	

być wykonywany w połączeniu z inny-
mi zabiegami medycyny estetycznej. 

Zabieg z wykorzystaniem nici prin-
cess Lift, będąc w ofercie gabinetów 
medycyny estetycznej, bez wątpienia 
przyczyni się do zwiększenia zaintere-
sowania gabinetem wśród pacjentów, 
a także zagwarantuje skuteczność 
świadczonych usług.
croma Pharma, www.croma.pl 

restylane skinboosters Vital
unikatowy zabieg Restylane Skin-
boosters to zabieg wykonywany 
najczęściej preparatem Restylane 
Vital. Zapewnia skórze głębokie i dłu-
gotrwałe nawilżenie oraz skuteczną 
rewitalizację. Restylane Vital został 
opracowany w oryginalnej technologii 
nASHA z zastosowaniem stabilizowa-
nego kwasu hialuronowego.
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a-Derma Protect aD sPF 50+
Innowacyjny produkt ochrony prze-
ciwsłonecznej przeznaczony do skóry 
atopowej. krem A-Deerma protect 
AD SpF 50+ to nowy, unikatowy pro-
dukt do ochrony przeciwsłonecznej do 
skóry atopowej, który został oparty 
na innowacyjnym składniku aktyw-
nym – oleju z młodych pędów owsa 

Rhealba®. krem przeciwdziała szkod-
liwemu promieniowaniu słonecznemu 
na 3 poziomach: chroni skórę przed 
działaniem promieniowania uV (uVA/
uVB), wzmacnia barierę naskórkową 
oraz zabezpiecza DnA komórek przed 
negatywnym działaniem promieniowa-
nia uVA. olej z młodych pędów owsa 
Rhealba® o działaniu antyoksydacyj-

melascreen Fotostarzenie 
sPF 50+ kompleksowa 

ochrona Dłoni
krem do rąk Melascreen Fotostarzenie 
SpF 50+ kompleksowa ochrona Dłoni 
zapewnia skórze kompletną pielęgna-
cję, która minimalizuje przebarwienia 
skóry, powodując ich rozjaśnienie.
Formuła kremu jest bogata w aktyw-
ne składniki korygujące, nawilżające 
i chroniące, takie jak:
•		L-White®	–	koryguje	przebarwienia,	

które są połączeniem substancji 
czynnych ograniczających synte-
zę barwników odpowiedzialnych 
za przebarwienia wywołane słoń-
cem, 

•  filtry przeciwsłoneczne SpF 50+ po-
magające w walce z fotostarzeniem,
•		kwas	hialuronowy	pomagający	przy-

wrócić skórze jędrność.
krem do rąk Melascreen Fotostarze-
nie SpF 50+ kompleksowa ochrona 
Dłoni wspomaga bardziej jednorodną 
pigmentację. Skóra odzyskuje również 
elastyczność i jędrność. 
Ducray/Pierre Fabre 
Dermo-cosmétique, 
www.ducray.com.pl

sensinol szampon 
ochrona Fizjologiczna

Skóra głowy codziennie jest narażona 
na drażniące działanie różnych czyn-
ników (zanieczyszczenia, stres, nieod-
powiedni i/lub zbyt drażniący szampon 
oraz inne produkty do pielęgnacji wło-
sów), które ją osłabiają, powodują uczu-
cie swędzenia lub pieczenia. Doleg-  
liwość wrażliwej skóry głowy wystę-
puje u ponad 40% populacji. W celu 
złagodzenia i redukcji dyskomfortu 

owłosionej skóry głowy Laboratoria 
Dermatologiczne Ducray opracowały 
szampon Sensinol ochrona Fizjologicz-
na z polidokanolem. jego pozbawiona 
parabenów, barwników i substancji za-
pachowych formuła zapewnia bardzo 
łagodne oczyszczanie. Fizjologia skóry 
głowy jest zachowana dzięki delikatnej 
bazie myjącej o naturalnym pH. Bardzo 
dobra tolerancja. Do częstego stosowa-
nia, minimum 3 razy w tygodniu.
Ducray/Pierre Fabre 
Dermo-cosmétique, 
www.ducray.com.pl

Długotrwały efekt głębokiego nawil-
żenia i rewitalizacji skóry po zastoso-
waniu zabiegu Restylane Skinboosters 
to zasługa unikalnej formuły preparatu, 
która stymuluje naturalną produkcję 
kolagenu. W miarę starzenia się skóry 
włókna kolagenowe zanikają i skóra 
traci elastyczność. podanie stabilizo-
wanego kwasu hialuronowego przy-
wraca utraconą sprężystość i jędrność. 
preparaty można podawać na skórę 
twarzy, szyi i całego ciała. Restylane 

Skinboosters to również doskonały 
zabieg do poprawy elastyczności i na-
wilżenia wrażliwej skóry wokół oczu, 
delikatnych okolic ust, szyi i dekoltu, 
czyli tzw. trudnych do korekcji obsza-
rów. Efekty są widoczne już po pierw-
szym zabiegu i co ważne, utrzymują 
się przez kilka miesięcy. na początku 
zaleca się 3 zabiegi w odstępach 2-4 
tygodni, a następnie regularne zabiegi 
podtrzymujące mniej więcej co 6 mie-
sięcy. jakość skóry wyraźnie ulega 

poprawie, a dzięki naturalnej produkcji 
nowego kolagenu zmarszczki i bruzdy 
stają się niemal niewidoczne. preparaty 
dostępne są w wersji z lidokainą i bez 
lidokainy. Zabiegi można wykonywać 
igłą lub kaniulą. Aktualnie preparaty 
do zabiegów Restylane Skinboosters 
są dostępne w  nowym systemie 
SmartClick, który pozwala na precy-
zyjne dawkowanie i równomierne roz-
prowadzanie produktu.
galderma Polska, www.galderma.pl

Viii. Dermokosmetyczna noWoŚĆ rokU

iX. najlePszy Dermokosmetyk PrzeciWsłoneczny
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keracnyl PP krem kojący 
przeciw niedoskonałościom

Dzięki wzmocnionej kojącej formule 
krem działa na główne przyczyny po-
wstawania zmian zapalnych w trądziku 
(sebum, bakterie P. acnes, podrażnienia 
trądzikowe). 
opatentowana innowacja: Myrtacine® 
składnik nowej generacji niszczy biofilm 
bakterii P. acnes. koi i redukuje zmiany 
trądzikowe oraz niedoskonałości. Wi-
tamina pp koi podrażnienia i redukuje 
niedoskonałości. Wyciąg z palmy saba-
lowej redukuje nadmiar sebum, dzięki 
czemu skóra pozostaje matowa. Skład-
niki nawilżające przywracają uczucie 
komfortu. Skóra staje się delikatna 

i elastyczna. Skuteczność stosowania 
produktu jest widoczna już po 7 dniach 
stosowania.
preparat łagodzi również podrażnienia 
wywołane stosowaniem preparatów 
leczniczych o działaniu miejscowym.
Hipoalergiczny.
nie działa komedogennie.
nie zawiera parabenów.
Ducray/Pierre Fabre Dermo-cosmé- 
tique, www.ducray.com.pl

sebiaclear active

Aktywny krem redukujący uciążliwe 
niedoskonałości skóry o skuteczności 
porównywalnej do leczenia dermato-
logicznego. 

Sebiaclear Active to intensywnie 
działający krem nakierowany na re-
dukcję uciążliwych niedoskonałości 
skóry charakterystycznych dla cery 
trądzikowej. Receptura tego prepa-
ratu zawiera najbardziej skoncen-
trowane składniki aktywne z całej 
gamy Sebiaclear, przez co zapew-
nia wyjątkową skuteczność w zwal-
czaniu wszelkiego rodzaju krostek, 
zaskórników, zmian potrądzikowych 
i nadmiernego błyszczenia się skó-
ry. Zapewnia długotrwałe nawilżenie 
oraz ma doskonałe właściwości ma-
tujące. jest nieodzownym produk-
tem w kosmetyczce każdej osoby 
ze skórą tłustą lub ze skłonnością 
do trądziku!
uznane dermatologiczne składniki 
aktywne w wysokich stężeniach po-
zwalają na kompleksowe, wielopłasz-
czyznowe działanie na wszystkie typy 
trądziku:
•		Glukonolakton	(14%):	działa	przeciw-

zapalnie i złuszczająco; wyrównuje 
skórę, odblokowuje pory, ogranicza 
tworzenie się nowych niedoskona-
łości; działa antyoksydacyjnie;
•		Przy	zmianach	zapalnych	skutecz-

ność działania 14% glukonolaktonu 
jest porównywalna z działaniem 5% 
Bpo (nadtlenku benzoilu);

nym chroni komórkowe DnA. Bar-
riestolide® – opatentowany drogocenny 
składnik aktywny – wzmacnia barierę 
naskórkową. Dodatkowo produkt za-
wiera 4 bezpieczne filtry organiczne 
o szerokim spektrum działania, które 
chronią skórę przed promieniami uVB 
i uVA. nie zawiera alkoholu. Ma bez-
zapachową i wodoodporną formułę 
do stosowania na twarz i ciało.
a-Derma/Pierre Fabre 
Dermo-cosmetique, 
www.aderma.com

krem ochronny sPF 50 + 
iwostin solecrin Purritin

krem ochronny SpF 50+ Iwostin So-
lecrin purritin dzięki połączeniu sta-
rannie dobranych substancji działa 

wielopłaszczyznowo, kompleksowo 
chroni oraz pielęgnuje skórę tłustą 
i trądzikową. 
Właściwości:
•	chroni	przed	promieniowaniem		
 uVA i uVB, 
•	dodatkowo	chroni	skórę,	
 wzmacniając jej naturalny 

 system ochrony przeciwsłonecznej,
•	reguluje	wydzielanie	sebum,
•	zapewnia	optymalny	poziom	
 nawilżenia,
•	lekka	konsystencja	nie	zatyka	
 porów.
Sposób użycia: należy równomiernie 
nanieść na skórę co najmniej 15 minut 
przed ekspozycją na słońce. powtarzać 
aplikację w przypadku długiego prze-
bywania na słońcu lub starcia prepa-
ratu z powierzchni skóry.
Substancje aktywne: kompleks filtrów: 
dwutlenek tytanu (filtr mineralny), 
Tinosorb® S, Avobenzone (filtry orga-
niczne) oraz Tinosorb® M (filtr łączący 
cechy filtrów organicznych i mineral-
nych), filtr immunologiczny Antileu-
kine 6®, physiogenyl®, Dry-Flo® pC.
nepentes Pharma, www.iwostin.pl 

X. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji skÓry tłUstej i trĄDzikoWej



R
Y

N
E

K
 E

S
T

E
T

Y
C

Z
N

Y

20 Derma News

Ujędrniający krem 
na naczynka sPF 20 
iwostin capillin Duo

ujędrniający krem na naczynka SpF 
20 Iwostin Capillin Duo® dzięki bogac-  
twu 10 składników aktywnych wy-
kazuje podwójne działanie: redukuje 
problemy skóry naczyniowej (Algi Al-
davine 5x, pronalen Aesculus trokse-
rutyna, witamina C, skwalan, zielony 
pigment) z jednoczesnym działaniem 
liftingującym (Suberlift®, witamina E, 
pantenol, filtr SpF 20). 
opatentowany otrzymany z wyciągu 
kory dębu lipopolimer Suberlift® od-
mładza i opóźnia starzenie się skóry. 
Formuje specjalną mikrokrystalicz-
ną sieć, która przyłączając się do po-
wierzchni skóry, natychmiast ją na-
pina i wygładza. pierwsze rezultaty 
działania składnika są widoczne już 
po godzinie od aplikacji (dane produ-
centa składnika). Filtr SpF 20 chroni 
skórę przed szkodliwym działaniem 

promieniowania uV. Zastosowanie: 
Codzienna pielęgnacja skóry naczyn-
kowej, zaczerwienionej i wrażliwej 
z oznakami starzenia. Sposób użycia: 
należy nanieść krem na oczyszczoną 
skórę twarzy. preparat jest odpowied-
ni jako baza pod makijaż.
Składniki: Suberlift®, Algi Aldavine 
5x, pronalen Aesculus trokserutyna, 
witamina C i E, skwalan, pantenol, 
alantoina, filtr SpF 20, zielony pig-
ment.
nepentes Pharma, www.iwostin.pl 

Uriage roseliane
krem stworzony do pielęgnacji skóry 
z rozszerzonymi naczynkami. 
Wskazania: skóra naczynkowa, napa-
dowe zaczerwienienie skóry, rumień 
utrwalony, wspomagająco w trądziku 
różowatym.
Długotrwale neutralizuje zaczerwie-
nienia. Wzmacnia kruche naczynka 

i  zapobiega ich pękaniu. łagodzi 
obrzęk, uczucie gorąca i ściągnię-
cia skóry. Wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych oraz łagodzi stan 
zapalny. pozostawia skórę ukojoną 
i gładką.
Innowacyjny kompleks Cerasterol-2F 
(patent uriage) w połączeniu z wodą 
termalną uriage odpowiada za rege-
nerację i odbudowę bariery skórnej, 
która podlega uszkodzeniu na skutek 
działania czynników zewnętrznych 
(środowiskowych) oraz w wyniku ut-
raty wody.
Ekstrakt z żeń-szenia i ekstrakt z czer-
wonych i brunatnych alg wzmacniają 
ściany naczyń krwionośnych i zwięk-
szają ich odporność na zmiany tem-
peratury. 2 kolejne opatentowane 
składniki uriage Sk5R Complex oraz 
TLR2-Regul Complex regenerują 
i odbudowują barierę immunologicz-
ną skóry zaburzoną przez pasożyty 
demodex.
Efekt: Redukuje zaczerwienienie, koi, 
chroni i nawilża skórę naczynkową. 
Działanie potwierdzone w badaniach 
klinicznych:
•		zaczerwienienia	 zredukowane	

o 85%*,
•		uczucie	gorąca	zmniejszone	o 96%*.
*Badanie kliniczne przeprowadzone 
pod kontrolą dermatologa w grupie 
40 kobiet przy aplikacji kremu Rose-
liane dwa razy dziennie. 
bio Profil Polska, 
www.bioprofil.pl 

•		Działanie	keratolityczne	14%	glu-
konolaktonu przy redukcji zmian 
potrądzikowych porównywalne 
do kwasów AHA.

Zdecydowanie lepsza tolerancja glu-
konolaktonu nad AHA/pBo:
•		nie	powoduje	uwrażliwienia	skóry	

na słońce,
•		wykazuje	hamujący	wpływ	na	pro-

ces fotostarzenia się skóry, spłyca 
drobne zmarszczki, poprawia napię-
cie skóry,
•		niacynamid	(4%):	wykazuje	wysokie	

działanie antybakteryjne – skutecz-
ność porównywalna do działania 

1% klindamycyny; ogranicza nam-
nażanie się bakterii i nie powoduje 
oporności bakteryjnej; działa prze-
ciwzapalnie oraz eliminuje niedo-
skonałości powstające w wyniku 
stanów zapalnych skóry, 
•		składnik	matujący:	reguluje	wydzie-

lanie sebum.
Skuteczność potwierdzona w bada-
niach klinicznych.
potwierdzona klinicznie redukcja nie-
doskonałości w ciągu 7 dni. po 4 tygo-
dniach stan skóry ulega zdecydowa-
nej poprawie, pory są odblokowane, 
błyszczenie się uregulowane, blizny 

i niedoskonałości zredukowane. Bada-
ne osoby zaobserwowały utrzymujące 
się przez 12 godzin nawilżenie skóry 
oraz spadek natężenia występowania:
•	krostek	o 64%,
•	zaskórników	o 82%,
•	przebarwień	o 51%.
Tekstura:
•	konsystencja	kremowo-żelowa,	
•	nietłusta	i ultralekka	formuła,
•	działanie	nawilżające	przez	12	godz.,
•	działanie	matujące	przez	8	godz.,
•	idealny	preparat	pod	makijaż.
Filorga Poland, 
www.filorga.net.pl

Xi. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji skÓry naczynkoWej
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gama cetaphil 
już od 12 lat Cetaphil pomaga polskim 
lekarzom w codziennych zmaganiach 
z pielęgnacją skóry ich pacjentów.
na bazie wielu badań z dziedziny der-
matologii oraz dzięki zastosowaniu no-
woczesnych technologii powstała seria 
specjalistycznych dermokosmetyków, 
które dbają nawet o najbardziej wyma-
gających pacjentów.
kompleksowa pielęgnacja skóry składa 
się jedynie z dwóch etapów.
krok 1. – delikatne i jednocześnie sku-
teczne oczyszczenie:
Cetaphil EM Emulsja Micelarna do My-
cia – chroni płaszcz lipidowy dzięki za-
bezpieczeniu substancji myjącej w po-
staci miceli. Sprawdza się w przypadku 
skóry suchej, wrażliwej, z trądzikiem 
młodzieńczym i różowatym, jak rów-
nież przed zabiegami dermatologiczny-
mi i po nich oraz do demakijażu twarzy 
i okolic oczu;
Cetaphil Chusteczki oczyszczające 
do Skóry Wrażliwej – wyjątkowe połą-
czenie składników: Cetaphil EM Emulsji 
Micelarnej z alantoiną o właściwoś-
ciach łagodzących i glukonianem cynku, 
który pomaga regulować wytwarzanie 
sebum. Zapewniają skuteczne oczysz-
czenie bez podrażniania oczu i skóry. Są 
niekomedogenne i hipoalergiczne oraz 
nie zawierają mydła. 
krok 2. – nawilżanie, ochrona i rege-
neracja:
Dobór właściwego produktu zapewni 
oczekiwany efekt. W zależności od sta-
nu skóry mamy do dyspozycji:
Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam 
do Twarzy i Ciała – zapewnia głębo-
kie i długotrwałe nawilżenie skóry 
za sprawą jego unikatowego składu. 
Zawiera olej z orzechów makadamia, 

który dostarcza nnkT oraz pantenol, 
który łagodzi podrażnienia i ułatwia 
regenerację, a także najwyższe wśród 
dermokosmetyków stężenie silnie wią-
żącej wodę gliceryny;
Cetaphil DA ultra krem Intensywnie 
nawilżający – intensywnie nawilża 
oraz uzupełnia brakujące w skórze li-
pidy. Zawiera unikalny kompleks ERC5, 
czyli pięć kluczowych składników, które 
zapewniają skórze ochronę, prawidłowe 
nawilżenie oraz odpowiednie uzupeł-
nienie lipidów (np. pCA, masło Shea 
i olej z orzechów makadamia). Dzięki 
temu świetnie się sprawdza w przy-
padku AZS i wyprysku oraz wszędzie 
tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo 
suchą skórą;
Cetaphil pS Lipoaktywny krem nawil-
żający – zapewnia silnie wysuszonej 
lub uszkodzonej skórze zaspokojenie 
jej trzech najistotniejszych potrzeb:
•		ochronę	–	 tworzy	na	skórze	 film	

ochronny, w jego skład wchodzą olej 
migdałowy, wazelina i dicapryl oraz 
sylikony, które dodatkowo zmiękczają 
i wygładzają naskórek,
•		regenerację	–	witamina	E	i sylikony	

działają kojąco i pobudzają wzrost 
nowych komórek,
•	nawilżanie	–	zawiera	glicerynę,	która	
długotrwale wiąże wodę.
jest szczególnie polecany po zabie-
gach medycyny estetycznej.
galderma Polska, www.galderma.pl

łagodna emulsja micelarna 
emolium

łagodna emulsja micelarna Emolium® 
to kompletny emolient zalecany do co-
dziennej higieny skóry wrażliwej, po-
drażnionej i skłonnej do alergii. Dzięki 

łagodnej bazie myjącej z micelami 
skutecznie pochłania zanieczyszcze-
nia, cząsteczki makijażu i sebum. Za-
wartość 5 składników nawilżających 
(olej winogronowy, pantenol, wyciąg 
z alg, alantoina, mocznik) sprawia, 
że po zastosowaniu skóra jest skutecz-
nie oczyszczona, nawilżona i ukojona, 
a jej bariera lipidowa – nienaruszona. 
Sposób użycia: Formuła emulsji daje 
większą gęstość w porównaniu z prepa-
ratem w formie płynu. kremowa konsy-
stencja ułatwia stosowanie i eliminuje 
konieczność użycia wody. Emulsję moż-
na zatem stosować na dwa sposoby:
•		bez	wody	–	należy	nanieść	na	twarz	

za pomocą wacika i delikatnie oczyś-
cić skórę,
•		z wodą,	bez	użycia	płatków	kosme-

tycznych, co zminimalizuje pocieranie 
i pozwoli na uniknięcie podrażnień. 
należy nalać małą ilość preparatu 
na dłoń i nakładać na skórę, delikatnie 
go wmasowując, a następnie spłukać 
wodą.

Substancje aktywne: pantenol, alan-
toina, olej winogronowy, wyciąg z alg, 
mocznik.
nepentes Pharma, www.iwostin.pl

tolérance extrême
Laboratoria Dermatologiczne Avène 
połączyły wiedzę i farmaceutyczne 
doświadczenie z nowoczesną tech-
nologią, aby stworzyć produkty za-
spokajające najbardziej podstawowe, 
a zarazem najważniejsze potrzeby 
skóry, wykorzystując minimalistycz-
ną, bezpieczną i efektywną formułę. 
Maseczka Tolérance Extrême zawie-
ra wyłącznie 7 fizjokompatybilnych 
i  fizjolekkich składników, aby za-

Xii. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji skÓry WraŻliWej
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pewnić skórze skuteczne nawilżenie 
i ukojenie w możliwie najprostszy 
sposób – bez zaburzania jej równo-
wagi i naturalnego ekosystemu. jest 
swego rodzaju domową łagodzącą 
kuracją Wodą Termalną Avène, któ-
rej działanie jest odczuwalne już po 
upływie zaledwie 5 minut od aplikacji. 
Wystarczy nałożyć grubszą warstwę 
maseczki na twarz i skóra będzie 
w stanie stawić czoła wyzwaniom no-
wego tygodnia. Maseczka Tolérance 
Extrême dzięki wysokiemu stężeniu 
gliceryny przynosi skórze uczucie 
wyjątkowej świeżości. jest szcze-
gólnie niezastąpiona w pielęgnacji 
skóry nadwrażliwej i w sytuacjach 
kryzysowych.
kosmetyk Sterylny, czyli nowa ge-
neracja opatentowanych formuł 
ukierunkowanych na najistotniejsze 
potrzeby skóry. Dzięki opatentowanej 
technologii kosmetyku Sterylnego ze 
składu produktów wyeliminowano 
konserwanty oraz wszelkie substan-
cje powierzchniowo czynne oraz za-
pachowe, regulatory pH, a także inne 
składniki często zawarte w składzie 
kosmetyków, które nie oferują wy-
miernych korzyści dla skóry. Formuły 
Tolérance Extrême są pozbawione 
zbędnych składników, ograniczając 
się maksymalnie do 7, aby zapew-
nić skórze nawilżenie w możliwie 
najprostszy sposób, nie zaburzając 
jej równowagi. nienaruszalność ste-
rylnej formuły produktu przez cały 
okres jego stosowania pomimo braku 
jakichkolwiek substancji konserwują-
cych jest możliwe dzięki opatentowa-
nemu systemowi zamknięcia DEFI.
Składniki fizjokompatybilne:
Formuły Tolérance Extrême zostały 
opracowane na bazie wiedzy i doświad-
czenia specjalistów z Laboratorium 
pierre Fabre Dermo-Cosmétique we 
współpracy z zespołem dermatologów 
i naukowców w dziedzinie pielęgnacji 
skóry. każdy z fizjokompatybilnych 
składników został starannie dobrany, 
aby możliwie najprecyzyjniej naślado-
wać fizjologiczną budowę skóry:
•		Woda	Termalna	Avène	o właści-

wościach kojących i łagodzących 
podrażnienia,
•		gliceryna:	substancja	nawilżająca	

wiążąca wodę w skórze,

•		substancje	 zmiękczające	 skórę	
(trójglicerydy, skwalen, masło shea, 
olej z krokosza barwierskiego) za-
pewniające komfort i ochronę.

konsystencje fizjolekkie:
Laboratoria Dermatologiczne Avène 
opracowały produkty, których formu-
ły harmonijne łączą się ze strukturą 
skóry. Formy galenowe produktów 
– emulsje – wykazują nadzwyczajną 
delikatność. Formuły linii Tolérance 
Extrême działają w sposób nieodczu-
walny, wywołując unikalne uczucie 
„oddychającej skóry”. opatentowane 
konsystencje odtwarzają warstwę hy-
drolipidową naskórka, zapewniając 
tym samym optymalne nawilżenie 
i  zapobiegając przeznaskórkowej 
utracie wody. 
avene/Pierre Fabre 
Dermo-cosmétique, 
www.eau-thermale-avene.pl

topialyse baume intensif
Intensywnie regenerujący balsam 
do skóry suchej, atopowej, uporczy-
wie swędzącej. Długotrwale koi po-
drażnienia, łagodzi świąd i zapobiega 
nawrotom dolegliwości. uzupełnia 
niedobory lipidów w skórze, chroni 
i odbudowuje barierę ochronną na-
skórka.
Wskazania:
Do skóry suchej i atopowej, uporczy-
wie swędzącej. Idealna pielęgnacja 
skóry atopowej w okresie zaostrzeń. 
Dla niemowląt, dzieci i dorosłych. 
Można stosować u noworodków z wy-
łączeniem wcześniaków. Testowany 
pod kontrolą pediatryczną i derma-
tologiczną.

Formuła:
Zawiera minimalną niezbędną liczbę 
składników. Tylko 20 wyselekcjono-
wanych substancji, które zapewniają 
maksymalną skuteczność oraz mak-
symalną tolerancję produktu przez 
skórę bardzo wrażliwą.
Wyjątkowa skuteczność: udowodnio-
ne klinicznie 48-godzinne działanie 
przeciwświądowe. 
uznane dermatologiczne składniki 
aktywne w wysokich stężeniach 
pozwalają na kompleksowe, wielo-
płaszczyznowe działanie przeciw 
podrażnieniom i przeciwświądowe:
•		46%	fazy	olejowej	–	bogate	źródło	

kwasów omega-3, -6 i -9 uzupełnia-
jących lipidy w naskórku, regene-
rujących i wzmacniających barierę 
naskórkową,
•		olej	bawełniany	10%	–	chroni	skórę	

i przyspiesza jej regenerację. Działa 
antyalergicznie i przeciwzapalnie, 
podnosi odporność na zakażenia, 
odżywia i nawilża naskórek,
•	olej	kokosowy	6%	–	głęboko	nawilża	
i wygładza skórę. Działa antybakte-
ryjnie, antyalergicznie, przyspiesza 
gojenie i łagodzi podrażnienia,
•		olej	babassu	–	doskonale	się	wchła-

nia, zmiękcza naskórek i wzmacnia 
barierę skórną chroniącą głębsze 
warstwy skóry przed utratą wody. 
Ma doskonałe właściwości aplika-
cyjne – podobne do sylikonu,
•		fosfolipidy	–	są	elementem	budul-

cowym komórek nerwowych i błon 
komórkowych, dzięki czemu mają 
zdolność skutecznego zmiękczania 
naskórka, ułatwiania penetracji to-
warzyszących składników aktywnych 
w głąb skóry oraz wbudowywania się 
w spoiwo międzykomórkowe i uzupeł-
niania ubytków. Fosfolipidy wykazują 
zdolność wiązania wody, dzięki czemu 
zatrzymują wilgoć w skórze. Tworzą 
na jej powierzchni ochronny film,
•	gliceryna	–	ma	wysokie	właściwości		
nawilżające, humektant,
•		4%	niacynamid	–	natychmiastowo	

koi podrażnienia, działa przeciwza-
palnie i antybakteryjnie, odbudowu-
je barierę ochronną naskórka,
•		cukry	prebiotyczne	–	przywracają	

i utrzymują równowagę mikrobio-
mu na skórze. Wzmacniają funkcje 
obronne skóry.
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a-Derma epitheliale aH Duo 
krem 

Ultraregenerujący
A-Derma Epitheliale AH Duo to ul-
traregenerujący krem przeznaczony 
do skóry uszkodzonej na skutek zabie-
gów dermatologii estetycznej (peelin-
gów chemicznych, laserów, mikroder-
mabrazji), dermatochirurgii (usuwanie 
znamion) lub zmian w naskórku, które 
mogą pozostawiać trwałe ślady. Do-
skonale sprawdzi się również przy 
codziennych uszkodzeniach skóry: 
otarciach, skaleczeniach i oparzeniach. 
krem został opracowany dzięki wy-
korzystaniu najnowszej wiedzy der-
matologicznej w celu optymalnej 
regeneracji skóry oraz ograniczenia 
trwałych śladów. Zawarta w nim opa-
tentowana innowacja Cicahyalumide® 
to połączenie dwupeptydu aminokwa-
sów L-alaniny i L-glutaminy, ekstraktu 
z młodych pędów owsa Rhealba® oraz 
kwasu hialuronowego. Dzięki temu 
innowacyjnemu kompleksowi skóra 
szybciej się regeneruje, jest odpowied-
nio nawilżona, a co za tym idzie, ryzyko 
powstawania trwałych śladów na skó-
rze jest minimalne. krem jest dosko-
nale tolerowany. Dzięki niewidocznej 
i nieklejącej się konsystencji wzboga-

conej w składniki nawilżające preparat 
idealnie się rozprowadza, sprawiając, 
że aplikacja jest łatwa i przyjemna. 
należy go nakładać raz lub dwa razy 
dziennie aż do całkowitej regeneracji 
powierzchni skóry. Bez substancji za-
pachowych, bez parabenów.
a-Derma/Pierre Fabre 
Dermo-cosmétique, 
www.aderma.com

bio-sense 
Ultra repair cream

W kremie pozabiegowym zastosowano 
nie tylko najskuteczniejsze substan-
cje czynne przyspieszające gojenie 
się skóry po zabiegach estetycznych, 
które redukują rumień i obrzęk, ale 
również substancje stymulujące skó-
rę do prawidłowej regeneracji oraz 
zwiększonej produkcji kolagenu i in-
nych składników macierzy między-
komórkowej. jego niezwykle lekka 
konsystencja nie zatyka porów skóry, 
pozwalając jej swobodnie oddychać, 
co  również znacząco przyspiesza 
procesy regeneracyjne zachodzące 
w uszkodzonej skórze. W Bio-Sense 
ultra Repair Cream zastosowano tyl-
ko składniki aktywne o udowodnionej 
badaniami klinicznymi skuteczności 

w gojeniu i obudowie uszkodzonej 
skóry.
Tripeptyd miedziowy-1 (copper peptide 
GHk-Cu) jest naturalnie występującym 
kompleksem peptydów zbudowanym 
z cząsteczki miedzi oraz aminokwa-
sów: glicyny, histydyny i lizyny. u ludzi 
tripeptide GHk-Cu promuje aktywację 
procesu gojenia się ran, aktywuje ko-
mórki odpowiedzialne za odpowiedź 
immunologiczną, ma właściwości 
antyoksydacyjne i przeciwzapalne, 
stymuluje syntezę kolagenu i gliko-
zaminoglikanów w fibroblastach oraz 
promuje wzrost nowych naczyń krwio-
nośnych. Aktualne badania wskazują, 
że jest zdolny do modulowania ekspre-
sji dużej liczby naszych genów odpo-
wiedzialnych za odwrócenie procesów 
degeneracyjnych zachodzących w skó-
rze. Leczenie za pomocą GHk-Cu skut-
kuje przyspieszeniem procesu gojenia 
ran i przyspieszeniem ziarninowania, 
wyższym poziomem glutationu i wita-
miny C w skórze, zwiększoną syntezą 
kolagenu oraz silną aktywacją fibro-
blastów i komórek macierzystych.
Bio-Sense ultra Repair Cream jest 
oparty na formule, która natychmiast 
po zabiegu przynosi ulgę, redukując 
uczucie pieczenia, zaczerwienienie 
skóry i obrzęk wywołany zabiegiem. 
przyspiesza ziarninowanie naskórka 
oraz głęboko nawilża skórę, co za-
pobiega nadmiernemu złuszczaniu 
po procedurach medycznych. Dzięki 
redukcji rumienia oraz zawartości sil-
nych antyoksydantów zapobiega po-
wstawaniu przebarwień pozapalnych. 
Tripeptyd miedziowy-1 dodatkowo 
silnie stymuluje komórki macierzyste 
i fibroblasty do produkcji kolagenu i in-
nych składników macierzy międzyko-
mórkowej. Działa ochronnie na skórę, 

Xiii. najlePszy Dermokosmetyk Do PielĘgnacji i regeneracji skÓry 
Po zabiegacH estetycznycH

Innowacyjna konsystencja:
konsystencja balsamu pozwala 
na idealne rozprowadzenie preparatu 
na skórze. Bardzo szybko się wchła-
nia, nie pozostawia tłustej warstwy, 
nie brudzi ubrań. Ma delikatny koko-
sowy zapach wynikający z użytego 

oleju kokosowego. 
Skuteczność udowodniona w bada-
niach klinicznych:
•		redukuje	świąd	–	w 100%	po 21 dniach	

stosowania. Redukcja świądu utrzy-
muje się 48 godzin po zaprzestaniu 
stosowania produktu,

•		w 100%	natychmiastowo	i długo-
trwale koi,
•		9	na	10	badanych	uważa,	że	produkt	

jest bardziej skuteczny niż te, które 
dotychczas stosowali.

Filorga Poland, 
www.filorga.net.pl
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zabezpieczając ją przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi, i wspomaga 
odbudowę warstwy lipidowej naskórka. 
nawilża skórę i zapobiega utracie wody 
ze skóry dzięki zawartości skwalanu 
i fosfolipidów.
revisage, www.revisage.pl

cicabio sPF 50+ krem
łagodząco-odbudowujący 

z filtrem sPF 50+
Cicabio SpF 50+ to pierwszy produkt 
przyspieszający gojenie się skóry dzia-
łający na każdym etapie biologicznego 
procesu odbudowy naskórka i ogra-
niczający ryzyko hiperpigmentacji. 
Do stosowania na skórę uszkodzo-
ną, z ranami, która będzie narażona 
na promieniowanie uV.
Składniki aktywne:
•		odbudowuje:	resveratrol/siarczan	

miedzi/Centella Asiatica,
•		łagodzi:	opatentowany	kompleks	

Antalgicine®,
•	oczyszcza:	siarczan	miedzi	i cynku,
•	kwas	hialuronowy.
Chroni: 
•	SPF	50+,
•	UVA	31,
•	filtry	chemiczne,
•	bez	nanocząsteczek,
•	bez	oktokrylenu.
optymalne właściwości:
•	formuła	bezzapachowa,
•	niekomedogenny,
•	fotostabilny,
•	wodoodporny,
•	hipoalergiczny,
•	odpowiedni	pod	makijaż,
•	bardzo	dobrze	tolerowany,
•	nieklejąca	się	konsystencja,
•		łatwo	się	rozprowadza,	szybko	się	

wchłania,
•		po	nałożeniu	staje	się	bezbarwny.

Sposób użycia:
•		2	aplikacje	dziennie	aż	do	całkowite-

go zagojenia się skóry,
•		w razie	ekspozycji	na	słońce	pona-

wiać aplikację co 2 godziny,
•	unikać	stosowania	w okolicach	oczu,
•		nie	stosować	na	rany	ani	oparzenia	

spowodowane nadmierną ekspozycją 
na słońce.

laboratoire Dermatologique 
bioderma, www.bioderma.pl

Fluid 
iwostin correctin max

Fluid Iwostin Correctin Max zapewnia 
widoczne potrójne działanie: 
•		zaawansowaną	pielęgnację	i reduk-

cję problemów skóry wymagającej 
dzięki specjalnie opracowanym 
składnikom aktywnym,
•		natychmiastową	korektę	bez	efektu	

maski aż do 16 godzin dzięki opty-
malnemu stężeniu pigmentów mi-
neralnych,
•		długofalowe	wzmocnienie	i poprawę	

wyglądu skóry, które zapewnia kom-
pleks witamin A, E i F.

Fluid zawiera ponadto filtr SpF 30 
zapewniający wysoką ochronę prze-
ciwsłoneczną, oraz inteligentny Sebu 
– Control System redukujący wydzie-
lanie sebum. odpowiednio matuje 
i nawilża, zapewniając skórze komfort, 
szczególnie ważny przy intensywnym 
kryciu. Dostępny jest w trzech odcie-
niach: 01, 02 i 03, aby zapewnić natu-
ralny efekt makijażu. Zastosowanie: 
mocne i długotrwałe korygowanie 
niedoskonałości skóry. odpowiednie 
także dla skóry wrażliwej.
Sposób użycia: dopasowany odcieniem 
do kolorytu skóry fluid należy nałożyć 
po wchłonięciu się regularnie stoso-

wanego kremu dziennego. następnie 
delikatnie rozprowadzić kolistymi 
ruchami opuszków palców. preparat 
łatwo i równomiernie rozprowadza się 
na skórze twarzy oraz szyi i idealnie 
stapia się ze skórą, nie obciążając jej.
Składniki: kompleks witamin A, E i F, 
gliceryna, filtr SpF 30.
nepentes Pharma, www.iwostin.pl 

lce balm

Doskonały krem naprawczy o szero-
kim spektrum działania. Stosowany 
jest bezpośrednio na uszkodzoną skó-
rę i otwarte rany w obszarze twarzy 
i ciała, także z uwzględnieniem okolic 
oczu i ust oraz stref intymnych. przy-
spiesza gojenie, zapobiega powsta-
waniu blizn oraz jednocześnie redu-
kuje obrzęki i zasinienia, wpływając 
tym samym na znaczące skrócenie 
procesu rekonwalescencji pozabie-
gowej i poprawę komfortu pacjenta. 
ponadto aktywne składniki balsamu 
działają przeciwstarzeniowo, wydłu-
żając efekt podjętej terapii. Stąd tak 
doskonałe wskazanie do stosowania 
we wszelkiego typu zabiegach este-
tycznych i laserowych, chirurgii oraz 
ginekologii estetycznej. polecany tak-
że w terapii przygotowawczej przed 
zabiegiem w celu zmniejszenia ryzy-
ka wystąpienia opuchlizny, siniaków 
i krwiaków. LCE Balm zawiera opa-
tentowaną formułę Cebeline bazującą 
na aktywnym fragmencie Lamininy 5 
(Ln 5) opracowaną przez francuskie 
laboratorium D’Anjou we współpracy 
z Instytutem badawczym CnRS pod 
przewodnictwem dr. p. Rousselle. 
Ln 5 – to kluczowa proteina połączenia 
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dermalno-epidermalnego (DEj), która 
przyspiesza proces regeneracji skóry 
oraz przeciwdziała starzeniu.
połączenie skórno-naskórkowe DEj 
jest wysoko wyspecjalizowaną struk-
turą składającą się z cienkich warstw 
specyficznych kompleksów przyłączy 
i zmarszczeń. Zawiera około 20 ma-
krocząsteczek, głównie kolagenu IV 
i VII oraz laminin. DEj bierze udział 
w  wielu procesach biologicznych. 
przede wszystkim jest mechanicznym 
wsparciem dla skóry. odgrywa również 
rolę selektywnej filtracji, kontrolując 
wymiany metaboliczne. W ten spo-
sób odgrywa rolę w adhezji, wzroś- 
cie i migracji komórek. jest ważnym 
zbiornikiem czynników wzrostowych 
i wsparciem dla keratynocytów pod-
czas procesu gojenia się ran. utrzyma-
nie jego integralności jest konieczne do 
osiągnięcia efektu zdrowienia. Hemi-
desmosomy to specyficzne struktury 
błony podstawnej nabłonka. pomaga-
ją zapewnić zakotwiczenie nabłonków 
i umożliwiają komunikację pomiędzy 
komórkami a macierzą pozakomórko-
wą. Laminina 5 (Ln5) obecna w blaszce 
gęstej (lamina densa) jest niezbędna 
do tworzenia, zachowania i stabilno-
ści hemidesmosomów. Lamininy to 
glikoproteiny niekolagenowe: mają 
3 ramiona (alfa, beta i gamma). Ln5 
(3 alfa, beta 3, gamma 2) jest specjal-
nie syntetyzowany przez keratynocyty 
podstawne. 
Ln5 jest głównym białkiem kotwiczenia 
naskórka. pełni funkcję strukturalną: 

wiążąc inne białka kolagenowe, oraz 
funkcję sygnalizacyjną: wchodzi w in-
terakcję z receptorami powierzchni ko-
mórki. podczas starzenia się skóry DEj 
traci swoje zmarszczenia i się rozłącza. 
W związku z tym zmniejsza się odpor-
ność na siły rozciągania, tkanka skóry 
staje się osłabiona, wymiana pomiędzy 
skórą właściwą a naskórkiem, a także 
proces regeneracji ulegają zmianie. La-
boratorium przeprowadziło badania nad 
peptydem i wyłoniło aktywny fragment 
lamininy 5, który wpływa na adhezję 
komórek. udowodniono, że można nim 
zastąpić jego rodzimy odpowiednik, gdy 
nastąpi jego niedobór. Stanowi on opa-
tentowany składnik Cebeline i w naj-
większym stężeniu występuje w LCE 
Balm. Cebeline jest w stanie przywró-
cić właściwości mechaniczne i adhe-
zyjne DEj. Wzmocni strukturę skórną 
i wspomoże regenerację naskórka oraz 
będzie przeciwdziałać procesom sta-
rzeniowym. jego skuteczność w tym 
zakresie potwierdzają badania in vivo. 
aesthetic concept, 
www.aestheticconcept.com.pl

zinalfat
krem kojąco-regenerujący

Skład i działanie: 
Zinalfat to krem zawierający unikalne 
połączenie składników o działaniu ko-
jąco-regenerującym oraz ochronnym:
•		sukralfat	–	pobudza	wytwarzanie	na-

skórkowych czynników wzrostu, które 
przyspieszają regenerację,

•		alantoina	–	łagodzi	zaczerwienienie	
i uczucie pieczenia oraz zmiękcza 
i wygładza naskórek,
•		związki	miedzi	i cynku	–	mają	właści-

wości ochronne i antyoksydacyjne,
•		gliceryna	–	nawilża	skórę,	wiążąc	

wodę i zapobiegając jej ucieczce, po-
prawia elastyczność skóry,
•		dimetikon	–	pozostawia	na	skórze	

delikatną warstwę chroniącą przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrzny-
mi. Zinalfat skutecznie łagodzi obja-
wy podrażnień (np. zaczerwienienie, 
uczucie swędzenia i napięcia skóry, 
nadmierne złuszczanie), przyspiesza 
i ułatwia regenerację naskórka oraz 
zmniejsza podatność skóry na uszko-
dzenia.

Zinalfat nie zawiera barwników, kompo-
zycji zapachowych ani konserwantów. 
VP Valeant, 
www.zinalfat.pl

XiV. najlePszy Dermokosmetyk PrzeciWzmarszczkoWy

c e Ferulic

potrójnie działające aktywne serum 
antyoksydacyjne z  15% kwasem  
L-askorbinowym, 1% alfa-tokofero-
lem i 0,5% kwasem ferulowym.
Ta opatentowana formuła jest zwień-
czeniem wielu lat badań nad absorp-
cją antyoksydantów przez skórę. 
Zwiększa naturalną zdolność skóry 
do ochrony przed negatywnym wpły-
wem środowiska i wspomaga neutra-
lizację wolnych rodników.
preparat C E Ferulic zawiera oryginal-

ną formułę 15% kwasu L-askorbino-
wego połączonego z 1% alfa-tokofe-
rolem oraz 0,5% kwasem ferulowym 
– silnym antyoksydantem roślinnym.
Dzięki dodaniu tych synergicznie dzia-
łających antyoksydantów do oryginal-
nie silnej formuły z 15% witaminą C 
otrzymano potrójne serum o wyjątko-
wym potencjale antyoksydacyjnym, 
które działa nie tylko prewencyjnie, 
ale również silnie koryguje oznaki 
starzenia widoczne na skórze, takie 
jak drobne linie, zmarszczki, utrata 
gęstości i elastyczności. W licznych 
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badaniach potwierdzono również 
efektywne działanie C E Ferulic 
w kontekście pielęgnacji pozabiego-
wej. Badano działanie produktu po 
zabiegach laserowych ablacyjnych 
i nieablacyjnych. Wykazuje on istot-
ne właściwości skracające okres 
regeneracji skóry, przyspieszające 
ustąpienie dyskomfortu pozabiego-
wego (obrzęku, rumienia etc.), a sto-
sowany długoterminowo wspomaga 
efekty uzyskane podczas zabiegu, 
poprawiając blask i koloryt skóry, jej 
gęstość i elastyczność.
skinceuticals, 
www.skinceuticals.pl

HXr eye cream

krem globalnie odmładzający pod 
oczy 360” z nowej linii dermokos-
metyków Skin perfusion do pielęg-
nacji skóry wokół oczu. Zapewnia 
kompleksowe działanie regenerują-
ce: wygładza zmarszczki, likwiduje 
cienie, zapewnia głębokie nawilżenie 
i rozjaśnienie okolicy oka. W kremie 
połączono kilka uznanych w derma-
tologii składników aktywnych oraz 
innowacyjnych składników kosme-
tycznych. Heksylorezorcynol, stoso-
wany w zwalczaniu hiperpigmentacji 
i kuracjach rozświetlających, zmniej-
sza cienie pod oczami. peptyd argi-
nina-lizyna uzyskany z jadu ślimaka 
morskiego, działający podobnie jak 
botoks, to składnik o działaniu wy-
gładzającym i liftingującym, popra-
wiający napięcie skóry wokół oczu. 
Z kolei escyna, pozyskiwana z kasz-
tanowca japońskiego, to substancja 
o właściwościach pobudzających, po-

maga zmniejszyć opuchnięcia i cienie 
pod oczami. Do kremu został dodany 
uznany składnik stosowany w mezo-
terapii, czyli kompleks nCTF® o udo-
wodnionej klinicznie skuteczności 
działania. Gwarantuje poprawę jakoś- 
ci skóry i przywrócenie jej młodego, 
pięknego wyglądu. HXR Eye Cream 
zapewnia gładką, jasną, lepiej napiętą 
i dobrze nawilżoną skórę pod oczami. 
już po 2 godzinach od zastosowania 
redukuje 5,5% zmarszczek typu kurze 
łapki. krem ma odżywczo-liftingującą 
konsystencję i dostępny jest w butel-
ce próżniowej o pojemności 15 ml. 
Filorga Poland, www.filorga.net.pl

Physiolift noc

Skóra najlepiej się regeneruje pod-
czas snu. Z tego powodu nocna pie-
lęgnacja physioLift jest wyjątkowo 
bogata w składniki aktywne. Formułę 
wygładzająco-regenerującego balsamu 
physioLift noc oparto na Ascofilline™, 
monooligomerach kwasu hialurono-
wego i retinaldehydu, które skutecznie 
pobudzają naturalne syntezy kolagenu 
i kwasu hialuronowego. każdego ranka 
rysy twarzy będą coraz bardziej od-
prężone, zmarszczki mniej widoczne, 
a jędrność i napięcie skóry znacznie 
się poprawi. Aby wspomóc efekt wy-
poczętej i promiennej cery o jednoli-
tym kolorycie, formułę wzbogacono 
o metylochalkon hesperydyny, który 
uszczelnia i chroni naczynia krwionoś-
ne. Woda Termalna Avène koi i łagodzi 
podrażnienia. Takie połączenie wyty-
cza zupełnie nowy kierunek w proce-
sie odbudowywania architektury i od-
mładzania skóry. Cząsteczki każdej 
z substancji aktywnych zostały uzbro-
jone w odpowiedniej wielkości nośniki 
gwarantujące wyjątkową skuteczność 
penetracyjną. pozwala to osiągnąć 
niespotykane dotychczas rezultaty 
w zakresie wygładzenia zmarszczek 
i efektu liftingu.
Ascofilline™ jest innowacyjnym skład-
nikiem aktywnym odmładzającym 
architekturę skóry – siatka włókien 
kolagenowych jest gęstsza, przez co 
powierzchnia skóry staje się jędrniejsza, 
a głębokie zmarszczki mniej widoczne. 
To obecnie wiodący składnik marki Eau 
Thermale Avène pod względem stymu-

lowania naturalnej syntezy kolagenu 
w skórze.
Mono-oligomery kwasu hialuronowego: 
kwas hialuronowy jest głównym skład-
nikiem macierzy pozakomórkowej i ma 
zasadnicze znaczenie w zakresie pod-
trzymywania stabilności konstrukcji 
skóry. Dzięki właściwościom wypełnia-
jącym na zasadzie pęczniejącego żelu 
pomaga w tworzeniu gęstej, sprężystej 
podstawy zapewniającej skórze elas- 
tyczność i wytrzymałość.
Retinaldehyd jest jedną z najskutecz-
niejszych substancji czynnych o kli-
nicznie i  naukowo potwierdzonym 
działaniu przeciwzmarszczkowym 
i odnawiającym. jest to bezpośredni 
prekursor kwasu retinowego. Dostar-
cza aktywną formę witaminy A bezpo-
średnio do wnętrza skóry, zapewniając 
natychmiastowy efekt naprawczy. jest 
w naturalny sposób wchłaniany przez 
komórki, gdzie stosownie do potrzeb 
skóry i z rzadszym niż w przypadku 
innych retinoidów stosowanych miej-
scowo ryzykiem podrażnień zostaje 
przekształcony w kwas retinowy. nie-
wykorzystany retinaldehyd jest maga-
zynowany w skórze w formie estrów 
kwasu retinowego, czyli w takiej posta-
ci, w jakiej skóra naturalnie magazynuje 
witaminę A. Retinaldehyd aktywizuje 
funkcje ochronne oraz stanowi gwaran-
cję stabilności i wytrzymałości archi-
tektury skóry.
avene/Pierre Fabre 
Dermo-cosmétique, 
www.eau-thermale-avene.pl
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Jędrna, wypoczęta, nawilżona skóra to ideał. By go osiągnąć, powstał zabieg Ultraformer III.

Zapewnia długotrwały lifting skóry widoczny już po jednym zabiegu!

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR www.bogdanidermatologia.pl

Utrzymanie jędrnego i kształtnego ciała oraz 
wypoczętej twarzy to absolutne must have w tych 
czasach. Dbamy o siebie cały rok, nie tylko wio-
sną i latem. Ultra-lifting na twarz oraz ciało 
w Klinice Ambroziak to wyjątkowo skuteczna 
nowość zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

ULTRAFORMER III służy do uzyskania długo-
trwałego efektu li� ingu ciała i twarzy, widoczne-
go już po jednym zabiegu. ULTRAFORMER III 
to urządzenie wykorzystujące technologię HIFU 
(High Intensity Focused Ultrasound), czyli zo-
gniskowaną falę ultradźwiękową służącą do 
podgrzewania tkanek, takich jak skóra, tłuszcz 
i mięśnie. W wyniku selektywnego podgrzania, 

tkanki obkurczają się. Dodatkowo w skórze 
dochodzi do mikrouszkodzeń stymulujących 
wytwarzanie nowego kolagenu.

Zabieg ULTRAFORMER III w pełni spełnia 
oczekiwania pacjentek i pacjentów cierpiących 
z powodu utraty jędrności skóry ciała i twa-
rzy. Technologia HIFU stosowana jest od lat 
z dużym powodzeniem w obrębie twarzy, teraz 
została użyta do analogicznego ujędrniania 
praktycznie każdej części ciała. Zabieg polega 
na wielokrotnym przykładaniu końcówki prze-
twornika do ciałą, podgrzewającego tkankę na 
różnych głębokościach, w zależności od warun-
ków anatomicznych.

Podstawowe zalety zabiegu 
ULTRAFORMER III:
• możliwość ujędrniania każdej części ciała
• uzyskanie efektu już po jednym zabiegu
•  brak rekonwalescencji - pacjent wraca do 

codziennych zajęć następnego dnia
•  możliwość wykonywania zabiegów przez cały 

rok, bez względu na nasłonecznienie
•  stopniowa poprawa jędrności do 3 miesięcy 

po zabiegu
•  długotrwałe utrzymywanie się efektu
•  umiarkowane dolegliwości bólowe tylko w trak-

cie wykonywania zabiegu

www.klinikaambroziak.pl

DR MARCIN 
AMBROZIAK

lekarz dermatolog
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PReZeNTACJA ZABIeGU 

Dr MarciN aMbroziak
lekarz dermatolog, współwłaściciel kliniki ambroziak
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Zogniskowana fala ultradźwiękowa (High 
Intensity Focused Ultrasound – HIFU) jest 
jedną z najnowocześniejszych technologii 
medycznych wykorzystywanych w me-
dycynie estetycznej. Najnowszym urzą-
dzeniem wykorzystującym tę technologię 
jest Ultraformer III, który pozwala uzyskać 
efekty dostępne dotychczas tylko w przy-
padku zabiegów chirurgicznych. Wydaje 
się, że obecnie jest to najefektywniejsze 
urządzenie do „liftingu bez skalpela” po-
zwalające na przesunięcie w czasie nawet 
o kilka lat interwencji chirurgicznej.

Zabiegi nieinwazyjne cieszą się co-
raz większą popularnością ze względu 
na wyższy profil bezpieczeństwa i skróce-
nie lub brak rekonwalescencji. Najnowsze 
technologie zmierzają w stronę jak naj-
mniejszej inwazyjności, przynosząc przy 
tym świetne efekty lecznicze.

Operacyjny lifting był dotąd jedyną 
skuteczną metodą walki z wiotkością 
skóry. Utrata jędrności tkanek to je-
den z najczęstszych i najtrudniejszych 
do  leczenia objawów upływającego 
czasu. Problem wiotkości skóry może 
mieć podłoże genetyczne, może także 
być wynikiem utraty znacznej masy 
ciała, wiele kobiet po porodzie zmaga 
się też z wiotkością skóry brzucha. Do 
niedawna jedynie metody operacyjne 
mogły pomóc pacjentkom borykających 
się z utratą owalu twarzy, opadającą gór-
ną powieką, wiotką skórą na szyi oraz 
ramionach, dekolcie, brzuchu, udach, 
nad kolanami. Ćwiczenia i dieta mogą 
pomóc zbudować mięśnie, ale nie po-
prawią napięcia skóry. Utracie jędrności 
trudno jest zapobiegać, bo wszelkie pre-
wencyjne zabiegi przynoszą efekt tylko 

UltraFormer iii
– lifting bez skalpela

obszary ciała, Do których MożNa użyć ultraforMer iii
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do pewnego momentu. Potem grawita-
cja i upływ czasu powodują rozciągnięcie 
włókien kolagenowych i ich zanikanie, 
a co za tym idzie, zwiotczenie skóry. 

Ultraformer III jest wyposażony 
aż w 5 przetworników (1,5 mm, 3 mm, 
4,5 mm, 6 mm i 9 mm), dzięki czemu mo-
żemy zoptymalizować parametry zabiegu 
w stosunku do lokalizacji anatomicznej 
oraz zakresu głębokości oddziaływania 
ultradźwięków. Możliwość działania na 
tak wielu głębokościach pozwala doko-
nać nieinwazyjnego liftingu twarzy, szyi 
oraz niemal każdej części ciała.

Przetworniki o najmniejszej średnicy 
(1,5 mm) wykorzystujemy w tych miej-
scach, gdzie tkanka podskórna jest cienka 
i zlokalizowana stosunkowo płytko, np.: 
w okolicach oczu, natomiast przetworniki 
o największej średnicy (9 mm) pozwala-
ją na aplikację ultradźwięków tam, gdzie 
tkanka podskórna jest zlokalizowana 
głębiej i jest jej więcej, czyli np.: w oko-
licach brzucha oraz ud zewnętrznych 
i wewnętrznych. 

Co ważne, zabieg zwykle nie wymaga 
znieczulenia, choć u szczególnie wrażli-
wych pacjentów można zastosować miej-
scowe znieczulenie w postaci specjalnych 
kremów.

Zogniskowana fala ultradźwiękowa 
działa na skórę i dociera głęboko do tkan-
ki podskórnej (najgłębiej na  rynku). 
Dzięki tak głębokiej penetracji w skórze 
właściwej i tkance podskórnej następuje 
efekt obkurczenia – liftingu. Urządzenie 
stymuluje również tkanki do produkcji 
nowego kolagenu. Z uwagi na to mak-
symalny rezultat zabiegu jest uzyskiwany 
po 2-3 miesiącach. Jest to czas niezbędny 
dla syntezy nowych białek macierzy ze-
wnątrzkomórkowej. 

Niemniej jednak natychmiast po wy-
konanym zabiegu widoczne są efekty bę-
dące wynikiem termicznie stymulowane-

PoPrzeD

zabiegu jest głęboka rewitalizacja skó-
ry, więc nawet po upływie czasu pełne-
go utrzymywania się efektów zabiegu 
nie wraca do pierwotnego stanu. Zawsze 
jest ona „młodsza”, niż wskazywałaby 
metryka. 

Zabieg pozwala także na redukcję 
miejscowego nagromadzenia tkanki 
tłuszczowej, ponieważ fala ultradźwię-
kowa przyspiesza lipolizę adipocytów. 
Stąd świetne efekty w likwidacji tzw. 
podwójnego podbródka i modelowa-
nia linii żuchwy.

Moje doświadczenia z Ultraformer III 
pozwalają mi polecić zabieg każdej 
pacjentce lub pacjentowi, którzy chcą 
cofnąć czas i wyglądać młodziej, jedno-
cześnie naturalnie, bez ryzyka powikłań 
i działań niepożądanych.

go remodelingu kolagenu występującego 
w tkankach poddawanych terapii.

W zależności od obszaru czas zabiegu 
waha się od 30 do 120 minut. Bezpośred-
nio po zabiegu może powstać niewielki 
rumień skóry, który znika mniej więcej 
po 30 minutach. Zabieg nie wymaga re-
konwalescencji, a pacjent od razu wraca 
do swojej naturalnej aktywności.

Parametry zabiegu dobieramy indywi-
dualnie. Możemy przeprowadzić zabieg 
intensywny i łagodniejszy. W przypadku 
procedury łagodniejszej uzyskujemy tak 
pożądany obecnie przez wielu pacjentów 
zabieg rewitalizacji skóry, odnowę jej 
struktury łącznotkankowej, opóźniając 
w ten sposób naturalny proces jej sta-
rzenia się i zapobiegając jej zwiotczeniu 
oraz degeneracji. 

Jest to zatem zabieg dla osób młod-
szych i starszych, gdyż spektakularnie od-
mładza (nawet o 10-15 lat) i rozwiązuje 
doraźne problemy związane z wiotkoś-
cią skóry, a poprzez stymulację nowego 
kolagenu działa również profilaktycznie 
i opóźnia starzenie.

Efekt odmłodzenia i liftingu jest natu-
ralny i pozwala uniknąć tak niepożądane-
go obecnie efektu sztucznej twarzy.

Efekty zabiegu utrzymują się około 
2 lat. Pamiętajmy jednak, że wynikiem 

Dr MarciN aMbroziak – lekarz 
dermatolog, współwłaściciel kliniki 
Ambroziak, wieloletni pracownik 
kliniki Dermatologicznej Akademii 
Medycznej w Warszawie. Bierze 
udział w licznych badaniach 
klinicznych nad farmakologią leków 
stosowanych w dermatologii. jest 
międzynarodowym trenerem z za-
kresu stosowania preparatów kwasu 
hialuronowego. Specjalizuje się 
w dermatologii estetycznej, leczeniu 
chorób włosów (w szczególności 
łysienia), trądziku, łuszczycy, a także 
dermatochirurgii. jest gospodarzem 
cieszącego się dużą popularnością 
programu emitowanego w stacji 
TVn oraz TVn Style – „Życie bez 
wstydu”, w którym pomaga osobom 
z trudnymi problemami medycz-
nymi, likwidując je i przywracając 
pacjentom naturalne piękno, a tym 
samym normalne życie.

efekt zabiegieM i Po NiM



PIĘKNO
ma nowąma nową

TajemnicęTajemnicę

INNOWACYJNY KWAS HIALURONOWY
Highly Micronized Density – Wysoce Mikronizowana Gęstość

www.beautyderm.com.pl

Innowacyjny proces wytwarzania  H.M.D.® przekłada się na długotrwały efekt 
zabiegu dzięki niesamowicie wysokiemu i zaawansowanemu sieciowaniu 
BDDE (ilość BDDE znajduje się poniżej granicy wykrywalności <50 ppb) oraz 
silnych właściwościach higroskopijnych i antyrodnikowych powodujących silną 
stymulację komórkową. Wysoce usieciowany kwas hialuronowy koncentruje 
drobne cząsteczki, dzięki czemu jest bardziej elastyczny co przekłada się na 
zdecydowaną poprawę kontroli iniekcji i komfort pacjentów.
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Potwierdza to test adhezji komórkowej 
na młodych i dojrzałych keratynocytach. 

Wyżej wymieniony peptyd Cebeline 
został użyty w formule preparatów Ce-
belia L.C.E. Balm w celu przyspieszenia 
procesu epidermalnej naprawy i Inten-
sive Anti-Ageing Cream, aby wygładzić 
i przywrócić jędrność skórze. 

L.C.E. Balm to krem naprawczy do sto-
sowania przed zabiegiem i po nim. Prze-
ciwdziała krwiakom i opuchliźnie. Do-
skonale się sprawdza przy przerwaniu 
ciągłości skóry, wszelkiego typu urazach 
i ranach, także otwartych. Przyspiesza go-
jenie i odbudowę naskórkową, w szcze-
gólności po procedurach estetycznych, 
takich jak peeling, laseroterapia, wypeł-
niacze, mezoterapia, nici i operacje chi-
rurgiczne. Szczególnie polecany na rany 
pooperacyjne (m.in. po mammoplastyce, 
face lifcie, rhinoplastyce i blefaroplastyce), 
gdyż skraca okres rekonwalescencji, za-
pobiega powstawaniu blizn i może być 
stosowany na błony śluzowe. W derma-
tologii wykorzystywany jest na wszelkie 
pęknięcia skóry, suche egzemy (także 
u dzieci), popękane usta, zajady itp.
składniki aktywne l.c.e. balm: 
•  oligopeptyd, fragment peptydu lamini-

ny 5: wywołuje epidermalną regenera-
cję, przyspiesza gojenie,  

•  miareczkowany wyciąg z czarnej porzecz-
ki: przeciwdziała krwiakom, wzmacnia 
naczynia krwionośne, poprawia krążenie,

•  escyna, miareczkowany wyciąg z kaszta-
nowca: działa przeciwobrzękowo.

Więcej informacji:
www.aestheticconcept.pl

przyleganie międzykomórkowe (obejmu-
je ono różne procesy sygnalizacyjne, które 
kontrolują przepływ informacji pomiędzy 
sąsiednimi komórkami).

Ponadto peptyd wpływa nie tylko 
na zwiększenie przyczepności komórek 
do macierzy zewnątrzkomórkowej, ale 
także pomiędzy komórkami. Fragment 
lamininy 5 (LN-5), peptyd Cebeline, umoż-
liwia w ten sposób odbudowanie jego 
oryginalnego odpowiednika w skórze. 
To wywołuje natychmiastową aktyw-
ność biologiczną, indukowanie zdolności 
do przylegania i odtworzenie właściwo-
ści połączenia skórno-naskórkowego. 

Połączenie skórno-naskórkowe DEJ jest 
wysoko wyspecjalizowaną strukturą skła-
dającą się z cienkich warstw specyficznych 
kompleksów przyłączy i zmarszczeń. Za-
wiera około 20 makrocząsteczek, głównie 
kolagenów IV i VII, oraz laminin. DEJ bierze 
udział w wielu procesach biologicznych. 
Po pierwsze, jest mechanicznym wspar-
ciem dla skóry. Odgrywa również rolę 
selektywnej filtracji, kontrolując wymia-
ny metaboliczne. W ten sposób odgrywa 
rolę w adhezji, wzroście i migracji komó-
rek. Jest ważnym zbiornikiem czynników 
wzrostowych i wsparciem dla keratyno-
cytów podczas procesu gojenia się ran. 
Utrzymanie jego integralności jest ko-
nieczne do osiągnięcia efektu zdrowienia. 
Hemidesmosomy to specyficzne struktury 
błony podstawnej nabłonka. Pomagają za-
pewnić zakotwiczenie nabłonków i umoż-
liwiają komunikację pomiędzy komórkami 
a macierzą pozakomórkową. 

Opierając się na pracy zespołu ośrod-
ka badawczego CNRS kierowanego 
przez dr. Patricia Rousselle, Laboratorium 
d’Anjou rozpoczęło badania nad adhezyj-
nymi właściwościami fragmentu peptydu 
Ln-5. Badania pozwoliły wyizolować spe-
cyficzne aktywne fragmenty peptydu, któ-
re są bezpośrednio zaangażowane w pro-
ces adhezji. Określono go mianem peptyd 
Cebeline. Ten oligopeptyd ma nis- ką masę 
cząsteczkową 1,4 kDa (daje się wtłoczyć 
w preparacie), małą wielkość 12 amino-
kwasów i jest stabilny. Parametry te po-
zwalają przekraczać naskórek, dotrzeć do 
połączenia skórno-naskórkowego, wcho-
dzić w interakcję z podstawnymi keratyno-
cytami i transmitować sygnały indukujące 

jak przyspieszyć
okres rekonwalescencji 
pozabiegowej
– badania kliniczne na temat aktywnego fragmentu 
lamininy 5 w produktach Cebelia

carole foussé

PReZeNTACJA ZABIeGU 

Dr frédéric braccini. gojenie po zabiegu 
blefaroplastyki – aplikacja l.c.e. balm przez 
okres 1 miesiąca (zademonstrowane wyniki 
odpowiednio przed oraz po 7, 14 i 30 dniach)
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E k s p e r t  p o l e c a :
 

 

dr Michał Kaniowski
specjalista dermatolog
DERMAPULS
Centrum Dermatologii 
Estetycznej i Laserowej
ul. Barycka1-3, Wrocław
www.dermapuls.com.pl

Mój collagen booster, 
aby wyglądać młodo i naturalnie

Zalety i przewagi Ellansé™ 

Natychmiastowy, długotrwały 

 

i stabilnie utrzymujący się efekt
Naturalnie zwiększona objętość
Rewitalizacja skóry twarzy, szyi i dłoni
Możliwość wyboru czasu trwania 
efektu zabiegowego
Obszerne Badania Kliniczne 
potwierdzające bezpieczeństwo
Wysoka rentowność

 
 

 

  

AESTHETIC CONCEPT
ul. Hanki Czaki 2/69 | 01-588 Warszawa
tel./fax +48 22 415 67 92
www.aestheticconcept.pl

Z N A J D Ź  S W Ó J  G A B I N E T  N A :  W W W . E L L A N S E . P L

Przed zabiegiem Po 2 miesiącach

lek. med. Alida Harb, Riyadh, Arabia Saudyjska

Ellansé™  2w1
Natychmiastowa korekta zmarszczek i fałdów

Stymulacja twojego własnego kolagenu dla długotrwałych 
i naturalnych efektów zabiegowych

Dla Kobiet i Mężczyzn 

 

Ellansé™ to preparat, który często stosuję w swojej praktyce.
Dla mnie i dla moich pacjentów ważny jest długotrwały i stabilnie 
utrzymujący się efekt, a nie chwilowe polepszenie. Ellansé™ wpływa na 
poprawę jakości skóry za sprawą polikaprolaktonu, który uruchamia w 
skórze pacjenta produkcję własnego kolagenu.   
Wygładzenie zmarszczek, poprawa jakości skóry i przywrócenie 
naturalnej objętości  są widoczne natychmiast i co ważne stabilnie 
utrzymują się w czasie. Ten właśnie aspekt pacjenci  chwalą sobie 
najbardziej.

Ellansé™ pozwala na osiągnięcie stabilnego efektu zabiegowego  
od 12 miesięcy do 4 lat, w zależności od wybranego preparatu 
Ellansé™ S, M, L lub E, bez konieczności dostrzykiwania substancji.   

Doskonale sprawdza się w profilaktyce przeciwstarzeniowej tak trudnych 
obszarów jak: szyja, dekolt i grzbiety dłoni, które najszybciej zdradzają 
wiek. Nie tylko wypełnia zmarszczki i bruzdy, ale działa także jako silny 
biorewitalizator, nadaje skórze jędrność i gładkość oraz rozświetlony 
koloryt.       

Zabieg z użyciem Ellansé™ natychmiastowo 
przywraca twarzy świeży i młody wygląd, 
zarówno dzięki korekcji zmarszczek, jak i biostymulacji 
− czyli pobudzeniu naturalnej odbudowy kolagenu. 

Ellansé™ - preparat o potwierdzonym klinicznie
bezpieczeństwie działania, od lat cieszący się
zaufaniem lekarzy na całym świecie.   
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rzającym fale radiowe (nie jest to ani 
radiofrekwencja, ani elektrofulguracja). 
Próba zrozumienia mechanizmu działa-
nia Plexr za pomocą tych trzech techno-
logii byłaby błędem.

Najważniejszym aspektem nie jest 
bowiem sama zdolność urządzenia 
do generowania mikrowiązki plazmy, 
ale źródło energii, które jest ją w sta-
nie wywołać. W przypadku Plexr jest to 
prąd zmienny o wysokim napięciu, nis-  
kiej częstotliwości i niskim natężeniu. 
Co niezwykle ważne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa takiej technologii, ge-
nerowanie plazmy odbywa się jedynie 
między końcówką urządzenia a skórą 
pacjenta, nie wywołując efektu pasażu 
prądu przez ciało pacjenta. Technologia 
ta chroniona jest dwoma międzynarodo-
wymi patentami i jest obecnie niemoż-
liwa do skopiowania. Źródłem energii 
wyzwalającym plazmę nie jest tu ani 
prąd elektryczny o wysokim natężeniu, 
ani radiofrekwencja, które to technologie 
zostały zastosowane w innych tego typu 
urządzeniach na rynku.

Jednym z najbardziej interesujących 
urządzeń generujących mikroplazmę 
jest Plexr ze względu na ilość publika-
cji klinicznych i doniesień medycznych 
potwierdzających skuteczność i bez-
pieczeństwo jego stosowania. Nie jest 
to jednak jedyny powód. Technologia ge-
nerowania mikrowiązki plazmy w Plexr 
jest unikalna ze względu na zastosowane 
źródło energii wyzwalające powstawanie 
plazmy. 

Unikalna tecHnologia 
generoWania 
mikroWiĄzki Plazmy
Plexr (plazma eXeresis) to uniklna 
technologia generowania mikrowiąz-
ki plazmy. W celu zrozumienia, co to 
oznacza, musimy poznać sposób jego 
użycia, mechanizm pracy i zastosowania, 
z których część pokrywa się z zakresem 
stosowania lasera i skalpela radiowego. 
W ten sposób wyjaśnimy, na czym pole-
ga jego wyjątkowość.

Plexr nie jest laserem, skalpelem 
radiowym ani urządzeniem wytwa-

PReZeNTACJA ZABIeGU

PLEXR  
Mechanizm działania 
generatora mikrowiązki plazmy

Dr ivaNa staNkovic
specjalista dermatologii 
DerMea – gabinet dermatologii ogólnej i estetycznej 
www.dermea.pl
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na polskim rynku medycyny estetycznej pojawiły się różne technologie 
mówiące o wykorzystaniu mikrowiązki plazmy jako czynnika pozwalającego 
na sublimację komórek naskórka i uzyskaniu w ten sposób efektu 
terapeutycznego w postaci usunięcia nadmiaru wiotkiej skóry.

Plexr – regeneracja skóry w okolicy oka.  
zdjęcie przed zabiegiem i 10 dni po nim
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biorąc pod uwagę to, że prąd elektryczny 
jest przewodzony przez jony występu-
jące naturalnie zarówno w tkankach, 
jak i w płynach ustrojowych. Ponadto 
dodatkowe ograniczenie, zwłaszcza pod 
względem bezpieczeństwa, stanowi nis- 
ka odporność zakończeń nerwowych 
(nerwu wzrokowego) na przepływający 
ładunek elektryczny.
z tych przyczyn Plexr można uznać 
za bezpieczniejszy, dokładniejszy, a prze-
de wszystkim wszechstronniejszy.

Tak naprawdę porównywanie tego 
urządzenia ze skalpelem radiowym wy-
łącznie dlatego, że oba usuwają zmiany 
skórne, ma niewielki sens. Lasery nato-
miast działają na innej zasadzie, ponie-
waż wykorzystują fotony, spójną i mono-
chromatyczną wiązkę światła. Energia ta 
zostaje częściowo pochłonięta, załamana 
i odbita przez tkankę w sposób selektyw-
ny, zgodnie z różnymi współczynnikami 
absorpcji i odbicia.

Funkcja i reakcja terapeutyczna 
jest  w sposób złożony uzależniona 
od doboru długości fali, czasu naświet-
lania i mocy lasera. Różne połączenia 
tych parametrów przekształcają ener-
gię świetlną w energię mechaniczną, 
termiczną lub chemiczną. Temperatura 
wzrasta w pierwszej warstwie komórek, 
a następnie w kolejnych warstwach pod 
nimi. W warstwach tych występuje tzw. 
efekt termiczny powodujący ogrzanie 
kolagenu, z czego wynika korzystne 
działanie w postaci ściągania skóry 
i pobudzania tworzenia nowych włókien 
elastycznych.
Plexr nie wykorzystuje światła, zatem 
nie jest konieczne uwzględnianie dłu-
gości fali, określonych chromoforów 
lub współczynników absorpcji i odbicia.

Oznacza to możliwość pracy na do-
wolnej tkance, w tym tej znajdującej się 
w bardziej ryzykownych miejscach (ślu-
zówki, chrząstka, owłosiona skóra) bez 
ryzyka powstania blizn lub uszkodzenia 
tkanek przyległych. Zabiegi można prze-
prowadzać na każdej skórze, niezależnie 
od zawartości melaniny.

Jeżeli porównamy na przykład Plexr 
z CO2/Erbium (pokrywa się część wska-
zań terapeutycznych), lasery wykorzystu-
ją wodę jako główny chromofor, a zatem 
działają na zmiany dermatologiczne, po-
wodując wyparowanie tkanki. W efekcie 

dowód na bezpieczeństwo działania 
mikrowiązki plazmy generowanej 
przez urządzenie Plexr.

Wskazania
Zastosowania Plexr to nie tylko od-
mładzanie okolicy oka (górna i dolna 
powieka), tzw. niechirurgiczna blefa-
roplastyka, ale również odmładzanie 
okolicy ust (zmarszczki pionowe), za-
biegi na zmarszczki i zwiotczałą skórę 
szyi, peeling działający na zmarszczki 
na policzkach (mikropeeling), odmła-
dzanie okolic narządów płciowych, 
usuwanie zaburzeń pigmentacyjnych 
(odbarwień i przebarwień), zabiegi 
na blizny i trądzik (faza aktywna i nie-
aktywna), zabiegi na rozstępy i blizny 
(zwłaszcza hipertroficzne) w połączeniu 
z innymi zabiegami, usuwanie tatuaży 
i mikropigmentacji (dla których trudno 
przeprowadzić zabiegi inną techniką 
ze względu na lokalizację, na przykład 
na wargach, powiekach, brwiach itd.) 
oraz usuwanie łagodnych zmian skóry 
(brodawek, włókniaków, zrogowaceń, 
ksantomatoz itd.).

RÓŻnICE poMIĘDZy pLEXR 
A InnyMI uRZĄDZEnIAMI
Skalpel radiowy lub urządzenia wytwa-
rzające fale o częstotliwości radiowej, 
których mechanizm działania opiera 
się na falach elektromagnetycznych, 
jest dobrze znany. Urządzenia te wyko-
rzystują ludzkie ciało jako element ob-
wodu i wycinają i/lub koagulują zmiany, 
co w niektórych przypadkach skutkuje 
rozlanym procesem zapalnym, obrzę-
kiem lub bliznami. Trudno jest kontro-
lować zakres uszkodzeń termicznych, 

czym tak naPraWDĘ 
jest Plazma?
Z fizycznego punktu widzenia plazmę 
definiuje się jako czwarty stan skupienia 
(obok stanu stałego, gazowego i ciekłego), 
który zdaniem fizyków można postrzegać 
jako skroplony gaz. Faktycznie jest to gaz 
zjonizowany, w którym jony mogą się swo-
bodnie przemieszczać. Termin „zjonizowa-
ny” oznacza, że bardzo duża część elektro-
nów została oderwana od atomów gazów, 
tworząc aktywną wiązkę mikroplaz- 
my, która dzięki różnicy potencjałów elek-
tromagnetycznych pomiędzy końcówką 
urządzenia a tkanką ludzką odparowuje 
komórki naskórka (keratynocyty), czyli 
doprowadza do sublimacji.

Sublimacja to fizyczny termin opi-
sujący bezpośrednie przejście od stanu 
stałego do gazowego. Jednocześnie do-
chodzi do biostymulacji skóry właściwej 
w wyniku selektywnego i skoncentrowa-
nego przepływu ciepła podczas działa-
nia wiązki mikroplazmy do uszkodzonej 
tkanki. W wyniku procesu sublimacji 
w trakcie zabiegu dochodzi do tworze-
nia się dymu. Punkty sublimacji (kar-
bonizacja keratynocytów) formujące 
się w miejscu zabiegu odpadają po 5-6 
dniach od zabiegu, nie pozostawiając ani 
krwawienia, ani blizny dzięki bardzo po-
wierzchniowemu działaniu Plexr.

bezPieczeństWo teraPii
Bezpieczeństwo zabiegów wykonywa-
nych z użyciem Plexr zostało potwier-
dzone w wielu publikacjach z badań 
klinicznych: działa on na naskórek (od 
zewnątrz) i nie przechodzi poza war-
stwę podstawną naskórka (chyba że 
lekarz zaplanował inaczej). Nie docho-
dzi do przepływu prądu elektrycznego 
w głąb skóry, pasażu fal radiowych ani 
do uszkodzeń termicznych. W przypad-
ku zabiegów odmładzania okolicy oka 
nie dochodzi do uszkodzenia nerwu 
wzrokowego ani obszarów przyległych 
dzięki precyzyjnemu i ukierunkowane-
mu działaniu Plexr oraz eliminacji efektu 
przepływu prądu przez tkanki.

ostatnie doniesienia medyczne 
pokazują nawet, że można bezpiecz-
nie pracować urządzeniem Plexr w za-
biegach usuwania zmian chorobo-
wych na gałce ocznej, np. tłuszczyku 
(Pinguecola). Jest to niezwykle ważny 

Plexr – leczenie zmarszczek w okolicy ust.  
zdjęcie przed zabiegiem i 14 dni po nim
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od 2009 roku, dzięki czemu mamy możli-
wość czerpania doświadczeń od lekarzy 
z całego świata w leczeniu setek tysięcy 
pacjentów za pomocą tej obiecującej 
metody terapeutycznej. Oczywiście jak 
w przypadku wielu terapii dostępnych 
na rynku estetycznym mechanizm dzia-
łania Plexr nie jest do końca poznany, np. 
w leczeniu trądziku zwykłego. Każdego 
roku pojawiają się jednak nowe bada-
nia kliniczne z zastosowaniem Plexr, 
co przybliża nas do pełnego poznania 
mechanizmu działania tego urządzenia 
i oceny klinicznej w wielu nowych obsza-
rach terapeutycznych ze stomatologią 
i ginekologią estetyczną włącznie.

Jest bardzo bezpieczny, dokładny 
i nieinwazyjny. Nie uwalnia ciepła ani 
szkodliwej energii w tkankach otaczają-
cych miejsce zabiegu i działa wyłącznie 
na wierzchnią warstwę skóry pacjenta, 
nie przekraczając warstwy podstawnej 
naskórka ani nie powodując uszkodzenia 
skóry właściwej.

Plexr to technologia objęta między-
narodowym patentem, wykorzystująca 
metodologię opracowaną przez prof. 
giorgio fippiego w wyniku wielo-
letnich badań prowadzonych przez 
niego i przez lekarzy specjalistów we 
Włoszech i za granicą. Plexr jest obec-
ny na rynku medycyny estetycznej 

tkanka jest modyfikowana, przecho-
dząc od stanu ciekłego do gazowego 
(od wody do pary). W przypadku skóry 
o grubej warstwie rogowej lub nasilo-
nych zmian zrogowaciałych działanie 
lasera jest obarczone bardzo wysokim 
ryzykiem uszkodzeń termicznych.

Z kolei Plexr działa zarówno na do-
bre, jak i na słabe przewodniki dzięki 
sublimacji (przejściu od stanu stałego 
bezpośrednio do gazowego z pominię-
ciem stanu ciekłego), niezależnie od za-
wartości wody w skórze.

Podsumowując różnice pomiędzy 
Plexr a laserem: Plexr nie powoduje 
uszkodzeń termicznych w niepożąda-
nych miejscach, czas gojenia jest skróco-
ny, ponieważ stan zapalny jest znacznie 
słabszy, różnica pomiędzy obszarem za-
biegu a sąsiednimi obszarami jest znacz-
nie mniejsza, jest obarczony mniejszym 
ryzykiem wywołania zmian pigmentacyj-
nych (przebarwień lub odbarwień) i nie 
ma konieczności stosowania okularów 
lub gogli ochronnych (przez pacjenta 
i przez lekarza). Ponadto nie występują 
żadne przeciwwskazania (pacjent musi 
przerwać przyjmowanie izotretynoiny 
6 miesięcy przed rozważanym zabiegiem 
laserowym) ani niebezpieczeństwo rozwo-
ju schorzeń układu immunologicznego. 
Nie jest również konieczne wprowadzenie 
profilaktyki przeciw opryszczce przy lecze-
niu trądziku, a zabieg nie jest obarczony 
żadnymi następstwami, które mogą wy-
stąpić w przypadku zabiegów laserowych.

PoDsUmoWanie
Plexr nie jest laserem, skalpelem radio-
wym ani urządzeniem wytwarzającym 
fale radiowe, tylko urządzeniem wy-
twarzającym plazmę.
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OLŚNIEWAJ SPOJRZENIEM

PLEXR daje optymalne efekty kliniczne, procedura jest prosta i bezpieczna  
dla pacjentów i nie pozostawia śladów interwencji chirurgicznych. 

Bez skalpela, bez igieł i bez usuwania nadmiaru skóry!

dr Krystyna Pawełczyk-Pala
Technologia mikrowiązki plazmy pozwala nam na bezpieczne  
i efektywne leczenie problemu opadających powiek. Jest 
to technika przebadana w bardzo szerokim aspekcie a jej 
skuteczność i bezpieczeństwo została potwierdzona w wielu 
publikacjach klinicznych. Plexr jest niewątpliwie interesującą 
alternatywą dla chirurgicznej blefaroplastyki powiek. Osobiście 
wykorzystuję tę technologię również w leczeniu zmarszczek 

wokół ust i oka oraz przy wiotkości skóry na szyi. 
W przeciwieństwie do innych technik (elektrokoagulacja, elektrofurgulacja czy 
radiofrekwencja) zastosowana w Plexr plazma nie powoduje stanu zapalnego 
otaczających tkanek, gdyż działa do granicy warstwy podstawnej skóry właściwej. 
Efekty potwierdzono w badaniach histologicznych tkanek poddanych leczeniu 
urządzeniem Plexr. Plexr pozwala na bezpieczną pracę w okolicy oka, również  
we wskazaniach dermatochirurgicznych (brodawki, prosaki, włokniaki). Dzięki Plexr 
mogę usuwać je wokolicy oka, co było niemożliwe w przypadku technologii laserowej. 
Mnie, jako lekarzowi daje to niezwykły komfort podczas procesu leczenia, a pacjenta  
nie wyłącza z codziennych aktywności na więcej niż 3-5 dni po zabiegu.

Gabinety Juwena. Bielsko-Biała, 
ul. Zajazdowa 5, tel. 513 017 002, 
www.juwena.pl

dr Ewa Żabińska
Bezpieczeństwo terapii to jeden z najważniejszych aspektów  
w medycynie estetycznej. W przypadku Plexr najbardziej 
istotnym elementem stało się opracowanie takiego źródła 
energii, prowokującego powstanie plazmy aby prąd nie 
przepływał ani przez lekarza wykonującego zabieg ani przez 
pacjenta poddawanego zabiegowi. Rozwiązaniem okazało się 
działanie specyficznymi częstotliwościami prądu dla wywołania 

plazmy - technika strzeżona patentem zarejestrowanym przez firmę GMV. 
Ważnym aspektem zabiegów z wykorzystaniem Plexr jest również proces gojenia, który 
przebiega w sposób umożliwiający pacjentowi normalne funkcjonowanie po zabiegu. 
Osobiście wykorzystuję Plexr nie tylko do leczenia opadających powiek ale również  
do niwelowania zmarszczek wokół oczu, ust i uszu a także do usuwania zmian 
skórnych. Plexr nie powoduje uszkodzenia skóry właściwej, ponieważ jego działanie 
ogranicza się do warstwy podstawnej naskórka. Dzięki temu proces gojenia jest dość 
krótki a pacjenci mogą normalnie funkcjonować między kolejnymi zabiegami.

Czas Kobiety. Kraków, ul. Urzędnicza 51/3, 
tel.: 608 40 47 40, 12 44 55 799,
www.czaskobiety.com

Plexr jest urządzeniem medycznym klasy IIb o numerze CE 0051

www.plexr.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce

Naturalne procesy starzenia powodują, że poprzez opadające powieki tracimy młodzieńczy wyraz twarzy. Dodatkowo wielu ludzi, którzy 
odczuwają dyskomfort z powodu nadmiaru skóry na powiekach unikają interwencji chirurgicznych z powodu strachu przed operacją  

lub obawami przed możliwymi komplikacjami oraz procesem gojenia. Z pomocą przychodzą nam najnowsze rozwiązania technologiczne 
stosowane w medycynie estetycznej, takie jak generator mikrowiązki plazmy PLEXR. Urządzenie medyczne PLEXR to ponad 10 lat 

obserwacji i badań klinicznych.
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Dr Dermic 
– mezoterapia mikroigłowa 
Anti-aging czy slow 
aging? Postępowa-
nie w tym nurcie 
charakteryzuje się 
działaniem w sposób 
jak najbardziej zbli-
żony do naturalnych 
procesów w naszym organizmie i pobudzanie ich. Wśród za-
biegów dających rezultat w postaci poprawy kondycji skóry 
coraz większą popularnością cieszy się mezoterapia mikro- 
igłowa, która daje nam szerokie spektrum zabiegowe i pozwala 
na pobudzanie procesów endogennych.

Aktywowanie procesu samoregeneracji jest możliwe dzięki 
wielokrotnemu nakłuciu skóry i stworzeniu bezpiecznego mi-
krourazu, który wywołuje odpowiedź w postaci mechanizmu 
bardzo podobnego do kaskadowej odbudowy rany. Bardzo 
ważne jest wykonanie pionowych nakłuć bez rozdarcia naskór-
ka. Taka procedura daje nam gwarancję efektywnej regeneracji 
i głębokiej przebudowy w obrębie obszaru zabiegowego.

Firma Dermica switzerland oferuje automatyczny aparat 
do mezoterapii mikroigłowej, który pozwala na zmianę para-
metrów nakłuć w trakcie zabiegu. Dr Dermic to najszybszy, 
bezpieczny i higieniczny aparat do mezoterapii. 

935 mikrokanałÓW na sekUnDĘ 
Unikalny elektroniczny system mikronakłuć otwiera automa-
tycznie tysiące mikrokanałów. Głębokość nakłuć jest regu-
lowana automatycznie w zakresie 0,25-2,5 mm. Ustawienie 
prędkości do 85 na sekundę umożliwia wykonanie aż 935 mi-
krokanałów na sekundę. W rezultacie wywołuje to zainduko-
wanie procesu samoregeneracji skóry oraz aktywną stymulację 
syntezy kolagenu i elastyny. Skóra regeneruje się, zwiększa się 
jej gęstość, elastyczność i gładkość. 

bezPieczeństWo 
Aparat Dr Dermic ma regulację głębokości i częstotliwości na-
kłuć, co zapewnia bezpieczeństwo zabiegu. Sterylny kartridż jest 
łatwy w stosowaniu i ma 11 wysokiej jakości igieł, które idealnie 
penetrują skórę. Zastosowana technologia umożliwia wykona-
nie idealnych nakłuć bez szarpania skóry. Specjalna nakładka 
zapewnia stabilność igły i jej idealną pozycję. Zabiegi urządze-
niem Dr Dermic intensywnie stymulują regenerację kolagenu, 
elastyny i metabolizm skóry. Metoda ta ma szerokie zastosowa-
nie, m.in. do: • stymulacji wytwarzania kolagenu, odmładzania, 
regeneracji skóry; • redukcji zmarszczek; • spłycania blizn, w tym 
potrądzikowych; • spłycania rozstępów; • wygładzania skóry, 
zmniejszania widoczności porów; • zabiegów wybielających; 
• poprawy elastyczności skóry; • poprawy kolorytu cery i owalu 
twarzy; • stymulacji porostu włosów na skórze głowy; • polep-
szenia penetracji aktywnych składników.
abacosun, www.abacosun.pl, tel.: 58 664 64 51 



Seria CETAPHIL® DERMACONTROL 
jest szczególnie polecana w przypadku:
• skóry przet∏uszczajàcej si´,
•  skóry z tràdzikiem m∏odzieƒczym,
•  stosowania zaleconej przez dermatologa terapii tràdziku m∏odzieƒczego, 

jako preparat wspomagajàcy leczenie i zmniejszajàcy ewentualne 
podra˝nienia.

www.cetaphil.pl
www.facebook.com/Cetaphil.Polska

Produkty CETAPHIL®

DERMACONTROL zostały
docenione przez Lekarzy

Specjalistów Dermatologów
i otrzymały Perł´

Dermatologii Estetycznej 2015.

Lekka pianka o udowodnionym klinicznie dzia∏aniu:
•  skutecznie usuwa nadmiar wydzielanego sebum 

oraz zanieczyszczenia i pozosta∏oÊci makija˝u, 
przez co zapobiega blokowaniu porów,

•   nawil˝a i ∏agodzi podra˝nienia.

Skuteczne, a jednoczeÊnie ∏agodne dla skóry, oczyszczanie 
jest mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu nowej generacji 
kompleksów cynku. Ich innowacyjna struktura pozwala 
na po∏àczenie dwóch kluczowych dla cery tràdzikowej 
kierunków dzia∏ania, czyli: dok∏adnego usuwania 
zanieczyszczeƒ z powierzchni skóry i jednoczesnego 
dzia∏ania ∏agodzàcego.

CETAPHIL® DERMACONTROL
PIANKA DO MYCIA

Lekki krem 3 w 1 o udowodnionym klinicznie dzia∏aniu: 

•  chroni przed szczególnie niekorzystnym dla cery 
tràdzikowej wp∏ywem promieniowania UV
– ochrona UVA i UVB,

•  zapewnia w∏aÊciwy poziom nawil˝enia i odbudowuje 
naturalnà barier´ ochronnà skóry – unikatowe sk∏adniki 
ochronne, np. opatentowany Ceramid-5,

•   pozostawia skór´ matowà – substancje absorbujàce 
nadmiar sebum i zmniejszajàce jego wydzielanie.

Takie wielokierunkowe dzia∏anie, które jednoczeÊnie 
nie obcià˝a skóry i nie powoduje blokowania porów, 
jest mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ 
technologicznych, takich jak:

•  opatentowana technologia oparta o Oleosomy (powstaje 
emulsja naÊladujàca budow´ ludzkiej skóry), 

•   technologia uzupe∏niajàca brakujàce w skórze ceramidy, 

•   technologia MICROPEARL zapewniajàca efekt matujàcy.

CETAPHIL® DERMACONTROL
KREM NAWIL˚AJÑCO-MATUJÑCY SPF 30

CERAMIDE
TECHNOLOGY

ZINC COMPLEX
TECHNOLOGY

MICROPEARL
TECHNOLOGY

OLEOSOME
TECHNOLOGY
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