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Koleżanki i Koledzy!

Liczbie 19 zazwyczaj nie przypisuje się magicznych wła-
ściwości, ale szczególny zbieg okoliczności, który sprawił, 
że podczas przyszłorocznego, marcowego, XIX Kongresu 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, 
będziemy wręczać 19 statuetek Pereł, nadaje tym wyda-
rzeniom wyjątkowego znaczenia. Już dziś zapraszam 
wszystkich lekarzy do wzięcia udziału w 3-dniowym 
naukowym spotkaniu, które odbędzie się w dniach 9-11 
marca 2018, w Double Tree by Hilton Hotel, przy ulicy 
Skalnicowej 21, w Warszawie i do zarezerwowania czasu 
na sobotnią Perłową Galę w hotelu Victoria. 

W naszym magazynie prezentujemy wszystkich, dzie-
więtnastu laureatów tegorocznej edycji Pereł Dermatolo-
gii Estetycznej. Doskonałe produkty, które świetnie wpi-
sują się w kanony zabiegów estetycznych, czego dowodem 
są również nasze Perłowe Metamorfozy.

Zachęcam do przeczytania artykułu dr Moniki Nunberg-
-Sawickiej pt. „Wielopoziomowy, dynamiczny remodeling 
tkanek”, a w naszej rubryce anti-aging polecam artykuł  
dr n. med. Elżbiety Podgórskiej o roli witaminy D.

Życzę miłej lektury 

Walkiewicz-Cyrańska

Wydawca: 
StowarzySzenie Lekarzy DermatoLogów eStetycznych
02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 69 A, e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
tel. +48 22 853 39 70, +48 695 803 801, +48 695 805 955, +48 605 332 776

BarBara 
WalkieWicz-cyrańska
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych
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Dr.cyJ Hair Filler
Pierwsza na świecie – peptydowa terapia włosów. Lata 
prac rozwojowych prowadzonych w laboratoriach firmy  
Caregen, skutkują patentami na coraz to nowsze i lepiej  
działające peptydy. Po spektakularnym sukcesie produktów 
Dermaheal, firma Caregen opracowała nowość na włosy  
– DR.CYJ Hair Filler – to 7 najnowszych peptydów zawie-
szonych w kwasie hialuronowym, który nie tylko nawilża  
i odżywia skórę głowy ale przede wszystkim gwarantuje 
powolne uwalnianie cząsteczek peptydów do organizmu. 
AntiAging Institute Sp. z o.o., www.antiaging.com.pl

i kategoria
– PRODUKTY ZABIEGOWE:

Zdrowe Włosy

organizowany od trzynastu lat konkurs na najlepsze produkty stosowane w estetyce lekarskiej jest 
promocją jakości i bezpieczeństwa w tej dziedzinie medycyny. głosy lekarzy z całej Polski decydują, 
który z nominowanych produktów otrzyma Perłę Dermatologii estetycznej. w tym roku do biura  
Stowarzyszenia spłynęlo 1914 zgłoszeń. większość lekarzy skorzystała z kuponów zamieszczonych  
w Dermanewsie – tą drogą otrzymaliśmy 1275 głosów, z głosowania on-line skorzystało 639 specjalistów. 
Dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy od lat biorą udział w konkursie i tym, którzy w tym roku  
po raz pierwszy stali się jurorami. Przedstawiamy 19 Pereł, które spełniają wysokie oczekiwania lekarzy,  

a co za tym idzie, dają gwarancję komfortu i bezpieczeństwa pacjentom! 

Konkurs na Perły 
Dermatologii Estetycznej 2017

rozstrzygnięty!

Smukłe Ciało

aLLiance enDermoLogie
Po 30 latach badań francuska firma LPG stworzyła inno-
wacyjny patent enermologie® Alliance służący naturalnej 
regeneracji i stymulacji tkanek. Rewolucyjna technologia 
pozwoliła połączyć trzy aspekty, tak istotne dla uzyskania 
najlepszych efektów zabiegowych: redukcję tkanki tłusz-
czowej, wygładzenie cellulitu i ujędrnienie skóry, skracając 
jednocześnie czas zabiegu (30 minut) oraz ilość powtórzeń 
zabiegu. ITP S.A., www.itpsa.pl

primus i n t e r p a r e s
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nici aPtoS neeDLe 2g.

Efekt pięknej, gładkiej szyi z napiętą i jędrną skórą, bez 
widocznych poprzecznych bruzd i deformacji w obszarze 
mięśni platysmy to domena technik liftingujących Aptos, 
niekwestionowanego lidera w dziedzinie korekcji zmian 
starzeniowych, genetycznych czy wolumetrycznych. 
Bezapelacyjnie najskuteczniejszym narzędziem w walce  
z opadającymi tkankami podbródka i z zaburzeniami  
w obszarze mięśnia szerokiego szyi są nici Aptos Needle 2G.  
Metoda oferująca niezwykle efektowne rezultaty przez  
niektórych chirurgów uznawana jest za narzędzie skutecz-
niejsze niż interwencja chirurgiczna.
Aesthetic Concept, www.aestheticconcept.com.pl

Łabędzia Szyja

Perfekcyjny Tandem

PeeLing Skin tech tca Pain controL 
+ DermokoSmetyki Skin tech

Połączenie peelingu medycznego Easy TCA Pain Control 
wraz z medycznymi dermokosmetykami Skin Tech stanowi 
gotowe, profesjonalne rozwiązanie o synergicznym działaniu. 
Easy TCA Pain Control jest unikalnym peelingiem hybrydo-
wym kwasu trójchlorooctowego i fenolu, który zapewnia 
80% mniej bólu i aż 20 % bardziej efektywniejsze rezultaty, 
niż klasyczny peeling Easy TCA. 
Idealne uzupełnienie i optymalizację terapii peelingującej 

stanowi linia 9 medycznych dermokosmetyków Skin Tech 
zaprojektowanych dla pacjentów z konkretnymi problemami.
Lea Vivacy, www.skintech.info

Dermostymulacja

DermaPen

DERMAPEN™ to oryginalne i najbardziej zaawansowane 
technologicznie urządzenie do frakcyjnego mikronakłuwa-
nia skóry.
Zastosowana technologia AOVN™ (Advanced Oscillating 
Vertical Needling) i niezwykle wydajny silnik pozwalają 
na pracę z prędkością do 1300 nakłuć na sekundę. To wy-
nik nieosiągalny dla żadnego innego urządzenia. 
Kontrolowana precyzja DERMAPEN™ pozwala na wyod-
rębnienie trzech faz mechanizmu jego działania w proce-
sie pobudzania komórek skóry i odbudowy jej struktury. 
Metoda mikronakłuwania frakcyjnego, poprzez stymula-
cję produkcji kolagenu i uruchamianiu procesów napraw-

czych poprawia napięcie i elastyczność skóry, poprawia jej 
ukrwienie i odżywienie oraz zmniejsza widoczność drob-
nych zmarszczek. Dzięki zdolności do regulacji procesów 
melanogenezy uzyskujemy ujednolicenie koloru i struktury 
skóry. Znaczną poprawę wyglądu skóry możemy uzyskać 
zarówno przy bliznach potrądzikowych jak również poope-
racyjnych i pooparzeniowych oraz w leczeniu rozstępów. 

REVISAGE www.revisage.pl 
www.dermapen.com.pl 
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Totalne Odmłodzenie

reStyLane 

Gdy poszukujesz preparatów kwasu hialuronowego, które 
są naturalne, bezpieczne i dają możliwość dostosowania się 
do indywidualnych potrzeb – sięgnij po Restylane.
Miliony ludzi skorzystały już z Restylane, czyniąc go jednym 
z najczęściej stosowanych wypełniaczy kwasu hialurono-
wego. 

Produkty linii Restylane wykorzystując dwie wyjątkowe 
technologie NASHA™ i OBT umożliwiają dostosowanie  
zabiegów do Twoich oczekiwań i potrzeb, a rezultaty wi-
doczne są natychmiast. 

Unikatowe właściwości preparatów z serii do zabiegów  
wolumetrii Restylane Volyme, Restylane Defyne i Restylane  
Lyft – sieciowanie żelu oraz wielkość cząsteczki – pozwala-
ją przywrócić młodzieńczy wygląd twarzy, uwydatnić kości 
policzkowe, modelować policzki czy wypełnić zagłębienia 
w okolicach skroni, bezpiecznie, szybko z naturalnie wyglą-
dającym rezultatem. 

Galderma Polska, www.galderma.pl

Kompleksowa Odnowa Skóry

neauvia hyDro DeLuxe

NAwILżENIE I REwITALIzACjA
Innowacyjny preparat do mezoterapii Neauvia Organic  
Hydro Deluxe to organiczny, wchłanialny preparat najnow-
szej generacji o potwierdzonym klinicznie bezpieczeństwie 
stosowania. 

Neauvia Organic Hydro Deluxe posiada innowacyjny skład, 
który wpływa na jakość zabiegu. Przede wszystkim zawiera 
najczystszą formę kwasu hialuronowego, który dodatko-
wo występuje w najwyższym stężeniu na rynku 18mg/ml.  
Kolejny składnik to hydroksyapatyt wapnia w stężeniu 
0,01%, biostymulator, naturalnie występujący w organi-
zmie, który pobudza skórę do produkcji kolagenu. Połą-
czenie kwasu hialuronowego i hydroksyapatytu widocznie 
poprawia elastyczność i gęstość skóry, nadając jej blask  
i rozświetlenie.

MATEX LAB, www.neauvia.pl
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JuvÉDerm® voLiFt® with Lidocaine

JUVEDÉRM® VOLIFT® with Lidocaine opracowano, by w spo- 
sób naturalny uwydatnić piękno ust, zachowując ich na-
turalny wygląd i miękkość. Preparat doskonale wypeł-
nia, tworząc naturalną objętość i jednocześnie wygładza 
zmarszczki ust. Produkt ten powstał z wykorzystaniem 
unikalnej technologii VYCROSS™. Ma postać żelu o gładkiej 
konsystencji umożliwiającego uzyskanie naturalnego wy-
glądu, minimalnego obrzęku i zasinień oraz dłuższego cza-
su utrzymywania się efektów zabiegu. JUVEDÉRM® VOLIFT® 
with Lidocaine jest najbardziej uniwersalnym produktem  
z kolekcji VYCROSS™. Zabieg z jego wykorzystaniem jest 

minimalnie inwazyjnym zabiegiem estetycznym, charakte-
ryzuje się krótkim okresem regeneracji po iniekcji i jedynie 
na krótko przerywa codzienne czynności. 

Allergan Polska, www.allergan.pl 

Ponętne Usta

PrinceSS LiFt PDo

NAjLEPSzA I NAjŁATwIEjSzA METODA 
ODMŁODzENIA I LIFTINGU SKÓRY

Princess Lift jest wysokiej klasy nicią liftingującą wykonaną 
z PDO (polidioksanonu), która jest w pełni wchłanialna.  
Na podstawie obserwacji klinicznych stwierdzono, że PDO 
pobudza w tkankach proces neokolagenezy, czyli stymulu-
je produkcję nowego kolagenu – białka odpowiedzialne-
go za napięcie i jędrność skóry. Ponadto stymulacja fibro-
blastów powoduje pobudzenie syntezy elastyny – białka  
odpowiedzialnego za sprężystość i elastyczność skóry.

W badaniach in vivo stwierdzono również, że działanie  

polidioksanonu powoduje syntezę naturalnego (endogen-
nego) kwasu hialuronowego.

Croma Pharma
www.croma.pl

Magnetyczne Spojrzenie

Zabieg Roku 2017!

JuvÉDerm voLite

JUVEDERM® VOLITE to innowacyjny preparat do iniekcji 
zawierający 12 mg kwasu hialuronowego, który poprawia 
gładkość, nawilżenie i elastyczność skóry oraz usuwa drob-
ne zmarszczki. Został zaprojektowany tak, aby efekty utrzy-
mywały się nawet do 9. miesięcy (1) już po jednym zabiegu. 
Produkt podaje się w iniekcjach śródskórnych i można go 
stosować w obrębie twarzy*, szyi, dekoltu oraz dłoni. Dodat-
kowo Juvéderm® VOLITE zawiera lidokainę, która zwiększa 
komfort pacjenta w trakcie zabiegu. Po zabiegu skóra wygląda 

na zadbaną i wypoczętą, jest pełna naturalnego blasku,  
zyskuje głębokie, długotrwałe nawilżenie i elastyczność. 

Allergan Polska, www.allergan.pl 



derma news  9

PerŁy DermatoLogii eStetyczneJ 2017

ii kategoria
DERMOKOSMETYKI:

Nowość Roku 2017!

primus i n t e r p a r e s

StyLage Skin Pro 

Stylage® Skin Pro – to profesjonalna linia francuskich  
dermokosmetyków anti-aging do pielęgnacji domowej,  
doskonale dopasowana i stanowiąca uzupełnienie zabiegów 
Stylage®.

Wspólne składniki aktywne łączące obie gamy produktów 
– czyli, najwyższej jakości kwas hialuronowy oraz antyok-
sydanty, zostały połączone z opatentowanym kompleksem 
VIVASÔME®. Kompleks ten, zwany przez ekspertów „moleku-
larną strzykawką”, dzięki swojej unikatowej formule pozwala 
na penetracje cennych składników aktywnych do głębokich 
warstw skóry.

Lea Vivacy, www.stylage.pl

univerSkin 

KOSMETYKI SzYTE NA MIARę…

UNIVERSKIN™ to gama naukowo opracowanych, wyjątko-
wych produktów do pielęgnacji skóry stosowanych przez 
lekarzy.
Każdy typ skóry jest inny, a wiele kosmetyków produko-
wanych na masową skalę nie jest idealnie dopasowanych  
do indywidualnych potrzeb.

UNIVERSKIN™ wprowadza logikę medyczną do schematu 
pielęgnacji skóry.

Aby mógł powstać indywidualnie dobrany preparat, prze-
szkoleni lekarze przeprowadzają medyczną analizę skóry, 
dzięki czemu można wybrać odpowiednie substancje spo-
śród 19 dostępnych składników aktywnych, opracowanych 
i wyprodukowanych we Francji jako efekt 8-letnich badań.

Croma Pharma, www.croma.pl
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Nowość Roku 2017!

witamina c oD cLinique 

FRESh PRESSED DAILY BOOSTER 
wITh PURE VITAMIN C 10%

Witamina C jest nie tylko jednym z najsilniejszych antyok-
sydantów, ale także wyrównuje koloryt skóry i działa prze-
ciwstarzeniowo. Najlepiej stosować ją jak jest świeża – tak, 
jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy, pełen witamin bez 
sztucznych barwników i konserwantów. Fresh Pressed Daily 
Booster with Pure Vitamin C 10% od Clinique zawiera tyle 
Witaminy C co 12 pomarańczy. 

Wystarczy dodać rano i wieczorem po dwie krople do  
ulubionego kremu, aby natychmiast rozświetlić skórę, po 
tygodniu wyraźnie ją wygładzić, a po 12 tygodniach silnie 
zrewitalizować i odmłodzić, co jest potwierdzone badania-
mi klinicznymi.

Clinique
www.clinique.com.pl

Ochrona Przeciwsłoneczna

SunSimeD

NOwY PRzECIwSŁONECzNY wYRÓB MEDYCzNY

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost liczby 
zachorowań na nowotwory skóry, u podłoża których leży 
ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. 

Jako ekspert w pielęgnacji przeciwsłonecznej, marka Eau 
Thermale Avene zdecydowała się pójść o krok dalej: posta-
nowiła stworzyć swój pierwszy wyrób medyczny o nazwie 
Sunsimed (wyrób medyczny klasy I).

To jest pierwszy taki produkt w naszej marce, stworzony dla 
osób nadwrażliwych na słońce oraz pacjentów z tzw. gru-
py ryzyka (ryzyko rozwoju raka skóry). Skuteczność została 
udowodniona badaniami in vivo, na pacjentach w warun-
kach intensywnej i długotrwałej ekspozycji na słońce.

Avène/Pierre Fabre Dermo-Cosmetique,
www.eau-thermale-avene.pl
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gama cetaPhiL 

Już od 13-stu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom  
w codziennych zmaganiach z pielęgnacją skóry ich pacjentów.
Na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii, powstała seria 
specjalistycznych dermokosmetyków, które dbają nawet  
o najbardziej wymagających pacjentów.

Galderma Polska, www.galderma.pl

Skóra Wrażliwa

iwoStin Purritin rehyDrin
KREM PRzYwRACAjąCY NAwILżENIE
Krem przywracający nawilżenie Iwostin Purritin Rehydrin® 
jest przeznaczony do pielęgnacji skóry i/ lub po zakończeniu 
intensywnych przeciwtrądzikowych kuracji dermatologicz-
nych, powodujących wysuszenie i podrażnienie skóry. Jego 
działanie zapewnia przywrócenie prawidłowego składu sub-
stancji naturalnie obecnych w skórze, a w efekcie odpowied-
nie nawilżenie oraz ukojenie i złagodzenie podrażnień.

Nepentes Pharma, www.iwostin.pl 

Regeneracja i Ukojenie

Skóra Tłusta i Trądzikowa

keracnyL Serum 

SKÓRA SKŁONNA DO TRąDzIKU U KOBIET DOjRzAŁYCh
Keracnyl serum to pierwszy produkt do skoncentrowanej 
pielęgnacji o działaniu przeciw niedoskonałościom skórnym, 
przeciw brązowym przebarwieniom i przeciw starzeniu 
skóry, stworzony przez Laboratoria DUCRAY.
Działa na punktowe zmiany o charakterze zapalnym, upor- 
czywe czerwone lub brązowe przebarwienia, jak również 
na wczesne zmarszczki, dzięki wyjątkowemu połączeniu 
składników aktywnych.
Skóra jest wygładzona, odzyskuje koloryt i blask.  
Kremowa konsystencja serum, wchłania się w skórę,  
pozostawiając matowe wykończenie.

Ducray/Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
www.ducray.com.pl

derma news  11
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Skóra Naczynkowa

SenSiFine ar krem 

TERMOREGULUJĄCY KREM DO SKÓRY NACZYNKOWEJ

SENSIFINE AR KREM to wyjątkowy krem o intensywnym 
działaniu kojącym. Zmniejsza zaczerwienienia, redukuje 
stany zapalne. Oddziałuje na naczynia krwionośne redu-
kując ich ilość, wielkość oraz zapobiega angiogenezie.  
Zawiera substancje aktywne, które uznawane są za jedne  
z najskuteczniejszych na rynku kosmetologicznym z po-
twierdzonym działaniem w medycznych badaniach kli-
nicznych. Posiada unikatowe działanie termoregulujące  
i zapobiega powstawaniu rumienia. Zapewnia codzienną 
pielęgnację nawilżającą. Idealna baza pod makijaż.

Filorga Poland, www.filorga.net.pl

Pielęgnacja Ciała

eLancyL
SLim DeSign noc

INNOWACJA [KOMPLEKS KOFEINA] 3D 
+ BOOSTER NOCNY GP4G

•  UPORCZYWY CELLULIT
• Intensywne wygładzenie nierówności
• Znaczne wyszczuplenie
• Wymodelowanie sylwetki

SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA KLINICZNIE PO 7 NOCACH
Działa skutecznie w sercu struktury cellulitu podczas nocy 
dla WYGŁADZENIA NIERÓWNOŚCI.
• Podwójne działanie przeciwko sztywnieniu tkanek 
 [Salacia]
• Spalanie tłuszczów [Cekropia + Kofeina]
• Fizjologiczna detoksyfikacja [Bluszcz+masaż]
• Wyszczuplanie w nocy [Booster nocny GP4G]

Stosowanie: codziennie wieczorem nałożyć SLIM DESIGN 
NOC, stosując technikę masażu opracowaną przez profesjo-
nalnego fizjoterapeutę (instrukcja wewnątrz opakowania). 
Kremowa konsystencja stworzona specjalnie do masażu.

Pierre Fabre ELANCYL Slim Design www.elancyl.pl
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W poprzednim numerze DermaNewsa zachęcaliśmy do dzielenia się swoimi doświadczeniami  
z produktami, które zdobyły nagrodę Pereł. Przedstawiamy efekty pracy dr Marty Nawrockiej, które 
udało się osiągnąć dzięki PLEXR – generatorowi mikrowiązki plazmy. Urządzenie dołączyło do grona 

laureatów Pereł Dermatologii Estetycznej 
w roku 2016.

Pacjentka (56 lat) zgłosiła się do mojej kliniki z pro-
blemem opadających powiek górnych. Skarżyła się 
na brak możliwości wykonania makijażu oraz opada-
jący kącik oka, który nadawał jej twarzy smutnego 
wyrazu. Pacjentka miała również niewielkie ogniska 
ksantelazmy na dolnej powiece, które po dwukrot-
nym usuwaniu chirurgicznym odrastały w ciągu kilku 
miesiący od wykonywanych zabiegów. Podczas jed-
nej sesji wykonałam zabieg niechirurgicznej blefaro-
plastyki powiek oraz zabieg usunięcia ksantelazmy  
za pomocą urządzenia PLExR. 

Bezpośrednio po zabiegu na skórze uzyskujemy delikatne, 
lekko brązowe punkty sublimacji, które powinny się goić 
w środowisku suchym (nie stosujemy żadnych maści ani 
kremów) nakładając jedynie podkład do makijażu medycz-
nego z tlenkiem cynku. Po zabiegu obserwujemy obrzęk, 
który utrzymuje się około 2-3 dni. Punkty sublimacji odpa-
dają samoistnie po około 5-7 dniach odsłaniając gojącą się 

skórę. Na tym etapie należy pamiętać o systematycznym 
stosowaniu kremów regenerujących naskórek, delikatnym 
myciu tych okolic oraz o stosowaniu kremów z filtrem UVA/
UVB. Efekt zabiegu widzimy już po około tygodniu od jego 
wykonania, aczkolwiek jeszcze przez okres do 2 tygodni 
może utrzymywać się delikatny obrzęk i zaczerwienie skóry 
poddanej zabiegowi.

PLExR daje mi niezwykłe możliwości w mojej praktyce 
lekarskiej. Wykorzystuję go nie tylko do korekcji powiek 
górnych ale również do likwidacji głębokich, utrwalonych 
zmarszczek, regeneracji skóry na dolnej powiece, usuwa-
niu zmian skórnych ale również w stomatologii do niechi-
rurgicznej plastyki wędzidełka wargi górnej oraz języka  
a także do plastyki dziąseł przed leczeniem protetycznym  
i implantologicznym. Jest to na tyle bezpieczne i przebada-
ne urządzenie, że mogę pracować nim bez obaw nie tylko 
na skórze ale również na śluzówkach. Po 2 latach obecno-
ści Plexr w mojej klinice nie potrafię już sobie wyobrazić 
dnia bez wykorzystania tego urządzenia w mojej praktyce  
lekarskiej.

Dr Marta NaWrocka

przed                                                     po

PerŁowe metamorFozy

2016
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ScenariuSz i  reż ySeria:  

Barbara Walkiewicz-Cyrańska

• Joanna, pacjentka lat 48 • Diagnoza: utrata jędrności skóry, wiotkość, zaczerwienienia, widoczne zmarszczki •  
Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, po szczegółowym wywiadzie lekarskim, starannie przygotowała plan zabiegowy 
• Przemianę rozpoczęły zabiegi kondycjonujące skórę • Do stymulacji procesów regeneracyjnych ruszyła technologia 
HIFU oraz iniekcje kolagenu • Złoty standard w dermatologii estetycznej – mezoterapia, została wykorzystana  
w kilku sesjach w celu poprawy jakości skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz skóry owłosionej głowy.

•  Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego idealnie wymodelowały owal twarzy i usta, efekt liftingu dopełniły 
nici • Toksyna botulinowa zniwelowała zmarszczki w górnej części twarzy • Dopełnieniem metamorfozy była wizyta  
w renomowanym, warszawskim salonie fryzjerskim LEDESIR - decyzja pani Kasi była nieubłagana – ciąć! • Makijaż  
wykonany przez profesjonalistkę z Clinique zwieńczył dzieło.

w roLi gŁówne J:  

Perły Dermatologii Estetycznej 2005-2016
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avène antirouguers Fort 
z Laboratorium Dermatologicznego Avène 
do pielęgnacji skóry naczynkowej – Perła 
Dermatologii Estetycznej 2015. Receptura 
oparta o najnowszej generacji, medyczny 
wyciąg z ruszczyka, o maksymalnym stę-
żeniu. Właściwości wzmacniające naczynia 
krwionośne, pozwalają na ukierunkowane 
bezpośrednio na naczynia działanie, a więc 
na przyczynę choroby, a nie tylko na jej  
objawy.   

Botox  – Perła Dermatologii Estetycz-
nej 2005 w dwóch kategoriach: Najlepszy 
produkt do korekty zmarszczek i Najwięk-
sze odkrycie w dermatologii estetycznej!  
Botox zwyciężył również w roku 2012. Tego 
produktu nie trzeba przedstawiać – złoty 
standard w każdym gabinecie wykonującym 
zabiegi estetyczne. W naszej metamorfozie 
pomógł zlikwidować zmarszczki na czole  
i wokół oczu. Producentem i dystrybutorem 
Botox-u jest firma Allergan.

gama produktów cetaphil 
od początku istnienia konkursu zdobywa 
laury Pereł. Seria specjalistycznych dermoko-
smetyków, które dbają nawet o najbardziej 
wymagających pacjentów. Zostały stworzone 
w oparciu o najnowszą wiedzę w dziedzinie 
dermatologii oraz gruntownie przebadane. 
Dzięki temu powstały produkty zawierające 
unikatowe składniki odpowiadające 
na potrzeby skóry a jednocześnie 
pozbawione substancji drażniących  
i alergizujących. Produkty znajdzie-
my w każdej aptece dzięki firmie 
Galderma.

cytocare 532   – Perła Dermatologii Estetycz-
nej 2011. Ekskluzywny koktajl do mezoterapii 
igłowej, który zapewnia widoczne i długotrwa-
łe rezultaty w kuracji odmładzającej. Wyjątko-
wa skuteczność tego produktu tkwi w idealnie 
dobranym stężeniu kwasu hialuronowego 32 
mg/5ml oraz unikatowej kompozycji 55 aktyw-
nych składników takich jak witaminy, sole nie-
organiczne i aminokwasy, które 
dzięki odpowiedniemu proceso-
wi produkcji są wysoce stabilne. 
To właśnie jest gwarancją efek-
tów! Dystrybutorem jest firma 
Beautymed.

haircare  z firmy Beautymed – Perła Der-
matologii Estetycznej 2015. Unikalny preparat 
zawierający naturalne składniki połączone w 
ekskluzywnej formule RHB (Restructuring hair 
complex) pomagającej pozbyć się problemów 
związanych z włosami. Dzięki zawartości argi-
niny, glutaminy, glicyny i ornityny niezbędnych 
do wzrostu komórkowego, korzeń włosa zostaje 
wzmocniony, ochronę włókna kapilar-
nego zapewniają cysteina i cynk, które 
stanowią dwa główne składniki kera-
tyny, a witaminy z grupy B powodują 
odnowę torebki włosowej stymulując 
wzrost włosów.

Juvéderm volift with Lidocaine          
opracowano, by w sposób naturalny uwydatnić 
piękno ust, zachowując ich naturalny wygląd  
i miękkość. Preparat doskonale wypełnia,  
tworząc naturalną objętość i jed-
nocześnie wygładza zmarszczki 
ust, jednocześnie odświeża wy-
gląd twarzy poprzez delikatne  

W planie zabiegowym przygotowanym przez 
dr Barbarę Walkiewicz-Cyrańską zostały wykorzystane produkty, 

których skuteczność i jakość została potwierdzona 
setkami głosów lekarzy.
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wygładzenie głębokich zmarszczek oraz przy-
wrócenie naturalnie wyglądającego konturu 
twarzy w jej dolnej części. 
Perła Dermatologii Estetycznej 2015 i 2017  
w kolekcji firmy Allergan.

Linerase   – Perła Dermatologii Estetycznej 
2016. Tworzy optymalne warunki do odbudowy 
skóry właściwej i zawartych w niej włókien ko-
lagenowych. Mechanizm działania oparty jest 
o modyfikację macierzy zewnątrzkomórkowej 
powodując m.in. namnażanie fibroblastów oraz 
produkcję kolagenu typu III. Stymulacja fibro-
blastów w dolnej warstwie tkanki 
łącznej powoduje zmiany w grubości 
i strukturze skóry, zwiększając jej ela-
styczność i gęstość. 
Dystrybutorem produktu jest BD 
Aesthetic.

nici happy Lift  – Perła Dermatologii  
Estetycznej 2014, to zupełnie nowy sposób  
na uzyskanie młodzieńczego wyglądu twarzy  
w krótkim czasie. Stanowią doskonałą alterna-
tywę dla tradycyjnego liftingu chirurgicznego 
– gwarantują natychmiasto-
wy efekt, a przede wszyst-
kim nie narażają pacjenta na 
powikłania i efekty uboczne. 
Produkt znajdziemy w ofercie 
firmy Croma Pharma.

Princess rich – Perła Dermatologii Este-
tycznej 2009 i 2010 – perfekcyjnie kumuluje 
nawilżające właściwości naturalnego kwasu 
hialuronowego i glicerolu. Za pomocą wiązań 
wodorowych glicerol tworzy „ochronny płaszcz” 
wokół cząsteczek kwasu hialuronowego w skó-
rze właściwej, sprawiając, że kwas „korzysta”  
z jego właściwości odpornościowych – termicz-
nych, mechanicznych i enzymatycznych. To sku-
teczna zapora przed inwazją wolnych rodników. 
W konsekwencji kwas hialuronowy łatwiej i sku-
teczniej zatrzymuje wodę, co intensyfikuje pro-
ces nawilżenia skóry. Produkt z bogatego port-
folio firmy Croma Pharma.

Stylage L i Stylage m   – sztandarowe 
produkty firmy LEA Vivacy wielokrotnie na-
gradzane statuetkami Pereł. Produkty z gamy  
StylAge pozwalają na uzyskanie bardzo natu-
ralnych efektów, bez względu na rodzaj korekcji  
i zastosowaną technikę. 

utraFormer iii  z firmy Bogdani  
Dermatologia – Perła Dermatologii Este-
tycznej 2016. Wykorzystuje technologię 
HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) 
czyli zogniskowane ultradźwięki o wysokiej  
częstotliwości. Podgrzewają one tkankę  
(skórę, tłuszcz i mięśnie) nawet do 60 stopni 
C, indukując powstawanie niewielkich ob-
szarów koagulacji. W efekcie tego następu-
je stymulacja procesów rekonstrukcyjnych  
kolagenu.
       

W trakcie 
6 miesięcy pacjentka 

przeszła pełną metamorfozę, której 
zwieńczeniem była wizyta w salonie 

fryzjerskim oraz profesjonalny makijaż. 
Dziękujemy wszystkim firmom za doskonałe 
produkty, dzięki którym udało się uzyskać  
fantastyczny efekt. Dziękujemy również 

profesjonalistom z salonu LEDESIR  
w Warszawie za doskonałe cięcie  

oraz marce Clinique za perfekcyjny 
 makijaż.
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Perłowa Konferencja Stowarzyszenia
11 października 2017

Oficjalne ogłoszenie wyników 13-tej edycji Konkursu na Perły Dermatologii Estetycznej  
odbyło się w trakcie konferencji prasowej w restauracji Villa Foksal, na którą zostali zaproszeni  

dziennikarze oraz przedstawiciele firm. 

Prowadząca spotkanie dr Barbara Walkieiwcz-Cyrańska 
dziękowała wszystkim lekarzom za oddane głosy i gratulo-
wała zwycięzcom doskonałych produktów. 

Zaszczyt przedstawienia tegorocznych laureatów przypadł 
w udziale dr Kindze Nicer, która podpisując się pod wybora- 
mi lekarzy z całej Polski, podkreśliła znaczenie jakości i bez-
pieczeństwa zabiegów w codziennej praktyce lekarskiej.

Spotkanie z dziennikarzami było również okazją do przed-
stawienia wykładów, które poruszały problemy z jakimi 
do gabinetów zgłaszają się pacjenci. Z trudnym tematem 
zmierzyła się dr n. med. Ewa Kaniowska w wykładzie  
„Co zrobić kiedy nam zwisa? – kobiety dojrzałe w walce  
z wiotkością”. W trakcie wykładu zostały omówione moż-
liwości współczesnej estetyki lekarskiej w stymulowaniu 
procesów regeneracyjnych skóry.

Z danych statystycznych wynika, że problem łysienia  
androgenowego dotyczy 70% mężczyzn i 40% kobiet  
po 50 roku życia. Dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska- 
-Olędzka w swoim wykładzie wyjaśniła przyczyny, zalecenia  
dotyczące diagnostyki i rozpoznawania tej jednostki  
chorobowej oraz możliwości leczenia.

W przeciągu ostatnich dziesięcioleci obserwuje się nieprzer- 
wany wzrost zachorowań na otyłość we wszystkich rejo-
nach świata. Ze względu na postępujący charakter choroby 
i brak systemowych rozwiązań zapewniających jej skutecz-
ne leczenie rośnie także odsetek osób z najcięższą jej posta-
cią. Wykład dr n. med. Elżbiety Podgórskiej uświadomił 
nam wszystkim jak poważnym problemem staje się otyłość,  
która w roku 2000 została oficjalnie uznana przez WHO  
za jednostkę chorobową.
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anti-aging

Wszechstronna
witamina D

Witamina D uważana była dotychczas za czynnik związany z prawidłowym rozwojem i działaniem 
układu kostnego (czynnik przeciwkrzywiczy i zapobiegający osteoporozie). Początkowo przypisywano jej 

głównie rolę w utrzymywaniu homeostazy wapnia i fosforu (wpływ na mineralizację kości). 

Odkrycie receptora VDR witaminy D w większości ludzkich 
komórek pozaszkieletowych zasugerowało rolę tej witaminy 
w innych układach i narządach. Rzuciło to nowe światło na jej 
wielokierunkowe działanie. Fenomen witaminy D budują 
coraz to nowe doniesienia naukowe, wskazujące jej udział 
w funkcjonowaniu układu sercowo – naczyniowego, pro-
filaktyce cukrzycy i chorób nowotworowych, utrzymaniu 
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego, 
pokarmowego, mięśniowego i nerwowego, możliwości 
wykorzystania w zahamowaniu rozwoju demencji starczej 
i choroby Alzheimera, w stymulacji układu immunologicz-
nego, terapii łuszczycy. Witamina D została zidentyfikowana 
w 1921 r. przez McCollumia (USA) jako czwarta w kolejności 
nazwana witamina. Chociaż już w roku 1822, nasz rodak  
Jędrzej Śniadecki, pierwszy opisał metodę leczenia  
krzywicy za pomocą zażywania ,,kąpieli słonecznych”. 
Obecna wiedza pozwala nazywać witaminę D również hormo-
nem, który ma wpływ na około 300 genów i większość narzą-
dów organizmu ludzkiego.
Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, to steroid 
stanowiący nieaktywny PREHORMON, występuje głównie  
w dwóch formach:
•	 ergokalcyferol (aktywowany ergosterol, wit. D2), odkryty  
w napromieniowanych drożdżach, przyswajalny z diety
•	 cholekalcyferol (aktywowany 7-dehydrocholesterol, wit. D3), 
powstaje w ludzkiej skórze po ekspozycji na światło słoneczne 
(promieniowanie UVB 290-315 nm), znajdowany w oleju  
z wątroby ryb oraz żółtkach jajek, przyswajalny z diety.
Posiada ona receptor jądrowy VRD podobny do receptorów 
dla hormonów sterydowych, znajduje się w większości  
komórek pozaszkieletowych, w tkankach związanych  
z gospodarką mineralną: jelito grube, nerki, kości, przytarczyce, 

skóra, prostata, sutek, mięśnie szkieletowe, mózg, łożysko. 
Jej podstawowa rola to utrzymanie homeostazy wapnia  
w organizmie ludzkim, antyproliferacyjna funkcja polegająca 
na blokowaniu cyklu komórek nowotworowych we wczesnej 
fazie G1. Dodatkowo 1,25(OH)2D jest silnym immunomo-
dultorem, który reguluje zdolność monocytów/makrofagów  
do walki z bakteriami. 
Optymalny poziom witaminy D3 jest istotny dla utrzymania 
prawidłowej masy ciała, homeostazy wątroby, zmniejszania 
oporności insulinowej i utrzymania prawidłowego funkcjo-
nowania układu pokarmowego i nerwowego, odgrywa rolę  
w proliferacji komórek, wydzielaniu insuliny i płodności.
Główne źródło witaminy D to synteza skórna (filtry p/słoneczne 
=  syntezy wit. D w skórze nawet o 99%). Dodatkowe  
źródło stanowi dieta: makrela, łosoś, śledź, sardynka,  
mleko krowie, mleko w proszku, ser edamski, masło,  
margaryna, jajka, pieczarki, borowiki, wątroba, tran.

Witamina D wpływ na zmniejszenie ryzyka 
raka prostaty i zmniejszenie inwazyjności 
nowotworu
Wit. D (1,25 wit. D) istotnie redukuje proliferację inwazyjnych 
komórek ludzkiego raka prostaty ( o 66%). Zalecane jest  
dawkowanie 3000-50000 IU (1x/tydzień przez 8 tygodni). 
Stwierdzono, iż stężenie 25(OH)D3 > 20ng/ml redukuje ryzyko 
raka prostaty i jelita grubego o 30-50%.

Witamina D = działanie 
przeciwnowotworowe w raku sutka
Działanie przeciwnowotworowe 1,25(OH)D3 to głównie in-
dukowanie różnicowania komórek, zmniejszenie proliferacji  
komórkowej, wpływ na apoptozę komórek nowotworowych. 
Witamina D powoduje regresję eksperymentalnych guzów 
sutka u myszy, a wzrost stężenia 25(OH)D3 do 40-60 ng/ml 
– powoduje  ryzyka raka sutka i raka jelita grubego. Wzrost 
spożycia wit. D (stężenie > 29 ng/ml) – pozwala ustalić ryzyka 
raka sutka o 40% oraz  ryzyka śmierci u pacjentek z rakiem 
piersi w ciągu 15 lat o 42%. Dowiedziono, iż wit. D hamuje roz-
wój komórek raka sutka oraz istnieje związek pomiędzy hipowi-
taminozą D i wzrostem agresywności chorób nowotworowych.

Dr N. MeD. elżBieta PoDgórska
kierownik Naukowy kursu Medycyny 
anti-aging w Międzynarodowym 
centrum kształcenia Medycyny 
anti-aging
członek stowarzyszenia lekarzy 
Dermatologów estetycznych 
i Fundacji Medycyny aNti-agiNg 
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Witamina D i jej wpływ na kości
W badaniu kobiet ze złamaniami w stawie biodrowym wykryto 
znaczące obniżenie stężenia wit. D w surowicy krwi średnio 
na poziomie 10 nmol/l (4 ng/ml), a niedobór wit. D3 pogarsza 
codzienną sprawność i zwiększa ryzyko złamań w stawie bio-
drowym. W przeprowadzonym badaniu 86% kobiet w wieku 
60-80 lat miała stężenie wit. D w surowicy krwi poniżej 30 ng/
ml, dlatego tak istotna jest skuteczna suplementacja wit. D3, 
która zwiększa gęstość mineralną kości (dawki 2000-4000 IU/ 
d są niezbędne, aby zapobiec osteoporozie).

Witamina D a mięśnie
Rolą jaką pełni witamina D w układzie mięśniowym jest  
pobudzanie syntezy białek i  syntezy komórek mięśni typu II,  
co prowadzi do wzrostu szybkości i siły skurczu mięśni.  
Ponadto powoduje ona wzrost proliferacji komórek mięśni  
i ich różnicowania oraz na wpływ na hamowanie ich apoptozy. 
Umiarkowany niedobór wit. D < 20 mg/ml, niski < 10ng/ml 
doprowadza do pogorszenia sprawności ruchowej i osłabienia 
pracy mięśni antygrawitacyjnych, wzrostu ryzyka upadków, 
powstawania mialgii i miopatii.

Witamina D w dermatologii
Już w 1985 r. Marimoto (Osaka) skojarzył suplementację wit. D 
z poprawą stanu skóry pacjentów z łuszczycą (hamowanie 
wzrostu komórek skóry). Wykryto następnie korelację suple-
mentacji wit. D i leczenia stanów zapalnych skóry, czerniaka, 
atopii skórnych, dermatoz o podłożu autoimmunologicznym, 
poprawę kondycji włosów i regeneracji skóry (wpływ na procesy 
różnicowania i funkcje komórek).

Witamina D a układ pokarmowy
W ok. 80% wit. D wchłania się w jelicie czczym – końcowej  
części jelita krętego. Udowodniono związek pomiędzy: nie-
swoistym zapaleniem jelit, chorobą trzewną, chorobami wątro-
by i trzustki a zmianami w budowie receptora dla wit. D (VDR). 
Dowodzi to, iż deficyt wit. D powoduje zaburzenie integralno-
ści śluzówki pp i wzrost ryzyka uszkodzeń i stanów zapalnych, 
a także związek stężenie wit. D i zmian histopatologicznych  
w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby i cholestazie.

Witamina D a otyłość
Wykryto także receptor VDR w tkance tłuszczowej, który odpo-
wiada ze regulację metaboliczną tkanki tłuszczowej. Rodzi się 
więc pytanie, czy niedobór wit. D może być jedną z przyczyn 
otyłości? 

Witamina D a układ immunologiczny
Niedobór wit. D powoduje spadek odporności (wzrost ryzyka 
zakażeń: pneumokokami, meningokokami, streptokokami 
typu A, głównie w okresie zimowym, sepsa) ze względu  

na obecność receptora VDR w komórkach immunologicznych. 
Istnieje korelacja pomiędzy zapadalnością na choroby autoim-
munologiczne (nieswoiste zapalenie jelit, stwardnienie rozsia-
ne, cukrzyca typu 1, RZS, toczeń rumieniowaty), a poziomem 
wit. D w surowicy krwi. Ponadto wit. D moduluje odpowiedź 
systemu odpornościowego w przebiegu chorób dermatolo-
gicznych o podłożu autoimmunologicznym, a także ma wpływ 
na procesy wzrostu i różnicowania komórek, funkcje komórek 
prezentujących antygen i limfocytów T.

Witamina D a układ oddechowy
Witamina D bierze udział w regulacji funkcji limfocytów T: 
wytwarzanie cytokin immunosupresyjnych (IL-10, prosta-
glandyna E2), wzrost ekspresji powierzchownych antygenów 
na makrofagach, wzrost wytwarzania enzymów lizosomal-
nych, nasilenie chemotaksji i fagocytozy, tak więc ma związek  
z występowaniem i nasileniem objawów chorób takich jak: 
astma, inne choroby alergiczne układu oddechowego, infekcje 
dróg oddechowych, mukowiscydoza, grypa, poprzez udział  
w pierwotnej odpowiedzi immunologiczna – spadek wytwa-
rzania cytokin prozapalnych  (IL-1,IL-6, IL-23, TNF,GM-CSF).

Witamina D a układ nerwowy
Według najnowszych doniesień istnieje powiązanie niedobo- 
rów wit. D z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu, 
schizofrenią, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona,  
depresją. Wit. D występuje też jako czynnik neuroprotekcyjny 
w demencji starczej (działanie protekcyjne na naczynia, nerwy, 
zachowanie funkcji poznawczych), ma wpływ na regenerację 
neuronów, a jej niedobór może wpływać na upośledzenie  
słuchu i zaburzenia równowagi.

Witamina D a układ sercowo-naczyniowy
Witamina D ma wpływ na przebudowę naczyń, destabilizację 
blaszek miażdżycowych i białek odpowiedzialnych za regula-
cję RR. Wskazuje się, że niska podaż wit. D stanowi niezależny 
czynnik prognostyczny udarów mózgu, a suplementacja wit. D 
powoduje spadek stężenia reniny i angiotensyny oraz redukcję 
hipertrofii mięśnia sercowego.

Witamina D a układ rozrodczy
Niedobór wit. D powoduje pogorszenie spermatogenezy  
i jakości plemników, a także może prowadzić do niepohamo-
wanego rozrostu endometrium.

Powszechność niedobór witaminy D3 
Obecnie szacuje się, że 80-90% polskiego społeczeństwa ma 
niedobór wit. D, natomiast w populacji europejskiej jest to ok. 
70%. Przyjmując 30ng/ml (75nmol/l) jako dolną granicę normy 
stężenia 25-(OH)D3 w surowicy krwi, liczba osób z niedoborem 
witaminy D na świecie jest ocenia się na ok. miliard.

anti-aging



Niedobór witaminy D – etiologia
• niewystarczająca ekspozycja na światło i niska zawartość  
 w diecie
• chelatacja wapnia spożywanego w diecie zbożowej
• zaburzenia produkcji 25(OH)D3 lub działania 1,25(OH)2D3  
 mi. in. w wyniku niedoczynności przytarczyc, działania 
 czynnika genetycznego
• spadek wchłanialności wit. D na skutek chorób układu 
 pokarmowego

Podsumowując
Skutki niedoboru wit. D są ogólnoustrojowe. Do częstych na-
leży: krzywica u dzieci i młodzieży, zniekształcenie sylwetki, 
osteoporoza u dorosłych, złamania, krzywienia i zwyrodnie-
nia układu kostnego, osteomalacja, pogorszenie kondycji  
zębów, złe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego, 

pogorszenie słuchu, osłabienie organizmu i zmniejszenie od-
porności, zwiększenie ryzyka chorób autoimmunologicznych 
(zwłaszcza cukrzycy typu 1, choroby Leśniowskiego-Crohna), 
wzrost ryzyka chorób nowotworowych (nowotwory piersi, 
prostaty, pęcherza moczowego, jelita grubego, jajnika).

Dawkowanie
Biorąc pod uwagę fakt, iż wit. D ma długi okres półtrwania  
i jest magazynowana w organizmie, zalecaną dawkę moż-
na więc przyjmować jaz na dwa dni lub raz na tydzień, nie  
przekraczając jednakże dawki jednorazowej w wysokości 
60000 j.m. Według najnowszych standardów dawkowania 
opracowanych przez European Food Safety Authority i In-
situte of Medicine, dzienna dawka dla dorosłych to 4000 
j.m./d, natomiast w przypadku zaburzeń wchłaniania lub 
patologicznej otyłości może sięgać nawet do 10000j.m. 

Rekomendowana suplementacja witaminy D

* dawki zalecane przez 1 – 3 miesięcy, kontrola po 3-4 miesiącach terapii, następnie w odstępach półrocznych

** zalecana jest suplementacja coroczna, w pozostałych grupach wiekowych – stosownie do ekspozycji na słońce

 noworodki  400  1000
 niemowlęta 1 – 6 m-cy  400  1000-3000
 niemowlęta 6 – 12 m-cy  400-600  1000-3000
 dzieci i młodzież 1 – 18 lat  600-1000  3000-5000
 dorośli 19 – 65 lat **  800-2000  7000-10000 lub 50000 j.m./tydz.

zaLecana Dawka witaminy D

w PoPuLacJi ogóLneJ [J.m./DB]                 DeFicyt &Lt;20 ng/mL *[J.m/DB]

anti-aging

Podsumowując, najnowsze badania wskazują wpływ wit. D 
na coraz większą liczbę chorób, w tym szereg nowotworów i chorób 

autoimmunologicznych. Siedzący tryb życia, zanieczyszczenie atmosfery 
oraz powszechne stosowanie filtrów UV ograniczają syntezę wit. D.

„
„
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Pacjenci przychodząc do lekarza oczekują dobrego rezultatu 
bez widocznych, nawet przez kilka godzin, śladów świadczą-
cych o tym, że poddali się jakiemuś zabiegowi. Ideałem by-
łoby, gdyby tak naprawdę wszyscy myśleli, że zawdzięczają 
to dobrym genom, wypoczynkowi, właściwemu odżywianiu. 
Osiągnięcie takiego efektu zależy zarówno od umiejętności i 
doświadczenia lekarza, jak i narzędzi , którymi dysponuje. 

Tajemnicą sukcesu jest 
ciągły rozwój nowych technologii. 
Wszyscy znamy kwas hialuronowy. Wspaniale nawilża, od-
żywia i daje pożądaną objętość. Stosowany w mezoterapii 
utrzymuje się w tkance do kilku dni i poprawia głównie jej 
nawodnienie. Jeśli chcemy by dał objętość – musi pozostać 
w miejscu podania przynajmniej 6 miesięcy. Musi być utrwa-
lony chemicznym usieciowaniem (BDDE), tak by nie zniknął 
zbyt szybko i nie migrował w inne miejsca. Niestety taki kwas 
jest tak zbudowany, że nie pozwala na osiągnięcie bardzo 
ważnego efektu – biostymulacji i związanej z tym naturalnej, 
fizjologicznej przebudowy tkankowej, która w tym wypadku 
jest efektem reakcji na ciało obce. 

Najlepszym sposobem przewidzenia 
przyszłości jest wykreowanie jej. 

W tej kreacji liczy się pomysł oparty na
podstawach i badaniach naukowych

Dążenie do doskonałości stymuluje naukowców do poszuki-
wania nowych, lepszych rozwiązań. Instytut IBSA wchodząc 
na rynek estetyczny miał już za sobą duże zaplecze naukowe 
w postaci wieloletnich doświadczeń w produkcji leków wspo-
magających gojenie ran. IBSA produkcje również wypełnia-
cze i produkty do mezoterapii. Doświadczenia z kwasem hia-
luronowym zainicjowały, po kilku latach naukowych badań, 
wprowadzenie w 2015 roku na europejski rynek PROFHILO, 
nowego kwasu hialuronowego, który możemy pozycjonować 
pomiędzy mezoterapią a wypełnieniem.

W tkankach, w warunkach fizjologicznych, kwas hialuronowy 
obecny jest w postaci rożnej długości łańcuchów, powstałych 
na skutek stałej degradacji pierwotnych cząsteczek o masie 
powyżej 1000kDa. Te zróżnicowane masy cząsteczkowe mają 
określone zadania w procesie regeneracji tkankowej i pod-
trzymywaniu funkcji życiowych komórek. 

Opierając się na fizjologii opracowano nowoczesną mole- 
kułę, która wykorzystuje konieczne do regeneracji, od-
powiedniej wielkości łańcuchy HA połączone w stabilną 
molekułę bez użycia chemicznych czynników sieciujących. 
Opracowanie nowatorskiej technologii NAHYCO pozwoliło na 
uzyskanie ustabilizowanego termicznie hybrydowego kom-
pleksu kwasu HA o dwóch zakresach wielkości cząsteczek: lek-
kich LHA 80-100 kDa i ciężkich HHA 1100-1400 kDa. Są to dwie 
kluczowe w procesie gojenia ran długości łańcuchów, dające 
gwarancje odwzorowania fizjologicznych warunków naprawy 
tkankowej. Lekkie łańcuchy łącząc się ze specyficznymi recep-
torami na fibroblastach i keratynocytach działają biostymulu-
jąco, promując produkcje kolagenu typu I, III, IV, VII, elastyny  
i kwasu hialuronowego. Ciężkie łańcuchy budując rusztowanie 
dla elementów morfotycznych macierzy zewnątrzkomórko-
wej utrzymują ją w odpowiednim napięciu i nawilżeniu. 

Dodatkowo, ostatnie badania wskazują na wyjątko-
wo korzystne działanie na mezenchymalne komórki  

Dr MoNika 
NuNBerg-saWicka

Wielopoziomowy, dynamiczny 
remodeling tkanek

Chciałabym poprawić coś w swoim wyglądzie, by moja skóra była rozświetlona, 
nawilżona i napięta, owal twarzy wyraźnie zarysowany, zmarszczki wygładzone. 

Tak, żebym wyglądała bardziej wypoczęta, a dzięki temu też młodziej.

„
„
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macierzyste tkanki tłuszczowej, regenerujące starzejące 
się podścielisko skórne. To wzmacniające się wzajemnie dzia-
łanie możliwe jest dzięki kompleksowej budowie molekuł.

Dzięki tej opatentowanej technologii udało się uzyskać naj-
wyższą na rynku koncentrację HA w produkcie, w którym po-
łączono 32 mg HMW-HA z 32 mg LMW-HA, co w efekcie dało 
64 mg kwasu HA w ampułkostrzykawce. Mimo bardzo dużej 
gęstości preparatu, najwyższej wśród dostępnych kwasów 
hialuronowych – 64 mg/2ml, jest on niezwykle miękki i łatwo 
integruje się z tkanką. Wyjątkowe właściwości reologiczne 
PROFHILO pozwalają na łatwe depozytowanie go w skórze 
właściwej i tkance podskórnej za pomocą igły 29 G a także 
kaniuli. Nacisk na tłok potrzebny do wyciśnięcia produktu  
ze strzykawki jest nawet 30 krotnie mniejszy od podobne-
go stężenia HA w którym nie zastosowano opatentowanej  
technologii NAHYCO. 

PROFHILO charakteryzują bardzo istotne cechy, do których 
należy przedłużone działanie i powolne uwalnianie z tkanki. 
Przedłużone działanie osiągnięto dzięki stabilnemu  
kompleksowi hybrydowemu, o udowodnionej odporności 
na hialuronidazę ponad ośmiokrotnie większej w porów-
naniu do zwykłego linijnego H HA. Badania pokazały rów-
nież, że dzięki nowatorskiej stabilizacji termicznej, PROFHILO 
dłużej utrzymuje się w tkankach niż HA lekko sieciowany  
chemicznie przy użyciu BDDE.

Wyjątkowy biologiczny profil preparatu 
Kompleks hybrydowy poddany został skrupulatnym bada-
niom w hodowli ludzkich fibroblastów i keratynocytów pod 
kątem wpływu na ich proliferację i metabolizm. Jedną z jego 
cech jest zmniejszenie reakcji zapalnej, która występuje 
zawsze po wstrzyknięciu każdego kwasu hialuronowego. 
Osiągnięto to dzięki stabilnemu połączeniu lekkich i cięż-
kich cząsteczek HA w jedną molekułę. Jak wiemy lekkie łań-
cuchy mają właściwości prozapalne indukując nadekspresję 
czynnika TGF-β1. W obecności Profhilo ekspresja TGF-beta1  
w pierwszych godzinach inkubacji w porównaniu do linijnych 
HHA i LHA jest bliska zeru, natomiast w drugiej fazie działa-
nia (badanie w 16 godzinie inkubacji) osiąga odpowiednią  
kontrolowaną wysokość , przyczyniając się do oczekiwanej 
stymulacji kolagenu typu I. 

W kolejnym badaniu ocena procesu gojenia rany uwi-
doczniła znaczną przewagę szybkości zagojenia za-
drapania w ludzkiej hodowli tkankowej w obecności 
Profhilo w porównaniu do HMW HA i LMW HA. Po 24 
godzinach od inkubacji wykazano znaczną różnicę w go-
jeniu zadrapania w zależności od użytego preparatu. Na 
badanym wycinku tkankowym uwidoczniono, że po 24 h, 
zarówno w środowisku HMW HA jak i LMW HA rany pozo-

stały niezagojone. Natomiast w przypadku zastosowania 
Kompleksu Hybrydowego PROFHILO gojenie rany dobie-
gło końca.
Podobne badania udowadniają zwiększoną ekspresję 
genów dla kolagenu i elastyny w porównaniu do L-HA  
i H-HA w hodowli ludzkich fibroblastów i keratynocytów. 
Wydaje się, że kluczem do sukcesu tej nowej molekuły  
są wyniki wspomnianych najnowszych badań nad wpływem 
Kompleksu Hybrydowego PROFHILO na przeżywalność  
i zróżnicowanie komórek mezenchymalnych tkanki tłusz- 
czowej, przeprowadzone przez prof. Papaccio i prof.  
Schiraldi z Włoch. W badaniach tych poddano analizie  
poziom modulacji markerów różnicowania komórek  
mezenchymalnych ASCs tj. adiponektyny, leptyny, lipopro-
teinazy, PPAR-y.
Podczas międzynarodowego kongresu IMCAS w Paryżu  
w 2017 roku zaprezentowano wyniki tych badań. Do analizy 
porównawczej wykorzystano hodowle adipocytów w roż-
nych środowiskach: w HMW HA, w obecności usieciowane-
go chemicznie HA oraz w środowisku PROFHILO. Niezwykle 
istotny jest fakt, że tylko w obecności PROFHILO widzimy  
prawidłowo rozwijające się, i namnażające adipocyty,  
natomiast w obecności usieciowanego chemicznie kwasu 
hialuronowegona skutek starzenia i zaniku, tych komórek 
jest brak. 
W wyniku badań ustalono, że aby wykorzystać wyjątkowe 
biologiczne cechy preparatu PROFHILO możemy wstrzy-
kiwać go na granicy skóry i tkanki tłuszczowej, wiedząc  
o tym, że będzie miał wpływ na 3 warstwy skóry, do których 
zaliczyć możemy naskórek, skórę właściwą i tłuszczową 
tkankę podskórną, uzyskując w ten sposób remode-
ling/przebudowę tych trzech warstw. 

Magiczne punkty...
Wprowadzeniu każdego innowacyjnego produktu powin-
no towarzyszyć opracowanie nowej techniki, potrzebnej  
dla osiągnięcia optymalnych rezultatów i uniknięcia  
niepotrzebnych objawów ubocznych. PROFHILO dzięki 
swej opatentowanej budowie, jako absolutny prekursor 
w remodelingu, wymaga również specjalnej metody 
podawania. Opatentowana Technika BAP – Bio Aesthetic 
Points – to tylko 5 wkłuć po każdej stronie twarzy. Są to 
punkty, które zostały specjalnie opracowane przy użyciu 
urządzenia mierzącego oporność tkankową. Dzięki temu 
oraz specjalnym reologicznym właściwościom produk-
tu, PROFHILO swobodnie dyfunduje i rozprowadza się  
w skórze i tkance podskórnej, integrując się z nią, nie po- 
zostaje w depozytach, w których został podany.
BAP technique została stworzona dla dolnych 2/3 twarzy 
w odpowiedzi na jej charakterystykę starzenia się i odno-
si się do całego obszaru linii żuchwy, okolicy jarzmowej  
i policzka, oraz okolicy przedusznej i brody. 
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Punkty zostały tak opracowane, by do minimum zredukować 
liczbę iniekcji i ryzyko siniaków. Lekarz wyznacza je bardzo 

precyzyjnie, ponieważ są to tzw. punkty receptywne. Prepa-
rat podawany jest w postaci depozytów po 0.2 ml na punkt 
na granicy skóry i tkanki podskórnej. Skóra po zabiegach jest 
rozświetlona, zagęszczona, napięta i elastyczna. Dodatkowo 
redukcji ulegają drobne zmarszczki, wypłycają się bruzdy  
nosowo-wargowe, wygładza się broda i poprawia owal 
twarzy. A pacjentki słyszą komplementy – i co najważ-
niejsze – wszyscy myślą, że zawdzięczają to tylko sobie.  
Bioremodelujące działanie molekuły młodości – PROFHILO, 
przywraca skórze zdrowy wygląd nie tylko na twarzy.  
Z powodzeniem możemy ją zastosować w obrębie szyi,  
dekoltu, dłoni, ramion, kolan.

Natychmiast po zabiegu mogę wrócić 
do pracy...
Stosując mezoterapię, peelingi, lasery czy inne metody  
często potrzebujemy czasu, by skóra się wygoiła. Zabieg  
z PROFHILO nie wymaga znieczulenia i można po nim 
bez śladów wrócić do normalnej aktywności. Unikalna 
struktura pozwala produktowi ,,płynąć" w skórze i tkance 
podskórnej, wypełniając ją w ciągu 24-48 godzin. Poprawa 
wyglądu widoczna jest często natychmiast po zabiegu, 
ale najważniejsze, że narasta w czasie, dzięki zacho-
dzącym procesom biostymulacji i bioremodelingowi. 
To powolne narastanie efektu świadczy o tym, że na-
stępuje przebudowa własnej tkanki i dzięki temu po-
zytywne zmiany będą utrzymywały się dłużej. Badania 
potwierdziły, że należy wykonać dwa zabiegi PROFHILO  
w odstępie miesiąca, z możliwością powtórzenia po ko-
lejnych 2 miesiącach. Tylko 2-3 zabiegi w sesji w dużych  
odstępach czasu – to duża wygoda dla pacjentów.

Odkrycie roku 2015 – wyróżnienia…

w styczniu 2016 r. na międzynarodowym kongresie amec w Paryżu ProFhiLo zostało uhonorowane złotą statuetką  
zwycięzcy prestiżowej akademii anti aging & Beauty trophy za najlepszy preparat iniekcyjny wzmacniający skórę. 

w 2016 r. na targach ccr w Londynie otrzymało główną nagrodę za najlepszy zabieg odmładzający w kategorii: iniekcyjna 
innowacja roku 2015/2016.

przed                                                         po przed                                                        po
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W październiku rozpoczęliśmy kolejny rok kształcenia 
w Międzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging. 
Program dwuletniego kursu koncentruje się przede wszyst-
kim na zajęciach praktycznych z udziałem pacjentów,  
w trakcie których słuchacze mają możliwość ćwiczenia swo-
ich umiejętności zabiegowych. Wiedza oraz wieloletnie do-
świadczenie wykładowców i trenerów daje gwarancję oraz 
solidne podstawy do samodzielnej pracy z pacjentami. Wśród 
naszych trenerów są wyłącznie praktycy, którzy potrafią, i co 
najważniejsze, chcą dzielić się swoim doświadczeniem. W tej 
dziedzinie medycyny praktyka jest kluczem do sukcesu. 

Żeby zapewnić odpowiedni poziom szkolenia przyjmujemy 
ograniczoną liczbę lekarzy, co wpływa nie tylko na jakość 

kształcenia, ale pozwala nam poznać się nawzajem. Bardzo 
cenimy te relacje, z większością naszych byłych słuchaczy 
utrzymujemy kontakt, spotykamy się na szkoleniach i kon-
gresach. Wspólnie tworzymy grupę zawodową, która sta-
wia na współpracę, a nie na konkurencję. Łączy nas zami-
łowanie i pasja, wspieramy się, dzielimy doświadczeniami 
i pomagamy w trudnych sytuacjach zawodowych. Witając 
nowych uczestników kursu, mam głębokie przekonanie,  
że kolejny rocznik dołączy do tej wspólnoty. 

Umiejętność przekazywania wiedzy 
jest sztuką, a my znamy jej tajniki

Wykonywanie zabiegów estetycznych musi być oparte na aktualnej wiedzy medycznej  
oraz znajomości technik zabiegowych połączonej z odrobiną finezji i artyzmu.

„
„

Dr kiNga NicerWiceprezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
i Fundacji Medycyny Anit-Aging, 
Dyrektor ds. Merytorycznych 
w Międzynarodowym Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging
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Perłowe Metamorfozy
Od 13 już lat przyznajemy Perły Dermatologii Estetycznej dla najbardziej skutecznych 

i bezpiecznych produktów w tej dziedzinie medycyny. Dotychczas, dzięki państwa głosom, 

wręczyliśmy ponad 100 statuetek Pereł! 

Niemal codziennie jesteśmy świadkami przemian jakie zachodzą na twarzach naszych pacjentów po zastosowaniu  
preparatów i urządzeń wyróżnionych Perłą. Z uśmiechem podziwiamy efekty swojej pracy i zadowolenie pacjentów.

Chwalmy się…

Pod hasłem „Perły w rękach specjalistów” zapraszamy wszystkich lekarzy do przesyłania swoich 
najbardziej spektakularnych metamorfoz, które udało się osiągnąć dzięki Perłowym Produktom.

Zdjęcia pacjentów przed i po wraz z opisem przypadku zamieścimy na łamach naszego Derma Newsa. Prosimy również  
o przesłanie zdjęcia lekarza wykonującego zabieg oraz adres kliniki. Do zgłoszenia należy również dołączyć zgodę na  
korzystanie z wizerunku pacjenta. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: ewa@dermatologia-estetyczna.pl
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Wydarzenia

W dniach 22 i 23 lipca oraz 9 i 10 września 2017 ponad 120 
lekarzy z całej Polski wzięło udział w pierwszych pokazach 
zabiegów z zastosowaniem systemu REGENERA ACTIVA  
– nowatorskiej metody leczenia łysienia androgenowego, 
opartej na mikroprzeszczepie komórek macierzystych  
i regeneracyjnych pobieranych ze skóry. Zabieg pre-
zentowali lekarze z Hiszpanii – dr Jose Miguel Casanova  
oraz dr Hernan Pinto. Szkolenia odbywały się w Między-
narodowym Centrum Kształcenia Lekarzy, w Warszawie.

Łysienie androgenowe AGA stanowi najczęstszą przyczynę 
utraty włosów i występuje u około 70% mężczyzn i 40%  
kobiet po 50 roku życia. U mężczyzn zwykle objawia się  
recesją linii włosów na skroniach (zakola) i łysieniem wierz-
chołkowym (MPB – Male Pattern Baldness). Kobiety częściej 
wykazują rozproszone przerzedzenie w górnej części owło-
sionej skóry głowy, dające kształt choinki, a także w okoli-
cach skroni (FPHL – Female Pattern Hair Loss). Głównym 
czynnikiem powodującym łysienie androgenowe oprócz 
predyspozycji genetycznych są męskie hormony – an-
drogeny, czyli testosteron a dokładniej, jego pochodna  
– dihydrotestosteron (DHT). Androgeny powodują postępu-
jącą miniaturyzację i następnie zanik mieszków włosowych.  
Z biegiem czasu włosów jest coraz mniej i stają się coraz cień-
sze tzw. meszkowe, aż do całkowitego wyłysienia w przypadku 
mężczyzn. Zatwierdzonym standardem leczenia jest mino- 
ksydyl i finasteryd (dla mężczyzn) oraz przeszczep włosów. 
Ze względu na rozległość i powagę problemu łysienia, 
ciągle trwają badania nad nowymi, skutecznymi  
terapiami. Jedną z takich terapii jest REGENERA ACTIVA.  
Metoda ta wydaje się być bardzo interesująca, ponieważ  
po raz pierwszy opracowano system, który pozwala na odzys- 
kanie komórek macierzystych z przekroju całej skóry oraz okolic 
mieszków włosowych bez konieczności hodowli tkankowych. 
System pozwala w bardzo prosty i szybki sposób uzyskać  
autologiczne komórki macierzyste. W trakcie jednej sesji, 
pacjent jest zarówno dawcą, jak i biorcą autologicznego 
przeszczepu, miejsce poddane zabiegowi stymulowane 
jest za pomocą komórek progenitorowych i czynników 

wzrostu uzyskanych z miejsca pobrania przeszczepu. 
Urządzenie REGENERA ACTIVA, poprzez skalibrowany proces 
mechaniczny oraz filtrację pozwala uzyskać wysoką koncen-
trację komórek zdolnych do regeneracji tkanek.

Po podaniu znieczulenia miejscowego, z okolicy karku, na linii 
włosów, pobiera się zwykle trzy wycinki skóry o średnicy 2,5 mm.  
Jest to obszar najmniej podatny na łysienie androgenowe. 
Następnie, za pomocą specjalnego urządzenia pobrane 
od pacjenta wycinki poddane są mechanicznej obróbce 
i filtracji, dzięki czemu odzyskujemy komórki, które mają 
zdolności regeneracyjne. Tak przygotowaną zawiesinę 
wstrzykuje się w skórę głowy pacjenta w okolice mieszków 
włosowych, aby zainicjować procesy naprawcze. Zabieg 
trwa około 30 minut i nie wymaga okresu rekonwalescencji.  
Miejsca pobrania wycinków skóry goją się samoistnie w ciągu 
kilkunastu dni.

Z ponad trzyletnich obserwacji klinicznych wynika, że zabieg 
REGENERA ACTIVA daje bardzo dobre efekty kliniczne jako 
zabieg jednorazowy – nie ma konieczności wykonywania 
go w serii. Łysienie androgenowe jest jednak chorobą postę-
pującą, której nie można, na obecnym etapie wiedzy całko-
wicie zatrzymać. Przy pomocy tej metody można jednak spo-
wolnić ten proces, a nawet uzyskać odrost części utraconych 
włosów. Pierwsze efekty można zaobserwować już po 
45-60 dniach. Jest to jednak uzależnione od indywidualnych 
zdolności regeneracyjnych pacjentów. Kolejny zabieg można 
wykonać po około dwóch, trzech latach. Należy pamiętać,  
że nie jest to zabieg dla osób zupełnie pozbawionych włosów 
i mieszków włosowych. Odpowiednia diagnoza i rozmowa  
z pacjentem o jego potrzebach i oczekiwaniach jest tu kluczo-
wa. Przy odpowiedniej kwalifikacji pacjenta zabieg ten jest  
w stanie przynieść bardzo dobre efekty kliniczne.

Dr MoNika 
NuNBerg-saWicka

System leczenia łysienia androgenowego oparty 
na mikroprzeszczepie komórek regeneracyjnych skóry.



Wydarzenia

Szkolenie Merz Aesthetic

W dniach 18 i 19 września na zaproszenie Merz  
Aesthetics gościła w Warszawie dr Lehavit Akerman, 
dermatolog z Tel Aviwu. 

Pani doktor przeprowadziła szkolenie z zakresu technik  
łączonych z zastosowaniem wypełniaczy Belotero i Radiesse 
oraz urządzenia Ulhtera. Odbyła się również część praktyczna, 
podczas której każdy z zaproszonych gości miał możliwość 
wykonania zabiegu.

23 września w Centrum Kształcenia Lekarzy, przy ulicy 
Włodarzewskiej w Warszawie, uroczyście otworzył  
swoje przedstawicielstwo w Polsce Institute Hyalual. 

Spotkanie było również okazją do przedstawienia technik 
zabiegowych z użyciem sztandarowych preparatów firmy 
– ELECTRI oraz xelaRederm. Dr Robert Chmielewski  
oraz Viktor Shavlak dzielili się swoją wiedzą i doświad-
czeniem w zakresie wykorzystania produktów w swojej  
codziennej praktyce. 

Przedstawicielstwo Institute Hyalual w Polsce



32  derma news

Peptydowa botulina

•	 wygładzenie	przez	rozluźnienie
•	 peptydowy	relaks	twarzy
•	 odbudowa	i	regeneracja

Aquashine BTX to innowacyjny produkt do peptydowej terapii skóry. Jest produktem 
nowej generacji, zapewniającym kompleksowe rozwiązania w terapii przeciwstarze-
niowej. Podany za pomocą iniekcji aktywnie stymuluje regenerację i odnowę komór-
kową, poprawiając strukturę skóry. Kompleks peptydowy stabilizuje aktywność mięśni 
w skórze, rozluźnia włókna mięśni mimicznych, powodując wygładzenie skóry. Zawarty 
w Aquashine BTX™ kwas hialuronowy głęboko nawilża skórę i wspomaga zdolność  
peptydów do penetracji, przedłużając ich działanie.

Zaleca się 3 zabiegi w odstępach 4 tygodniowych. Już po pierwszym zabiegu skóra  
widocznie jest wygładzona i odzyskuje blask. Kolejne 2 zabiegi utrwalają działanie 
kompleksu peptydowego, powodując widoczną redukcję zmarszczek i poprawę  
elastyczności oraz jędrności skóry.

AntiAging Institute Sp. z o.o.
www.antiaging.com.pl

Nowości

pHformula VITA C serum:

Aktywne serum na bazie witaminy C, kwasu hialuronowego i peptydów mimetycznych ze specjalnym kompleksem uwalnia-
jącym składniki aktywne – C2C Complex. Zawiera Vita C Complex – 3 różne formy witaminy C dla intensyfikacji i optymalizacji 
efektów terapeutycznych: 
• czysty kwas L-askorbinowy
• estry cukrowe czystego kwasu L-askorbinowego
• mikro kapsułkowane sole

Gwarantuje to wielokierunkowe, długotrwałe i głębokie działanie w skórze. 
Serum intensywnie rozświetla, rozjaśnia i rewitalizuje skórę. Peptydy mime-
tyczne zapewniają szybkie i intensywne wygładzenie skóry, a kwas hialu-
ronowy i GAGs głębokie i długotrwałe nawilżenie. Polecane do wszystkich 
rodzajów skóry, szczególnie dla osób z szarą, matową i pozbawioną blasku 
skórą, widocznymi oznakami starzenia, nierównomiernym kolorytem, a także 
jako intensywna terapia zapobiegająca przedwczesnemu starzeniu się skóry.  
Doskonałe także dla skór naczyniowych – dzięki zawartości ekstraktu z miło-
rzębu japońskiego, uszczelnia i uelastycznia naczynia krwionośne, redukuje 
uszkodzenia i zapobiega pękaniu naczyń.

Beautymed, 
www.beautymed.pl

Aquashine BTX™ 
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Marka ZO Skin Health została stworzona w 2007r. Jej pomysłodawcą jest dyplomowany amerykański dermatolog dr Zein 
Obagi – światowej klasy ekspert w dziedzinie peelingów chemicznych oraz specjalista w zakresie leczenia przebarwień skórnych.
ZO Skin Health to kosmetyki dedykowane pacjentom do codziennej pielęgnacji skóry i profilaktyki. Z kolei ZO Medical, 

stworzone w 2012r., to gama preparatów dla pacjentów z problemami  
skórnymi, takimi jak np. trądzik różowaty, pospolity czy hiperpigemntacja.
Mimo, że kosmetyki ZO znane są od 10 lat na całym świecie, do Polski trafiły 
dopiero w marcu tego roku za sprawą firmy EstEva, która jest wyłącznym 
przedstawicielem marki na polskim rynku. ZO dostępne jest już w 35 klini-
kach dermatologii i medycyny estetycznej w Polsce. Zakup kosmetyków,  
z bardzo szerokiego portfolio marki, możliwy jest tylko i wyłącznie po kon-
sultacji i rekomendacji lekarza lub kosmetologa.

EstEva, www.zoskinhealth.com

Marka ZO Skin Health 

Nowości

ELECTRI 

Intensywna Biorewitalizacja skóry – jeden zabieg bez długiej rehabilitacji. ELECTRI rekomenduje się w profilaktyce przed-
wczesnego starzenia się skóry w wyniku odwodnienia i zwiększonego stresu oksydacyjnego. ELECTRI zapewnia szybki efekt 
kompleksowej pielęgnacji skóry. Podczas tylko jednego zabiegu rozwiązuje większość głównych problemów pierwszych 
oznak starzeniowych zmian skóry. Produkt na bazie 0,55% kwasu hialuronowego oraz 1,6% kwasu bursztynowego pozwala 
na osiągnięcie „natychmiastowego” i widocznego efektu po pierwszym zabiegu, w przeciwieństwie do kuracji składających 
się z 10-ciu zabiegów. ELECTRI 0,55%; D=1/2 mm  
Odległość pomiędzy grudkami 0,5 – 1 cm w zależności od wielkości powierzchni leczonej skóry. 
Dawka preparatu do jednego zabiegu – 1,5 ml
SKUTECZNOŚĆ 
Unikalna formuła łącząca fizjologiczne stężenie kwasu hialuronowego i bursztynianu sodu zapewnia szybką, widoczną  
poprawę i rozświetlenie skóry
BEZPIECZEŃSTWO
Produkt medyczny, jest wysoce biokompatybilny i hipoalergiczny. Stężenie fizjologiczne kwasu hialuronowego umożliwia 
łatwe podanie preparatu nie powodując obrzęku tkanek
JAKOŚĆ
ELECTRI jest produkowane w oparciu o międzynarodowe standardy jakości CE 0373
WSKAZANIA
• Odwodnienie skóry
• Zaburzenie naczyniowego mikrokrążenia skóry właściwej
• Pogorszenie napięcia tkankowego
• Utrata blasku i zdrowego kolorytu
• Przebarwienie
• Drobne zmarszczki
REZULTAT
• Rozjaśnienie cery
• Uregulowanie mikrokrążenia
• Ochronę antyoksydacyjną komórek skóry właściwej
• Zapobieganie zmianom starzeniowym
• Poprawę struktury skóry
• Naturalne nawilżenie skóry
• Najszybszy efekt w krótkim czasie

Hualual Institute, www.hyalual.pl
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Nowości

Princess ®VOLUME PLUS 

ODBUDOWA I MODELOWANIE OWALU TWARZY 

• długotrwałe efekty (do 9-12 miesięcy)
• łatwość iniekcji 
• doskonały efekt volumetryczny
• wysoka wiskoelastyczność

Princess® Volume Plus to najnowszy produkt przeznaczony 
do uzupełniania ubytków tkankowych w obrębie twarzy. 
Stosuje się go w celu modelowania okolic skroni, policzków, 
bruzd nosowo-wargowych, brody i linii marionetek.
Zawiera wysokie stężenie kwasu hialuronowego (2,5 %) 
wraz z lidokainą (0,3%). 

Croma Pharma
www.croma.pl
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