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Koleżanki i Koledzy!
Jednym z czynników gwarantujących bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów jest wybór sprawdzonych  
i skutecznych produktów. Dlatego już po raz czternasty zwracamy się do Państwa z prośbą o rekomendacje dla 
produktów stosowanych w naszej codziennej praktyce lekarskiej.
W tym numerze Derma Newsa przestawiamy produkty, które ubiegają się o miano Pereł Dermatologii Estetycznej 
2018 i czekamy na Państwa werdykt. Rozstrzygnięcie Konkursu już w październiku, a na uroczystą Galę,  
gdzie wręczymy statuetki Pereł, zapraszamy w drugim dniu XX Jubileuszowego Kongresu – 9 marca 2019r.

Z życzeniami słonecznych wakacji

BarBara 
waLkiewicz-cyrańSka
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

KUPON KONKURSOWY

IMIĘ I NAZWISKO: 
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NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
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Wypełniony kupon Wyślij na adres: 

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
ul. Włodarzewska 69A, 02-384 Warszawa

ObOwiązek infOrmacyjny:
1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 403, 02-801 Warszawa, 
 miejsce świadczenia usług ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa, adres e-mail stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl, lub tel. 22 853 39 70.
2. Dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu na Perły Dermatologii Estetycznej 2018. 
3. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 
 Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 
   *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2018
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PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2018

Przedstawiamy Produkty nominowane do 
Pereł Dermatologii Estetycznej 2018
Wszystkie opisane w tym numerze produkty są wyjątkowe i godne polecenia, ale  
do wszystkich lekarzy zwracamy się z prośbą o wybranie perełek, które sami stosu-
ją Państwo w swoich gabinetach i polecają swoim pacjentom. Państwa rekomendacja 
jest najlepszym potwierdzeniem jakości produktów i ich bezpieczeństwa  

konkurs na perły dermatolologii estetycznej organizujemy już po raz czternasty.  
W tym roku prosimy Państwa o wybór 15 Pereł spośród 40 nominowanych produktów. Zaznaczając 
jeden produkt w danej kategorii decydują Państwo o zwycięstwie – każdy głos się liczy! 
Produkt, który zdobędzie największą liczbę Państwa głosów zostanie uhonorowany Perłą Dermatologii 
Estetycznej 2018. 

W głosowaniu mogą brać udział wyłacznie lekarze. Na Państwa głosy czekamy do 21 września! 
Głosować można wysyłając wyłącznie oryginalny kupon zamieszczony w tym numerze DermaNewsa 
oraz on-line przez stronę Stowarzyszenia: www.dermatologia-estetyczna.pl

Innowacyjność I TechnologIa
£ DiScoVery Pico           £ StyLage Bi-SoFt®         £ XLase Plus

harmonIa PIękna
£ aPtoS eXceLLence ViSage methoD          £ Stylage® XXL

nowość roku 2018!
£ Lifting hybrydowy restylane         £ nithya
£ Princess® VoLUme PLUS         £ zaFFiro

ochrona PrzecIwsłoneczna
£ melablock hSP® SPF 50+           £ melan 130+ pigment control 

regeneracja I ukojenIe 
£ Bariéderm cica krem regenerujący            £ emolium Skin repair 
£ neaUVia reBaLancing cream rich

skóra naczynkowa
£ koncentrat na naczynka iwostin capillin Forte        £ UniVerSkin 

skóra wrażlIwa 
£ Bio-Sense Ultra repair cream          £ cetaphil 

nowość roku 2018!
£ aoX Ferulic                £ Booster nawilżający iwostin hydro Sensitia

zdrowe włosy
£ regenera actiVa £ XL hair® 
 
Perfekcyjny Tandem
£ Focus Dual               £ neaUVia StimULate & LiFt

komPleksowa odnowa skóry
£ JUVeDerm® VoLite       £ Led LPL 
£ restylane Skinboosters       £ VitaL inJector 2

PonęTne usTa
£ JUVeDÉrm® VoLiFt® with Lidocaine      
£ Stylage® m Lido           £ restylane kysse
£ neaUVia intenSe LiPS               

magneTyczne sPojrzenIe
£ JUVÉDerm® VoLBeLLa® with Lidocaine
£ rrS® ha eyes

dermosTymulacja
£ arthrex®              £ DermaPen™ 4
£ ellansé™               £ regeneris cellular matrix
 
smukłe cIało
£ accent Prime          £ coolSculpting

P r o S i m y  o  z a z n ac z e n i e  J e D n e g o  P r o D U k t U  w  Da n e J  k at e g o r i i :

KUPON KONKURSOWY
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Juz dzis zapraszamy 
na przyszloroczny XX 

Jubileuszowy Miedzynarodowy 
Kongres Dermatologii Estetycznej 

i Medycyny Anti-Aging

DOUbLE TREE by Hilton Hotel
Warszawa, ul. Skalnicowa 21

www.dermatologia-estetyczna.pl

8-10 marca 
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regenera actiVa
sekret pięknych włosów leży w twojej naturze.
System Regenera Activa i protokół terapeutyczny, którym 
się posługujemy został opracowany do metody mikro-prze-
szczepu komórek. Mikro-przeszczep jest w tym przypadku 
bardzo małą częścią autologicznej skóry (pobieramy biop-
sję o średnicy 2,5 mm), która zawiera komórki pochodzące  
z frakcji zrębu naczyń krwionośnych, czynniki wzrostu i sygna-
łowe białka macierzy międzykomórkowej, przypominające 
fizjologiczną regeneracyjną niszę skóry. Po procesie obróbki 
pobranego materiału uzyskujemy pełną frakcję komórek  
z całego przekroju skóry. Dokładnie zbadaliśmy jakie komórki 
ze skóry jesteśmy w stanie odzyskać, ile komórek odzyskuje-
my (80% komórek z całej skóry) i jaka jest ich przeżywalność 
(92%) przy zastosowaniu metody Regenera Activa. Frakcja ko-
mórek, która jest dla nas najbardziej interesująca to stromal 
Vascular Fraction czyli komórki zrębu naczyń krwionośnych, 
do których zaliczamy, m. in. perycyty, endotelialne komórki 
progenitorowe, mezenchymalne komórki macierzyste (MSC). 
W skórze jest jednak znacznie więcej frakcji komórek proge-
nitorowych, z których najbardziej interesujące są komórki  
z okolic mieszka włosowego, z gruczołów łojowych i poto-
wych, neomelanocyty oraz w mniejszym stopniu mezenchy-
malne komórki macierzyste (MSC). Każdy mikro-przeszczep 
zastosowany w metodzie Regenera Activa stanowi niszę rege-
neracji, która po infiltracji obszaru dotkniętego chorobą może 
nie tylko proliferować i tworzyć nową macierz dla siebie, ale 
także pobudzać otaczające środowisko do regeneracji i odbu-
dowy utraconej aktywności ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów neoangiogenezy. 
Zabieg REGENERA ACTIVA daje bardzo dobre efekty kliniczne 
jako zabieg jednorazowy – nie ma konieczności wykonywania 
go w serii. Łysienie androgenowe jest jednak chorobą postępu- 
jącą, której nie można, na obecnym etapie wiedzy całkowicie 
zatrzymać. Przy pomocy tej metody można jednak spowolnić 
ten proces, a nawet uzyskać odrost części utraconych włosów. 
Pierwsze efekty można zaobserwować już po 30-60 dniach. 
Jest to jednak uzależnione od indywidualnych zdolności rege- 
neracyjnych pacjentów. Kolejny zabieg można wykonać po 
około dwóch, trzech latach. Należy pamiętać, że nie jest to 
zabieg dla osób w zaawansowanym stadium łysienia (koniecz- 
na ocena kliniczna w skali Ludwiga lub Hamiltona) oraz dla 
pacjentów z innymi formami łysienia (zwłaszcza bliznowa-
ciejącego). Kluczowa jest odpowiednia diagnoza i rozmowa  
z pacjentem o jego potrzebach i oczekiwaniach. Odpowiednia 
kwalifikacja pacjenta oraz prawidłowe wykonanie procedury 
zabiegowej może przynieść bardzo dobre efekty kliniczne.
reVisage, www.regeneraactiva.pl

Xl Hair®         
3 mg/ml Ha + 52,38 mg/ml koktajlu biostymulującego
Jedną z potencjalnych metod leczenia łysienia (androge-
nowego i nieandrogenowego) jest stosowanie wyrobów 
medycznych na bazie kwasu hialuronowego do ostrzykiwa-
nia skóry głowy lub zastosowanie ich przy użyciu urządzeń 
mikroigłowych. Preparat XL Hair® daje możliwość leczenia 
różnych typów łysienia i objawowego wypadania włosów. 
Formuła XL Hair® została stworzona do powierzchownych  
i głębokich ostrzykiwań skóry, i jest oparta na najbardziej 
skutecznych składnikach działających synergicznie wzglę-
dem siebie. Nieusieciowany kwas hialuronowy pochodze-
nia niezwierzęcego zastosowany w preparatach XL Hair®,  
produkowany jest metodą biotechnologiczną i zapewnia  
stymulację odnowy komórkowej skóry głowy. Kompozycję 
preparatu tworzy szereg składników takich jak: czynnik wzrostu 
EGF, GM peptyd, NAD, 17 aminokwasów, 9 mikroelementów,  
a także witaminy, terpeny, kwasy tłuszczowe, flawonoidy czy 
antyoksydanty. Głównym celem zastosowanych składników 
aktywnych jest naprawa i stymulacja wzrostu włosów, zwięk-
szenie ich grubości poprzez poprawę odżywienia skóry i jej 
obrony przed stresem oksydacyjnym, oraz innymi czynnikami 
szkodliwymi. Specjalnie dobrane czynniki wzrostu wykazu-
ją szeroki zakres funkcji biologicznych regulując proliferację 

komórek, ich migrację i róż-
nicowanie. Składniki pre-
paratu XL Hair® pomagają 
wzmocnić włosy, stymu-
lując mieszki do produkcji 
silnego włosa oraz wspo-
magając krążenie krwi  
w skórze głowy.
lea Vivacy
www.aestheticdermal.pl

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2018

KATEGORIA:   Zdrowe Włosy
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Focus dual
rF frakcyjny mikroigłowy + HiFu
FOCUS DUAL – innowacyjne rozwiązanie, zastosowanie 
dwóch zaawansowanych technologii w jednym urządzeniu. 
Kombinacje HIFU najnowszej generacji oraz RF frakcyjnego 
mikroigłowego z systemem vacuum w celu przeprowadze-
nia wielowymiarowego liftingu z zastosowaniem dwóch 
rodzajów energii podczas jednego zabiegu na pięciu pozio-
mach skóry. Uzupełniające się technologie dają możliwość 
przeprowadzenia wyjątkowo precyzyjnego zabiegu odmła- 
dzającego ze szczegółowym dopracowaniem zarówno głę-
bokości, trudno dostępnych obszarów, jak i miejsc wraż-
liwych (okolice oczu, ust) w oparciu o autorskie procedury 
zabiegowe. Zabiegi można wykonywać przez cały rok.
HIFU, skupiona wiązka fal ultradźwiękowych umożliwia 
precyzyjne działanie na różnych głębokościach tkanki w za-
kresie 1,5mm – 13mm z wykorzystaniem wymiennych apli-
katorów. Daje możliwość dostarczenia energii do funda-
mentalnych warstw tkanek i możliwość przeprowadzenia 
liftingu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom nieinwazyjne 
zabiegi są bezpieczne i co bardzo istotne bezbolesne, a pa-
cjent zaraz po zabiegu wraca do codziennych czynności.
RF frakcyjny mikroigłowy z systemem vacuum gwarantują-
cym stabilne i precyzyjne wkłuwanie jednorazowych kartri-
dży z 25 nieizolowanymi na całej długości igłami dzięki pre-
cyzyjnej kontroli głębokości w zakresie od 0,5mm – 3,5mm.
Elektrody mikroigłowe dostarczają bi-polarną energię bez-
pośrednio do skóry właściwej, nie uszkadzając naskórka. 
Zainicjowane emitowaną energią i mikronakłuciami me-
chanizmy stymulacyjne i naprawcze wpływają na zagęsz-
czenie skóry, poprawę jej napięcia oraz wyrównanie jej  
tekstury (blizny zanikowe, rozstępy).
Funkcja vacuum dodatkowo redukuje odczucia bólowe  
i występowanie efektów ubocznych.
Terapia skojarzona LED przyśpiesza proces gojenia skóry. 
Focus Dual zapewnia spektakularne efekty regeneracji  
i odmłodzenia skóry nawet po pierwszym zabiegu.
point aestHetics, www.point-aesthetics.com

neauVia stimulate & liFt
Neauvia Stimulate & Lift to nowoczesny niechirurgiczny 
lifting twarzy, który ma jednoczesne działanie liftingujące 
oraz regeneruje skórę pacjenta – nawilża ją oraz przebu-
dowuje, działając zarówno w głębi jak i na jej powierzchni. 
Zabieg Stimulate & Lift składa się z trzech odrębnych  
zabiegów wykonywanych w odstępach 3-4 tygodniowych, 
podczas których podajemy pacjentowi dwa rodzaje pro-
duktów Neauvia – Stimulate oraz Hydro Deluxe. Neauvia 
Stimulate to pierwsze na rynku połączenie sieciowanego 
kwasu hialuronowego wyprodukowanego z niepatogen-
nej dla człowieka bakterii Bacillus Subtilis oraz bardzo cen-
nego minerału dla naszej skóry – hydroksyapatytu wapnia.  
Neauvia Hydro Deluxe dostarcza do skóry czystego kwasu 
hialuronowego, hydroksyapatyt wapnia oraz główne skład-
niki kolagenu – aminokwasy: glicynę oraz L-prolinę. 
Zabieg Neauvia Stimulate & Lift jest dedykowany osobom 
z widocznymi zmarszczkami, wiotkością skóry oraz słabym 
nawilżeniem. Z zabiegu mogą skorzystać zarówno kobiety 
jak i mężczyźni. Lekarz podając produkt w okolice policz-
ków specjalną techniką, tworzy stelaż liftingujący. Wysokie  
stężenie kwasu hialuronowego oraz sieciowanie nietok-
syczną substancją polimer PEG, powodują, że Neauvia 
Stimulate zapewnia długotrwałe wypełnienie, poprawę 
napięcia oraz uniesienia opadającej w wyniku procesu 
starzenia skóry. Obecność hydroksyapatytu wapnia, który 
jest stopniowo uwalniany podczas naturalnego procesu 
biodegradacji produktu, powoduje intensywne stymulo-
wanie fibroblastów do produkcji kolagenu, dzięki czemu 
otrzymujemy efekt zagęszczenia skóry oraz zniwelowania 
wiotkości, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jej  
wyglądu. Dzięki zastosowaniu Neauvia Hydro Deluxe do-
starczamy do skóry kolejną dawkę kwasu hialuronowego, 
który odpowiada za jej nawilżenie oraz substancji stymu-
lujących fibroblasty do produkcji kolagenu, które wpływają 
na jej jakość, napięcie oraz zdrowy, młody wygląd.
www.neauvia.pl

      

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2018

KATEGORIA:   Perfekcyjny Tandem
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juVederm® Volite
pierwszy preparat do iniekcji opracowany specjalnie  
z myślą o poprawie jakości skóry tak, aby efekt utrzy-
mywał się nawet do 9 miesięcy już po jednym zabiegu.

Mezoterapia, która pozwala odżywić i poprawić wygląd 
skóry, cieszy się nieustającą popularnością wśród pacjen-
tów gabinetów medycyny estetycznej. Problem jest tylko 
jeden: krótkotrwały efekt. Aby uzyskać dobre rezultaty  
zabiegi tego typu trzeba kilka razy powtórzyć: najpierw  
co 2-3 tygodnie, a potem – dla podtrzymania efektu – jeszcze 
co kolejne 3 miesiące. Juvéderm® VOLITE eliminuje tę ko-
nieczność. Jeden zabieg poprawia nawilżenie i elastyczność 
skóry oraz wypełnia siatkę drobnych zmarszczek nawet do 
9 miesięcy. Porównywalnego pod tym względem prepara-
tu na rynku nie ma. To możliwe dzięki opatentowanej przez 
Allergan technologii VYCROSS™, która łączy nisko- i wyso-
kocząsteczkowy kwas hialuronowy, tworząc ściśle usiecio-
wany żel o intensywnym działaniu. 

Z mezoterapią Juvéderm® VOLITE ma wspólna technikę  
podawania: śródskórne iniekcje. Oprócz wspomnianej 
trwałości osiąganych rezultatów preparat ten charaktery-
zuje się jednak także większą skutecznością. Efekt nawil-
żenia, uelastycznienia, rozświetlenia i wygładzanie zmarsz-
czek jest nieporównywalny z tym, co udaje się osiągnąć 
za pomocą preparatów stosowanych w zwykłych mezo-
terapiach. Juvéderm® VOLITE przeznaczony jest dla osób, 
których skóra jest zmęczona, przesuszona i poszarzała,  
z widocznymi oznakami upływającego czasu, jak zmarszcz-
ki i wiotczenie. Już po pierwszej iniekcji preparat dodaje 
blasku skórze, poprawia nawilżenie i elastyczność, wypeł-
niając jednocześnie powierzchowne zagłębienia, w tym 
drobne zmarszczki. Preparat można stosować w obrębie 
twarzy*, szyi, dekoltu oraz grzbietów rąk.
*z pominięciem okolic powiek
allergan polska, www.allergan.pl  

led lpl 
najmocniejsza lampa led na rynku !
pierWsze na śWiecie diody led o Wysokiej mocy

Leczenie chorób skóry wymaga impulsów światła o odpo-
wiedniej mocy. Liczba promieni światła, która faktycznie 
przenika w głąb skóry to tylko 5-10 %, dlatego impuls musi 
być wystarczająco mocny, aby był skuteczny.
W porównaniu z istniejącymi urządzeniami zabiegowymi 
Led LPL wysyła doskonałe impulsy, pozwalające doświad-
czyć po raz pierwszy tak unikalnego efektu zabiegów  
wykorzystujących moc diod LED.
innowacja w fototerapii led lpl
•	 Terapia	LPL	zatwierdzona	przez	amerykańską	FDA
•	 Najkrótsze	procedury	zabiegowe	i	czas	leczenia
•	 Wykorzystanie	trzech	długości	światła	czerwonego,	
 niebieskiego i podczerwonego w ramach jednego 
 urządzenia w mix.
•	 Najmocniejsze	lampy	na	rynku:	światło	niebieskie		 	
 100mWcm2, światło czerwone 115mWcm2, 
 podczerwone 330mWcm2
•	 Brak	uszkodzenia	tkanek	skóry
•	 Brak	bólu,	po	zabiegu	od	razu	można	wrócić	
 do normalnego życia
•	 Możliwość	zapamiętania	programów	zabiegowych
zastosowanie : 
•	 Przykurcze	w	stawach,	stan	zapalny	skóry.
•	 Odbudowa	skóry,	opuchlizna,	redukcja	siniaków,	
 poprawa stanu uszkodzonej skóry.
•	 Łuszczyca,	redukcja	ciemnych
  plam, redukcja skutków 
 fotostarzenia, fotobiomodulacja
•	 Zwalczanie	trądziku	i	bakterii,	
 zapobieganie rogowaceniu skóry   
 i zwalczanie łupieżu.
•	 Rany,	poparzenia,	ból,	regeneracja		
 skóry, odrastanie włosów.
•	 Odnowa	skóry	po	terapii	laserowej,	
 zwalczanie guzów, redukcja 
 zmarszczek i hiperpigmentacji, 
 redukowanie oznak starzenia, 
 zapalenie błony śluzowej nosa 
•	 Po	zabiegach	laserowych	
 i chirurgii plastycznej.
esthetic medical innovation
www.estheticmedical.pl
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restylane skinboosters
Unikatowy zabieg regeneracyjny – restylane skin- 
boosters™ można wykonać dwoma produktami: Restylane 
Skinboosters Vital oraz Restylane Skinboosters Vital Light, 
które różnią się między sobą stężeniem kwasu hialurono-
wego, dzięki czemu mamy do wyboru dwie siły rewitali-
zacyjne. Pozwala nam to lepiej spersonalizować zabieg  
i dopasować go do potrzeb skóry pacjenta. Preparaty  
restylane skinboosters zostały opracowane w oryginal-
nej technologii NASHA, z zastosowaniem stabilizowanego 
kwasu hialuronowego. Oba te produkty zapewniają głębo-
kie i długotrwałe nawilżenie oraz skuteczną rewitalizację 
skóry.
długotrWały eFekt
Przebieg terapii lekarz powinien ustalić indywidualnie  
z pacjentem, ponieważ ilość potrzebnych zabiegów za-
leży od wyjściowego stanu skóry pacjenta. Natomiast, 
efekty zabiegu Restylane Skinboosters są widoczne już po 
pierwszym zabiegu i co ważne, utrzymują się nawet do 12  
miesięcy[1], co zostało potwierdzone badaniami.
Wysoki proFil bezpieczeństWa
Preparaty restylane skinboosters są dostępne na rynku 
od ponad 12 lat. Przez ten czas zostały one szeroko prze-
badane pod kątem skuteczności, długotrwałości efektów 
oraz bezpieczeństwa. Do tej pory wykonano już ponad 3,5 
miliona zabiegów w 70 krajach, co pokazuje zaufanie, jakim 
Restylane Skinboosters zostało obdarzone przez lekarzy  
i pacjentów na całym świecie.
satysFakcja pacjentóW
Na uwagę zasługuje też fakt, że poziom satysfakcji pacjen-
tów poddanych zabiegowi restylane skinboosters jest 
bardzo wysoki. Aż 96% pacjentów deklaruje chęć pow- 
tórzenia zabiegu[2] oraz polecenia zabiegu znajomym.
restylane skinboosters można stosować w połączeniu  
z innymi zabiegami, co pozwala na kompleksowe podejście 
do pacjenta, a także stanowi idealne uzupełnienie terapii 
estetycznej.
[1] gubanova el et al. J Drugs Dermatol 2015;14(3):288-9
[2] gubanova et al. esteticheskaya meditsina 
       (aesthetic medicine) 2010;1:94-98
galderma polska, www.galderma.pl

Vital injector 2
innowacyjne urządzenie do wieloigłowego, próżniowego 
podawania preparatów o różnej wiskoelastyczności  
w głąb skóry – bez bólu, bez siniaczków i z równomier-
nym, bardzo precyzyjnym zdeponowaniem preparatu. 
dzięki niemu preparaty działają znacznie dłużej i sku-
teczniej niż w jakichkolwiek dotychczasowych metodach. 
Większość znanych i bardzo dobrych jakościowo prepara-
tów działa efektywnie, ale jedynie wybiórczo, kierunkowo 
na odnowę skóry. Jedynie Vital injector 2 gwarantu- 
je kompleksową odnowę skóry, dzięki m.in. możliwości  
działania na wszystkie części ciała oraz możliwości wprowa-
dzenia każdego rodzaju preparatu, o zróżnicowanej wisko-
elastyczności, od różnych producentów.
Vital injector 2 to jedno z najlepszych rozwiązań  
medycyny estetycznej w dziedzinie mezoterapii i rewita-
lizacji skóry zmieniające dotychczasowe ich oblicze dzięki  
zaawansowanej technologii.
Wieloigłowy system iniekcji wspomagany próżnią, w spo-
sób precyzyjny podaje komputerowo ustaloną dawkę sub-
stancji na odpowiednią głębokość. Pozwala na aplikację 
preparatów o zróżnicowanej wiskoelastyczności, m.in. usie-
ciowanego kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, 
mezokoktajli, osocza, atelokolagenu.
Bezpieczeństwo i efekty pozabiegowe potwierdzone  
certyfikatem CE medycznym.
Nowatorski system wpływa na zminimalizowanie skut-
ków ubocznych iniekcji (brak grudek, siniaczków i bólu)  
oraz wpływa na komfort klienta.
Możliwość pracy na różnych głębokościach i możliwość  
zastosowania preparatów o zróżnicowanych właściwo-
ściach wpływa na szerokie spektrum zastosowania urzą-
dzenia w kompleksowej odnowie skóry oraz leczeniu jej 
niedoskonałości.
największe zalety:
•	 certyfikat	CE	medyczny
•	 możliwość	działania	na	wszystkie	części	ciała	
 oraz możliwość wprowadzenia każdego rodzaju 
 preparatu, o zróżnicowanej wiskoelastyczności
•	 wieloigłowy	system	próżniowego	podania	preparatów	
 w równych odległościach oraz zawsze na tę samą 
 ustawioną przez nas głębokość
•	 1000-2000	stymulacyjnych	mikronakłuć	w	obrębie	
 twarzy podczas jednego, 15-minutowego zabiegu
•	 możliwość	pracy	na	wszystkich	obszarach	ciała	
 z owłosioną skórą głowy włącznie
•	 system	vacuum	unosi	skórę,	odciąga	od	naczyń	
 krwionośnych i nerwów, zapewniając brak siniaków 
 i bólu podczas zabiegu
•	 kontrola	głębokości	iniekcji	umożliwia	podanie	
 preparatu do tkanki podskórnej i do skóry właściwej
•	 opatentowana	blokada	przepływu	zwrotnego	

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2018
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juVedÉrm® VoliFt® with lidocaine 
juVedÉrm® VoliFt® with lidocaine opracowano, by  
w sposób naturalny uwydatnić piękno ust, zachowując ich 
naturalny wygląd i miękkość. Preparat doskonale wypeł-
nia, tworząc naturalną objętość i jednocześnie wygładza 
zmarszczki ust. juVedÉrm® VoliFt® with lidocaine 
jednocześnie odświeża wygląd twarzy poprzez delikatne 
wygładzenie głębokich zmarszczek oraz przywrócenie na-
turalnie wyglądającego konturu twarzy w jej dolnej części. 
Produkt ten powstał z wykorzystaniem unikalnej techno-
logii Vycross™. Ma postać żelu o gładkiej konsystencji 
umożliwiającego uzyskanie naturalnego wyglądu i uczu-
cia, minimalnego obrzęku i zasinień oraz dłuższego czasu 
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. juVedÉrm®  
VoliFt® with lidocaine przeznaczony jest do zabiegów  
w obrębie fałd nosowo-wargowych, kości policzkowych, 
policzków, ust, brwi, podbródka i linii żuchwy. Zmniejsza 
lub wygładza linie, zmarszczki i fałdy skóry, nadając jej 
świeższy i bardziej promienny wygląd, przywraca utraco-
ną objętość policzków i podbródka, zapewniając delikatny 
efekt liftingujący, pozwala przywrócić owal i objętość twa-
rzy, pozwala zwiększyć objętość ust i zniwelować opadają-
ce kąciki ust i linie marionetki. Pomaga skorygować brwi. 
Umożliwia on uzyskanie harmonijnych i długotrwałych 
efektów utrzymujących się nawet do 15 miesięcy.

allergan polska, www.allergan.pl  

neauVia intense lips
Neauvia Intense Lips to naturalny, organiczny i bezpiecz-
ny produkt z kwasem hialuronowym dedykowany do  
powiększania objętości ust. Ten 
usieciowany, czysty kwas hialuro-
nowy podawany w obszar ust, nie 
tylko je nawilża, ale przede wszyst-
kim widocznie powiększa i modeluje. 
Ich wygląd w bezpieczny sposób 
stanie się bardziej jędrny i ponętny. 
Neauvia Intense Lips poza wypeł-
nieniem ust, również uzupełnia ich 
objętość, dzięki temu uzyskujemy 
widoczną korektę, idealny do ko-
rekcji asymetrii ust, nadając atrak-
cyjny i pożądany wyraz twarzy.
Więcej informacji na stronie 
www.neauvia.pl
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 zapobiega cofaniu się preparatu
•	 innowacyjna	multiigła	gwarantuje	bezpieczeństwo	
 i precyzję wykonywanego zabiegu 
•	 jednorazowe	filtry	zapewniają	higienę	
 wykonywanych zabiegów 
•	 bezbolesność,	brak	konieczności	znieczulania	
Rozmiar igieł – 31G, 5Pin i 9Pin (typ multi-igła)
Głębokość penetracji igły – 0,2mm-5mm 
(interwał co 0,2mm)
Typ strzykawki – 1cc / 2cc / 3cc / 5cc
Tryb pracy – przerywany, ciągły
Napięcie elektr., częstotliwość – AC 100-240V, 50/60Hz
Wymiary (szer.*gł.*wys.) – iniektor 293*49*168 
/ korpus 333*298*130
Waga – 4,7kg

point aestHetics (Vital injector polska)
www.point-aesthetics.com (www.vital-injector.pl)
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restylane kysse
Gdy poszukujesz preparatów kwasu hialuronowego, które 
są naturalne, bezpieczne i dają możliwość dostosowania się 
do indywidualnych potrzeb pacjenta – sięgnij po Restylane.
restylane kysse to wypełniacz przeznaczony do mo-
delowania ust, nadawania im odpowiedniego kształtu,  
poprawy kącików oraz dodania potrzebnej objętości. Jest 
to wypełniacz na bazie kwasu hialuronowego wykonany  
w wyjątkowej technologii OBT – Optimal Balance Technology. 
Korzyści Restylane Kysse:

Wysoki profil bezpieczeństwa
Restylane jest liderem na rynku, co potwierdza ponad  
30 milionów zabiegów wykonanych na całym świecie.  
Skuteczność i wysoki profil bezpieczeństwa produktów 
Restylane zostały potwierdzone w wielu światowych bada-
niach klinicznych przeprowadzonych zgodnie z Evidence 
Based Medicine (Medycyna Oparta na Faktach).

przewidywalny efekt
Wypełniacze linii Restylane poddane są kalibracji, co ozna-
cza, że każdy preparat posiada inną wielkość cząsteczki, 
ale w ramach jednego produktu cząsteczki są takie same. 
Restylane Kysse jest odpowiednio dopasowany do wyma-
gającej okolicy ust, dzięki czemu efekt zabiegu jest przewi-
dywalny, a wchłanialność produktu jest równomierna.  

naturalny wygląd 
Linia wypełniaczy Restylane oferuje szeroki wybór produk-
tów dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, 
umożliwiając uzyskanie naturalnego efektu. 
Restylane pomaga nadać i przywrócić kształty, bardziej 
młodzieńczy oraz naturalny wygląd.

galderma polska
www.galderma.pl

stylage® m lido 
stylage® m lido to preparat na bazie kwasu hialurono-
wego, opracowany przez ekspertów z francuskiej firmy  
Laboratoires Vivacy®. Ten doskonale znany na całym świe-
cie preparat został wzbogacony o lidokainę i naturalne 
antyoksydanty, a unikalne właściwości reologiczne pro-
duktu, takie jak odpowiednio wysoka elastyczność, zostały 
osiągnięte dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii 
IPN-Like, polegającej na wzajemnym przenikaniu się sieci 
łańcuchów kwasu hialuronowego. 

stylage® m lido gwarantuje wyjątkowo naturalny efekt 
korekcji i zapewnia pacjentowi komfort podczas zabiegu. 
Do produkcji preparatów StylAge® M Lido wykorzystano 
kwas hialuronowy o najwyższym stopniu czystości i stęże-
niu 20 mg/g, który w naturalny sposób wypełnia zmarszczki 
i wygładza powierzchnię skóry, a dodatek mannitolu zapo-
biega szkodliwemu działaniu wolnych rodników tlenowych 
oraz redukuje ryzyko powstawania siniaków i obrzęków  
w trakcie zabiegu. Mannitol dodatkowo zabezpiecza kwas 
hialuronowy przed zbyt szybką degradacją w skórze.

stylage® m lido to bestseller spośród wszystkich prepa-
ratów z gamy StylAge® na całym świecie, który pozwala  
na uzyskanie bardzo naturalnych efektów, bez względu na 
rodzaj korekcji i zastosowaną technikę. StylAge® M z lidoka-
iną pozwala na modelowanie kształtu ust i nadawanie im 
objętości, jak również na odmłodzenie całej okolicy ust. 

stylage® m z lidokainą świetnie sprawdza się również  
w niwelowaniu zmarszczek palacza, odbudowie tzw. łuku 
kupidyna czy podniesieniu samych kącików ust. 

lea Vivacy
www.stylage.pl
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juVÉderm® Volbella® 
with lidocaine

preparat juvéderm® Volbella pomaga kompleksowo 
odmłodzić okolicę oka*. zawarty w preparacie kwas 
hialuronowy wypełnia zapadniętą okolicę podoczo-
dołową, kurze łapki, zmarszczki gładzizny oraz pozio-
me czoła. Daje efekt odświeżenia i rozświetlenia. Produkt 
Juvéderm® VOLBELLA powstał w oparciu o innowacyjną 
technologię VYCROSS™, która pozwala na wykorzystanie 
niższego stężenia kwasu hialuronowego o przewidywalnej 
zdolności wiązania wody, co sprawia, że zabieg wykonywa-
ny przy jego użyciu jest bezpieczny i skuteczny.

juvéderm® Volbella to wyjątkowy żel, o innowacyj-
nym działaniu. Zastosowana w produkcie technologia  
VYCROSS™ (kwas hialuronowy w postaci gładkiego żelu) 
minimalizuje obrzęk po zabiegu, daje natychmiastowe  
i długotrwałe rezultaty. Efekt jest widoczny od razu  
i utrzymuje się w zależności od wielu czynników, takich 
jak wiek, miejsce podania preparatu, stan i kondycja skóry  
pacjenta – ok. 12 miesięcy. Dodatkowo preparat juvéderm®  
Volbella zawiera w swoim składzie lidokainę – środek 
znieczulający, dzięki któremu zabieg jest bardziej komfor-
towy. Dzięki Juvéderm® VOLBELLA unosimy, rewitalizujemy  
i wypełniamy zapadniętą skórę po oczami. Zmarszczki powie-
ki dolnej ulegają spłyceniu, a skóra jest bardziej nawilżona.

allergan polska
www.allergan.pl  

rrs® 
Ha eyes

5 mg/ml Ha +27 mg/ml kompleksu biorewitalizującego
rrs® Ha eyes jest jedynym koktajlem na bazie kwasu  
hialuronowego na rynku zarejestrowanym do mezoterapii 
okolicy oczu (CE Class III Injectable) i tym samym gwarantu-
jącym nie tylko bezpieczeństwo terapii ale i jej skuteczność. 
rrs® Ha eyes to unikalny produkt na rynku preparatów  
do mezoterapii, który ma rejestrację do podawania w tej 
szczególnie wrażliwej okolicy – trudnej pod względem 
technicznym, jak również wymagającej od lekarza do-
świadczenia oraz dużego wyczucia estetyki. 

Składniki preparatu działają synergicznie i są to: 5 mg/ml 
kwasu hialuronowego oraz 27,3mg/ml kompleksu biore-
witalizującego (w tym 11 antyoksydantów, 5 flawonoidów,  
3 saponiny, 5 polifenoli, 2 peptydy i mikroelement).  
rrs® Ha eyes skutecznie nawilża, poprawia mikrokrążenie 
redukując obrzęki pod oczami, rozjaśnia skórę, poprawia 
kontur oczu i działa antyoksydacyjnie, a także poprawia 
napięcie skóry oraz pozwala usunąć drobne zmarszczki  
w okolicy oka.

Dzięki składnikom antyoksydacyjnym, po zastosowaniu  
terapii uzyskujemy stabilne i długotrwałe rezultaty lecze-
nia. Pojemność fiolki idealnie odpowiada ilości preparatu 
wymaganego do jednorazowej iniekcji w okolicy obojga 
oczu. 

lea Vivacy 
www.aestheticdermal.pl
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artHreX® 
Podwójna strzykawka
Innowacyjny system dla medycyny estetycznej, dermatolo-
gii i chirurgii plastycznej.
Arthrex jest znany ze swojej wysokiej jakości produktów. 
Dzięki takim technologiom jak Arthrex® ACP® Double  
Syringe, Arthrex jest jedną z wiodących firm na świecie  
w dziedzinie biotechnologii. 
Podwójna strzykawka Arthrex® ACP® pozwala na wyko-
nanie trzech różnych zabiegów w trakcie jednej wizyty  
w gabinecie lekarskim: mezoterapii osoczem bogatopłyt-
kowym, mezoterapii osoczem bogatopłytkowym z komór-
kami macierzystymi oraz przeszczepu tkanki tłuszczowej  
z komórkami macierzystymi. 
spersonalizowana terapia komórkowa arthrex to  
zabieg z użyciem prp (osocza bogatopłytkowego) wyko-
rzystujący naturalne procesy gojenia i regeneracji tkanek 
organizmu. Medyczne działanie PRP opiera się na licznych 
czynnikach wzrostu i cząsteczkach sygnałowych zawartych 
w płytkach krwi i osoczu krwi. Innowacyjny system PRP fir-
my Arthrex pozwala na łatwe przygotowanie PRP o spraw-
dzonym i udowodnionym klinicznie działaniu bez kompro-
misów w zakresie bezpieczeństwa i jakości. 
Podwójna strzykawka Arthrex® ACP® umożliwia szybkie  
i proste przygotowanie PRP w systemie zamkniętym. Pod-
czas procedury nie są stosowane syntetyczne żele separu-
jące, jako że PRP jest separowane od pozostałych składni-
ków krwi w sposób czysto fizyczny. System ten, stosowany  
z powodzeniem od wielu lat, pozwala uzyskać ok. 5-6ml PRP  
o dwuipółkrotnie wyższym stężeniu płytek krwi w porów-
naniu do krwi pełnej, przy jednoczesnej separacji leuko-
cytów i erytrocytów. Kliniczna skuteczność uzyskanego 
preparatu PRP (ACP) została udowodniona między innymi 
w badaniu klinicznym fazy I zatwierdzonym przez FDA.  
Ponadto, literatura fachowa opisuje skuteczność podane-
go stężenia płytek krwi w zakresie stymulacji wydzielania  
autologicznego kwasu hialuronowego.
Frakcja podporowo-naczyniowa tkanki tłuszczowej 
(stromal vascular fraction – sVF)
regeneracyjny potencjał sVF 
Możliwości leczenia biologicznego zyskały na znaczeniu  
w ostatnich dziesięcioleciach. Produkty krwiopochodne,  
takie jak osocze bogatopłytkowe krwi (PRP), zostały obszer-
nie przebadane pod kątem różnych wskazań. Inna możli-
wością leczenia są autologiczne mezenchymalne komórki 
macierzyste, które można pozyskiwać z kilku potencjalnych 
źródeł, w tym tkanki tłuszczowej, szpiku kostnego lub pępo-
winy. 

Zestaw do pobierania tkanki tłuszczowej wraz z podwójną 
strzykawką Arthrex® ACP® i wirówką zapewnia wygodną 
technikę aplikacji ACA (Autologiczna spreparowana tkanka 
tłuszczowa). Technika ACA oferuje łatwe i szybkie rozwiąza-
nia podczas pobierania i preparowania nie homogennych 
płynów, takich jak tkanka tłuszczowa w celu pozyskania 
ACAmicro lub ACASVF.
ACAmicro (mikrotłuszcz) otrzymywany jest po odwirowa-
niu i delikatnej homohenizacji. 
ACASVF (frakcja naczyniowo-podpo-
rowa) jest izolowana poprzez mecha-
niczną dysocjację adipocytów podczas 
której komórki regeneracyjne wewnątrz 
frakcji naczyniowo-podporowej mogą 
być zebrane w grudkę. 
Zarówno tłuszcz, jak i podścielisko na-
czyniowo-podporowe mogą być użyte 
osobno oraz razem i w kombinacji z PRP.
croma pharma, www.croma.pl

dermapen™ 4
nowa jakość w zabiegach mikronakłuwania skóry.
DERMAPEN™ pobudza procesy regeneracyjne zachodzące 
w skórze dzięki czemu stymuluje jej odnowę w sposób 
naturalny. DERMAPEN™ to znakomita terapia u pacjentów 
z wiotką, cienką skórą, aby pobudzić naturalne procesy 
tworzenia nowego kolagenu. Już po pierwszym zabiegu 
skóra jest bardziej elastyczna, jędrna i napięta, a po serii kil-
ku zabiegów drobne zmarszczki stają się mniej widoczne. 
Dzięki niewielkim rozmiarom możliwe jest wykonywanie 
zabiegów z użyciem DERMAPEN™ na nawet najtrudniej 
dostępnych obszarach, jak okolice oczu czy ust. Dzięki in-
tensyfikacji mechanizmu mikronakłuwania udało się stwo-
rzyć narzędzie, które daje znakomite efekty nie wyłączając 
jednocześnie pacjenta z codziennych zajęć na zbyt długo.
Funkcja automatycznego nakłuwania skóry zastosowana 
w DERMAPEN™ zwiększa ponadto efektywność zabiegów 
poprzez podniesienie stopnia przenikania substancji czyn- 
nych w skórę, jednocześnie redukując do minimum ból 
i dyskomfort pacjentów. Nowy DERMAPEN™ 4 to ponad 
1900 nakłuć na sekundę.
dermapen™ 4 stymuluje naturalne procesy regenera-
cyjne zachodzące w skórze.
DERMAPEN™ dzięki systemowi pulsujących igieł ułatwiają-
cemu dostarczanie substancji czynnych do naskórka i skóry 
właściwej zapewnia niezrównaną stymulację fibroblastów. 
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Powstałe mikrourazy skóry wykorzystują naturalne zdolno-
ści organizmu oraz wrodzoną zdolność naprawy skóry do 
fizjologicznej indukcji kolagenu. Kontrolowana precyzja 
DERMAPEN™ pozwala na wyodrębnienie trzech faz me-
chanizmu jego działania w procesie pobudzania komórek  
skóry i odbudowy jej struktury.
Pierwszy etap rozpoczyna się wraz z wydzielaniem czynni-
ków wzrostu pochodzenia płytkowego i kaskadzie tworze-
nia nowych komórek naskórka, chemotaksji fibroblastów, 
proliferacji fibroblastów i pobudzenia produkcji macierzy 
międzykomórkowej. Procesy proliferacji komórek skóry 
powodują dalsze wydzielanie czynników wzrostu z fibro-
lastów, keratynocytów i monocytów co prowadzi do dru-
giej fazy przebudowy skóry, w której powstają kolagen 
typu III, IV i I, elastyna, proteoglikany, GAG oraz pobudza-
ne są procesy angiogenezy. Ostatnia 
faza mechanizmu działania DERMAPEN™ 
skutkuje przebudową i remodelingiem 
leczonych tkanek. Poprawia się una-
czynienie skóry a jej struktura ulega 
wzmocnieniu dzięki obecności nowe- 
go kolagenu. Kwintesencją działania  
DERMAPEN™ są naturalne zdolności orga- 
nizmu do samo leczenia oraz prawidło- 
wej przebudowy tkanek.
reVisage
www.dermapen.com.pl

ellansÉ™
Wypełniacz biostymulujący 
ellansé™ to wyjątkowy, w pełni wchłanialny, gotowy do 
użycia, preparat na bazie polikaprolaktonu, stymulujący 
w skórze produkcję kolagenu typu I, odpowiadającego za 
naturalną objętość, gęstość oraz sprężystość skóry. Oferuje 
długotrwały efekt od roku nawet do czterech lat, zachowu-
jąc stabilny rezultat, w odróżnieniu od preparatów na bazie 
kwasu hialuronowego. Wszystko to dzięki idealnie gładkiej, 
sferycznej molekule kaprolaktonu o masie cząsteczkowej 
25-50 μm, która w trakcie wchłaniania nie zmienia swojej 
wyjściowej objętości. Nie staje się bardziej porowata, a tym 
samym nie wzbudza wtórnych reakcji na ciało obce, nie 
tworzy zwłóknień, nie stymuluje ziarninienia. W I fazie pro-
cesu wchłaniania (trwa ona około 95% deklarowanego cza-
su) dochodzi do podziału łańcuchów polimeru na krótsze, 
przy zachowaniu wyjściowej objętości cząsteczki, dlatego 
wraz z wyindukowanym kolagenem, stanowi ona natural-
ny implant. Po 100% wchłonięciu cząsteczki kaprolaktonu, 
wciąż pozostaje w skórze kolagen typu I, dojrzały, który 
wpływa na podtrzymywanie efektu zabiegowego oraz dzia- 
łanie przeciwstarzeniowe, dlatego wielu pacjentów jest 
bardzo zadowolonych z produktów ellansé™.

Mała ilość preparatu ellansé™ potrafi doskonale odbudować 
objętość w miejscu jej ubytku, gwarantując naturalną moto-
rykę tkanek po zabiegu. Liniowe podanie w okolicy żuchwy 
buduje doskonałe wsparcie dla tkanek i ich należyte przylega-
nie bez zwiększania objętości. Ze względu na swe właściwo-
ści stymulujące kolagen, Ellansé™ sprawdza się w zabiegach 
rewitalizacji skóry zwiotczałej, pozbawionej wigoru, pokrytej 
siecią drobnych zmarszczek, poprawiając jej gęstość, jędrność 
i sprężystość. Sekret tkwi w technice podania.
Pacjenci chwalą sobie natychmiastowy efekt, stabilność  
i długotrwałość efektu zabiegowego, wynikającego z silnej 
stymulacji kolagenu typu I, przy zachowaniu naturalnego 
wyglądu, co wyróżnia Ellansé™ na 
tle preparatów z kwasem hialuro-
nowym.
Całkowita biozgodność, potwier-
dzone klinicznie bezpieczeństwo  
i długoletnie doświadczenie prepa-
ratu na rynku są gwarancją jakości 
i zadowolenia lekarzy i ich pacjen-
tów.
aesthetic concept 
www.aestheticconcept.com.pl

regeneris cellular matriX
Regeneris Cellular Matrix to efekt wieloletniej pracy leka-
rzy, biotechnologów i inżynierów tkankowych ze szwajcar-
skiego Laboratorium RegenLab, którzy stworzyli pierwszy 
na świecie zestaw do zabiegu kumulującego efekt dzia-
łania najskuteczniejszych oraz najlepiej przebadanych  
w medycynie estetycznej substancji, czyli kwasu hialurono-
wego oraz osocza bogatopłytkowego. Szwajcarska jakość  
oraz opatentowana technologia firmy Regen Lab w zabie-
gu Cellular Matrix wykorzystuje potencjał oraz synergię 
obu naturalnych substancji, pozwalając na wytworzenie 
pełnowartościowej matrycy komórkowej. Połączenie siły 
działania osocza bogatopłytkowego, dzięki któremu po-
wstaje kompletna macierz dla formowania nowych komó-
rek skóry i wszystkich typów kolagenu, z mocą nawilżania 
dwuprocentowego kwasu hialuronowego o anabolicznej 
molekule 2 mln. daltonów, daje spektakularne efekty.
Zabieg ten umożliwia cofnięcie 
w czasie wieku biologicznego 
skóry i tkanki podskórnej, uzu-
pełniając ubytki tkankowe i wi- 
docznie wpływając na ja- 
kość, nawilżenie i strukturę 
skóry. 

lea Vivacy
www.regeneris.pl
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accent prime
Accent Prime™ to najbardziej zaawansowana platforma 
zabiegowa firmy Alma Laser, przeznaczona do zabiegów 
ujędrniających skórę i modelujących ciało. Skuteczność 
Accent Prime™ jest efektem połączenia rewolucyjnych 
technologii: fali ultradźwiękowej (US) łączącą w sobie falę 
podłużną i poprzeczną, z falą radiową unipolarną o najwyż-
szej na rynku dostępnej częstotliwości 40,68 MHz. Dzięki 
Accent Prime™ pozbędziesz się uporczywej tkanki tłusz-
czowej bezboleśnie i trwale z obszaru całego ciała, a także 
twarzy. Daje wyjątkowe rezultaty w kształtowaniu poślad-
ków, linii bioder i brzucha, a także likwiduje skutecznie 
problem „drugiego podbródka”.
redukcja cellulitu
Cellulit to problem, który dręczy wiele kobiet, a oferowa-
ne na rynku kosmetyki, zabiegi, rekomendowane diety,  
w większości przypadku nie dają oczekiwanych rezultatów. 
Accent Prime™ oferuje klinicznie sprawdzone rozwiąza-
nie, które skutecznie redukuje cellulit.
ujędrnianie i odmładzanie skóry
Z wiekiem konsystencja i witalność skóry ustępuje miejsca 
pierwszym oznakom starzenia 
– zmarszczkom i zwiotczeniu  
skóry. Accent Prime™ wykorzystu-
je wysoką częstotliwość energii 
fali radiowej do ujędrnienia i po-
prawienia gęstości skóry, dzięki 
czemu wygląda ona młodziej  
i zdrowiej, a także poprawia ogól-
ny koloryt skóry. Wiele możliwości 
– jedna rewolucyjna technologia
•	 Skutecznie	i	bezpiecznie
•	 Szybko	
•	 Bezboleśnie
•	 Zabieg	dla	wszystkich	
 typów karnacji

•	 Natychmiastowy	powrót	do	formy	20 min
www.accentprime.com.pl

coolsculpting
CoolSculpting to jedna z najnowocześniejszych technolo-
gii wykorzystująca zjawisko kriolipolizy, przeznaczona do 
nieinwazyjnej redukcji lokalnego nagromadzenia tkanki 
tłuszczowej. To skuteczny zabieg wyszczuplający poszcze-
gólne partie ciała polegający na kontrolowanym wymra-
żaniu komórek tłuszczowych. 10-letnie obserwacje klinicz-
ne i ponad 6 milionów wykonanych zabiegów na całym 
świecie potwierdzają jego skuteczność oraz wysoki profil 
bezpieczeństwa. CoolSculpting to również jedyna na ryn-
ku kriolipoliza zatwierdzona przez Amerykańską Agencję  
ds. Żywności i Leków (FDA – The US Food and Drug Ad-
ministration). Urządzenie jest stosowane jako nieinwazyj-
na alternatywa dla klasycznej liposukcji. Pozwala ono na  
precyzyjne aplikowanie niskiej temperatury w miejsca  
takie jak brzuch, uda, kolana, ramiona, plecy, boki a nawet 
podbródek, co daje lekarzo-
wi możliwość wykonywania 
zabiegu z dużą dokładnością  
– bez ryzyka uszkodzenia in-
nych komórek, mięśni czy ner-
wów. Pierwsze widoczne efek-
ty pojawiają się już po około  
6 tygodniach i przy stosowaniu 
odpowiedniej diety – są trwałe. 
Dzięki CoolSculpting następu-
je redukcja tkanki tłuszczowej  
o około 27% w obszarze podda-
nym leczeniu. 
allergan polska,
www.allergan.pl  
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discoVery pico
Discovery Pico należy do nowej generacji laserów pikose-
kundowych i dzięki zastosowaniu unikalnej technologii 

jest najnowocześniejszym laserem medycznym dostęp-
nym obecnie na rynku. Jest wyposażony w neodymowo-
-yagowe (Nd:YAG) źródło światła laserowego o podwójnej 
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długości fali emitujące fale o długości 1064 nm i 532 przy 
zastosowaniu wyjątkowej technologii Quanta Pico-Boost 
co umożliwia pracę w trybie pikosekundowym w którym 
generowane jest maksymalnie 800mJ energii i maksymal-
nie 1,8 GW, a także w trybie Q-Switch i Photo- Thermal.
discovery pico wykorzystuje najnowocześniejszą tech-
nologię laserowego usuwania zmian barwnikowych, sta-
rzejącej się skóry i tatuażu. Impulsy laserowe pozwalają 
osiągnąć ukierunkowany prosto na pigment efekt czysto 
fotoakustyczny, pozostawiając otaczające tkanki nietknię-
te. W porównaniu z tradycyjnymi laserami Q-Switched, 
które powodują rozpad cząsteczek pigmentu na granulki, 
Discovery PICO – dzięki silnym impulsom pikosekundo-
wym – rozbija cząsteczki w bardzo drobny „pył” łatwiejszy 
do usunięcia z organizmu dla układu odpornościowego. 
Emitując zarówno fale o długości 532 nm, jak i 1064 nm, 
Discovery PICO może usuwać 
różnokolorowe tatuaże oraz po-
wierzchniowe i głębokie zmia-
ny barwnikowe, wykorzystując 
również tryby emisji impulsów 
Q-Switched i Photo-thermal (ze 
sprzężeniem zwrotnym), co sta-
nowi cechę charakterystyczną 
tego rodzaju laserów, umożli-
wiających również skuteczne 
leczenie starzejącej się skóry (od-
mładzanie skóry). Discovery Pico 
to najmocniejszy laser na rynku 
i dzięki temu osiąga najlepsze 
efekty terapeutyczne.
www.discoverypico.pl

stylage bi-soFt®
bi-soFt® – bezpieczeństWo i precyzja
W 2018 roku francuska firma Laboratoires VIVACY® wpro-
wadziła na rynek innowacyjną i opatentowaną technolo-
gię strzykawek stylage bi-soFt®. Technologia Bi-SOFT® 
pozwala lekarzowi na większą precyzję, wygodę i maksy-
malną kontrolę podczas iniekcji kwasu hialuronowego,  
co z kolei zapewnia pacjentom poczucie bezpieczeństwa  
i zdecydowanie poprawia komfort zabiegu.
OPATENTOWANA TECHNOLOGIA
Czym jest technologia bi-soFt®? Głównym wyzwaniem 
Laboratoires VIVACY® na etapie projektowania było za-
pewnienie równowagi pomiędzy stabilnością a łatwością 
manewrowania strzykawką podczas zabiegu, niezbędną  
w pracy lekarza zajmującego się medycyną estetyczną.  
Aby to osiągnąć, w nowej strzykawce Bi-SOFT® środek cięż-
kości został przesunięty w okolice krawędzi tłoka znajdu-
jącej się bliżej ręki lekarza, co pozwala na zdecydowane 

zwiększenie stabilności strzykawki i doskonałą precyzję 
podczas wykonywania zabiegu. 
doskonała konstrukcja
Ergonomiczna konstrukcja strzykawek Bi-SOFT® została 
opracowana z myślą o łatwym stosowaniu zarówno przez 
doświadczonych jak i niedoświadczonych lekarzy.
Korpus strzykawki wykonany został z przezroczystego poli-
węglanu o medycznej jakości, a miękkie w dotyku elementy 
to TPE – termoplastyczny elastomer, zapewniający dodat-
kową przyczepność i brak poślizgu pomiędzy powierzchnią 
strzykawki a rękawiczkami lekarza.
Miejsce na palce odznacza się wklęsłą powierzchnią  
z uniesionymi krawędziami, co pozwala zapobiec ślizganiu 
się palców z powierzchni uchwytu, dzięki czemu iniekcja 
przebiega w sposób pewny i regularny. 
Powierzchnia tłoka została zwiększona o 80% w porówna-
niu do tradycyjnej strzykawki, dzięki czemu lekarz może 
obsługiwać strzykawkę wnętrzem dłoni (nie tylko kciukiem)  
i ma wrażenie stosowania mniejszej siły podczas nacisku  
na tłok, co jest szczególne istotne podczas podawania  
produktów wolumetrycznych o dużej lepkości. W razie  
potrzeby lekarz może sprawdzić aspirację, korzystając  
ze specjalnych oznaczeń na powierzchni płytki uchwytu.
Strzykawki zostały zaprojektowane w pięciu różnych  
kolorach odpowiadających poszczególnym preparatom  
stylage ViVacy®, dzięki 
czemu łatwa jest identyfi-
kacja produktu i lekarz ma 
pewność, że stosuje odpo-
wiedni preparat we właści-
wym wskazaniu.
lea Vivacy
www.stylage.pl

Xlase plus
prawdziwy hi-tech w medycynie estetycznej.
Medycyna estetyczna i antyaging stawiają coraz wyższe 
wymagania. Bezpieczeństwo, naturalny i zdrowy wygląd 
pacjentów to priorytet każdego lekarza. Efekty te można 
uzyskać przy wykorzystaniu platformy Xlase plus, która łą-
czy włoski design z najbardziej zaawansowaną technologią. 
Korpus o kompaktowych wymiarach pozwala na podłą-
czenie różnych głowic mających zupełnie odmienne za-
stosowanie – miedzy innymi to sprawia, że XLase Plus jest 
urządzeniem uniwersalnym, które można skonfigurować 
do indywidualnych potrzeb każdego gabinetu medycyny 
estetycznej. 
Xlase plus można wyposażyć w głowicę diodową, Nd:YAG,  
Q-switched, Er:YAG oraz CPL (kalibrowane światło pulsacyjne). 
Wyjaśnienia wymaga fakt, że głowice wzajemnie się uzupeł-
niają i pozwalają na stworzenie bogatej oferty dla pacjentów. 
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Trwałe usuwanie owłosienia, zamykanie naczynek, usuwanie 
makijażu permanentnego, niwelowanie blizn, fotoodmładza-
nie, czy termolifting to tylko niektóre procedury zabiegowe, 
które można wykonać przy użyciu Xlase plus.

Doskonałym przykładem jest synergia działania technolo-
gii zawartej w głowicy CPL oraz Nd:YAG wykorzystanych 
w trakcie jednej sesji zabiegowej. Zabieg ten pozwala na 
doskonale przygotowanie skóry pacjenta przed kolejnymi 
zabiegami na przykład z wykorzystaniem technik iniekcyj-
nych. Duży wachlarz możliwości jakie dają głowice kompa-
tybilne z XLase Plus pozwalają na wykonywanie procedur 
u pacjentów w każdym wieku, a efektem ich działania jest 
naturalny wygląd skóry.

Inżynierowie firmy BIOTEC ITALIA stworzyli bezpieczny  
i skuteczny sprzęt o wyjątkowo intuicyjnym sterowaniu  
– interfejs jest przyjazny, a instalacja i wymiana głowic nie 
sprawia żadnych trudności. Uniwersalność to kolejny atut 
XLase Plus – kilka urządzeń można zastąpić jednym korpu-
sem. BIOTEC ITALIA zapewnia również pełną obsługę szko-
leniową oraz wsparcie posprzedażowe. 

Obecnie pojawiły się w ofercie dwie nowe głowice lasero-
we kompatybilne z platformą XLase Plus. Jedna z nich to 
głowica alexdual 760-810nm, umożliwiająca skuteczniejszą 

epilację włosów o mniejszym wybarwieniu, jak również 
mozliwość wykonywania bezpieczniejszych procedur  
zabiegowych na ciemnych fototypach.

Druga, to głowica ginekologiczna Er:Yag 2940nm, umożli-
wiająca zmniejszenie wiotkości ścian pochwy, zwiększenie 
elastyczności i stopnia nawilżenia błony śluzowej pochwy, 
eliminacje objawów zespołu rozluźnienia pochwy.
biotec lasers polska 
www.biotecpolska.pl
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aptos eXcellence 
Visage metHod 
Harmonia Piękna to estetyczny wygląd, pełen równowa-
gi, symetrii, doskonałości, z zachowaniem naturalności, 
świeżości i młodzieńczej witalności To także balans między 
duszą i ciałem, będący wynikiem akceptacji i zadowolenia 
ze swojego wyglądu, co oczywiście wpływa na lepsze sa-
mopoczucie. Firma Aptos już od ponad 20 lat, za sprawą 
certyfikowanych lekarzy, uszczęśliwia pacjentów na całym 
świecie, przywracając ich naturalne piękno, w sposób har-
monijny, bez sztuczności, odbudowując właściwe propor-
cje i przywracając skórze zdrowie, gęstość, jędrność i prawi-
dłowe nawilżenie. To niekwestionowany lider w dziedzinie 
korekcji zmian starzeniowych, genetycznych czy wolume-
trycznych. 
Spośród technik Aptos Excellence Visage to najbardziej 
unikalna i jednocześnie uniwersalna metoda zabiegowa, 

uwielbiana zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów, gdyż 
koryguje kompleksowo różne objawy starzenia, w sposób 
naturalny, małoinwazyjny i przyjazny. 
To najskuteczniejsze i najbardziej wszechstronne narzędzie 
do kompleksowej walki z opadającymi tkankami w obsza-
rze całej twarzy, z uwzględnieniem linii brwi, policzków,  
żuchwy, a także szyi, z jednoczesną odbudową jakości  
skóry, przywróceniem naturalnej witalności i działaniem 
przeciwstarzeniowym.
Za sprawą wielokierunkowch wypustów, ułożonych parami, 
po 4 szt. na każdym centymetrze nici, opatentowanych 
przez dr M. Sulamanidze oraz zintegrowaniu z nietrauma-
tyczną, zaokrągloną kaniulą, przenikającą tkanki bez ich  
kaleczenia, możemy przemieszczać tkanki miękkie, do-
wolnie je modelując do indywidualnych potrzeb każdego 
pacjenta, odbudowując utraconą objętość, równomiernie 
rozgładzając zmarszczki i fałdy oraz odmładzając skórę. 
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Długie 18 cm nici Excellence Visage doskonale zamo-
cowane są w tkankach, przenikając je na kształt litery Z  
(“Z lifting”) skutecznie je unoszą i naprowadzają na pier-
wotne położenie w obrębie każdego kompartmentu tłusz-
czowego, bez dokładania sztucznej objętości. W zabiegu  
Visage Oval nici Excellence doskonale napinają linię  
żuchwy i okolicę podbródkową, modelując owal twarzy. 
bez rozciągania ust. W obszarze szyi nie tylko przywraca-
ją prawidłową jędrność, ale także tak ważną elastyczność 
skóry, naturalną gęstość i witalność, likwidując zmarszczki 
i bruzdy.

Dzieje się tak za sprawą unikalnej kompozycji nici, roz-
puszczalnego materiału, będącego kopolimerem kwasu 
polimlekowego i kaprolaktonu, dwóch stymulatorów tkan-
kowych, teraz wzbogaconych także o kwas hialuronowy 
P(LACL)HA, stanowiąc tym samym trzecią już generację 
nici Aptos. Struktura nici zapewnia natychmiastowy efekt 
liftingu, a zawarty w niciach kwas hialuronowy wpływa tak-
że na natychmiastową rewitalizację skóry. Ponadto wspiera 
syntezę kolagenu tuż po implantacji, a po ok 90 dniach roz-
poczyna się druga faza stymulacji kolagenu, spowodowana 
aktywnością kwasu polimlekowego. Zaletą tego połączenia 
składników jest także skrócenie czasu rekonwalescencji  
pozabiegowej. 

W efekcie pacjent uzyskuje kompleksową i harmonijną 
odbudowę piękna: uniesienie i naprowadzenie tkanek na 
właściwe położenie, odbudowanie w naturalny sposób 
ubytków tkankowych, rozgładzenie fałdów i zmarszczek, 
przebudowę skóry. Skóra staje się gęsta, jędrna, elastycz-
na, nawilżona i naturalnie piękna, i to nie tylko w obszarze 
twarzy, ale także szyi. A wszystko to w sposób nietraumaty-
zujący tkanek i łatwy do założenia.

aesthetic concept 
www.aestheticconcept.com.pl

stylage® XXl 
stylage® XXl to francuski preparat na bazie kwasu hialu-
ronowego opracowany przez naukowców z Laboratoires 
Vivacy, z wykorzystaniem unikalnej technologii IPN-Like, 
polegającej na wzajemnym przenikaniu się sieci hialuronia-
nu. Technologia ta gwarantuje odpowiednią wiskoelastycz-
ność preparatu, równomierność iniekcji i idealne rozmiesz-
czenie preparatu w skórze. 

stylage® XXl charakteryzuje się największą spoistością  
i zdolnością korekcji objętościowej spośród wszystkich  
produktów gamy Stylage®. 

Preparat stylage®XXl o odpowiednio dobranych właści-
wościach reologicznych zwiększa objętość tkanek podskór-
nych (na kościach policzkowych, policzkach, podbródku)  
i zapewnia błyskawiczną korekcję głębokich ubytków.  
Zawarty w preparacie mannitol – naturalny przeciwutle-
niacz, wykazuje silne działanie przeciwrodnikowe, opóź-
niające degradację kwasu hialuronowego w skórze, a tym  
samym wydłużające okres utrzymywania się efektu zabiegu. 
         
Preparat stylage®XXl umożliwiając wypełnienie dużych 
ubytków objętości, pozwala na przywrócenie harmonij-
nych proporcji twarzy. 

lea Vivacy 
www.stylage.pl
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liFting HybrydoWy restylane 
unikatowy zabieg, który kompleksowo wpływa 
na poprawę wyglądu. 
Trzy różne produkty Restylane, dwie różne technologie 
NASHA i OBT, które oddzielnie zapewniają efekt liftingu, 
delikatnego modelowania oraz subtelne dodanie objęto-
ści. Stosowane łącznie, w zależności od indywidualnych 
potrzeb pacjenta pozwolą uzyskać naturalny efekt odmło-
dzenia i podkreślenia piękna podczas jednego zabiegu. 
Bez przerysowania, bez sztucznego efektu, bez szablonu. 
Lifting Hybrydowy to zabieg szyty na miarę, dostosowany 
do potrzeb pacjenta i jego predyspozycji.
Korzyści zabiegu Lifting Hybrydowy Restylane:
personalizacja 
Produkty linii Restylane wykorzystując dwie wyjątkowe 
technologie NASHA™ i OBT umożliwiają dostosowanie  
zabiegów do oczekiwań i potrzeb pacjenta, a rezultaty  
widoczne są natychmiast. 
Unikatowe właściwości preparatów z serii do zabiegów 
wolumetrii Restylane Volyme, Restylane Defyne i Restylane 
Lyft – sieciowanie żelu oraz wielkość cząsteczki – pozwalają 
przywrócić młodzieńczy wygląd twarzy, uwydatnić kości 
policzkowe, modelować policzki czy wypełnić zagłębienia 
w okolicach skroni, bezpiecznie, szybko z naturalnie wyglą-
dającym rezultatem. 
Wysoki profil bezpieczeństwa
Restylane jest liderem na rynku, co potwierdza ponad  
30 milionów zabiegów wykonanych na całym świecie.  
Skuteczność i bezpieczeństwo produktów Restylane  
zostało potwierdzone w wielu światowych badaniach  
klinicznych przeprowadzonych zgodnie z Evidence Based 
Medicine (Medycyna Oparta na Faktach).
naturalny wygląd 
Linia wypełniaczy Restylane oferuje szeroki wybór produk-
tów dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb, 
umożliwiając uzyskanie naturalnego efektu. 
Restylane pomaga przywrócić 
bardziej młodzieńczy, natural-
ny wygląd twarzy, zachowując  
jednocześnie jej ekspresję.
galderma polska
www.galderma.pl

nitHya
rezultaty, których nie możesz sobie wyobrazić
Kolagen to materiał, z którego powstaje młodość. Jest nie-
zbędnym sojusznikiem w każdej strategii przeciwstarzenio-
wej i jednym z głównych czynników przyczyniających się 
do utrzymania młodego i zdrowego wyglądu skóry. Po 25 
roku życia nasz organizm traci zdolność do jego naturalnej 
produkcji, dlatego skóra przestaje być młodzieńczo jędrna  
i pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki. Na szczęście jest 
sposób na to, aby jednocześnie odmłodzić skórę jak i sty-
mulować ją do ponownej produkcji kolagenu i to zarówno 
w obrębie twarzy jak i innych części ciała.
nithya to seria produktów kolagenowych do użytku ga-
binetowego i pielęgnacji pozabiegowej, które przynoszą 
spektakularne rezultaty odmłodzenia i ujędrnienia już po 
jednym zabiegu. To jedyna na naszym rynku linia kolageno-
wa zawierająca osobny preparat do iniekcji przeznaczony 
wyłącznie do zabiegów na ciało! 
Twarz – natychmiastowa jędrność i rozświetlenie, długo-
trwałe odmłodzenie
Zabieg mezoterapii nithya pozwala uzyskać natychmia-
stowy efekt niezwykle rozświetlonej, gładkiej, jędrnej  
i elastycznej skóry już po pierwszym zabiegu. Produkt jest 
stworzony do redukcji zmarszczek na delikatnych obsza-
rach jak okolice oka. Szybkie efekty są jednak równie ważne 
co długotrwałe i dogłębne działanie. nithya gwarantuje 
nie tylko rezultaty widoczne gołym okiem takie jak redukcja 
zmarszczek i młodzieńczy blask. nithya stymuluje komórki  
do ponownej produkcji kolagenu, dzięki czemu proces  
starzenia się zostaje spowolniony.
ciało – pożegnaj rozstępy, blizny i wiotką skórę
nithya body to jedyny produkt na naszym rynku, będący 
osobnym preparatem kolagenowym do zabiegów na ciało. 
Koniec z korzystaniem z produktów przeznaczonych do 
twarzy na inne części ciała. Preparat stworzony do kon-
kretnego problemu działa zdecydowanie lepiej. Zabiegi  
nithya body mają niezwykle szerokie spektrum działa-
nia. Pomagają zredukować cellulit i ujędrnić wiotką skórę.  
Świetnie radzą sobie również z niwelowaniem nieestetycz-
nych rozstępów czy blizn. nithya body to również roz-
wiązanie problemu ciemnych plam na skórze powstających  
w wyniku upływu czasu. 
niesamowity poziom bezpieczeństwa
Zabiegi z użyciem preparatów do iniekcji Nithya, polegają 
na wprowadzeniu kolagenu Nithya na odpowiednią głębo-
kość skóry, za pomocą mikroukłuć. Preparat nie wymaga 
przeprowadzania testów alergicznych i gwarantuje brak 
skutków ubocznych związanych z reakcjami uczuleniowymi. 

KATEGORIA:  Zabieg Roku 2018!
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Jest również mało inwazyjny, co sprawia, że szybko można 
po nim wrócić do codziennych zajęć. nithya gwarantuje 
niesamowity poziom czystości i bezpieczeństwa, pozwala-
jące osiągnąć doskonałe efekty.
profesjonalna rewitalizacja
nithya to nie tylko preparaty do celów zabiegowych.  
Producent zadbał również o produkty pielęgnacyjne do 
użytku zewnętrznego zapewniające odpowiednią pielę-
gnację skóry po zabiegach. 100% kolagen w postaci de-
likatnego musu do codziennej pielęgnacji skóry twarzy 
działa kojąco i rewitalizująco, a balsam nithya zawierający 
kolagen, elastynę i olejek jojoba – regeneruje skórę i dosko-
nale uzupełnia zabiegi modelujące ciało.
esthetic medical innovation
www.estheticmedical.pl, www.nithya.pl

princess® Volume plus
Princess® Volume Plus to wypełniacz na bazie kwasu hialu-
ronowego przeznaczony do zabiegów wolumetrycznych, 
odbudowy i modelowania owalu twarzy, a także leczenia 
rekonstrukcyjnego w lipotrofii twarzy, blizn ubytkowych  
i asymetrii morfologicznej. 
croma pharma, www.croma.pl

zaFFiro
Jest to technologia wyposażona w nowoczesne szkło  
szafirowe, które wzmacnia emisję światła podczerwonego 
prowadząc do efektu cieplnego skóry nazywanego ter-
moliftingiem. zaffiro umożliwia podgrzanie głębokich 
warstw skóry do temperatury 65 C, dzięki temu włókna 
kolagenowe i elastyna, odpowiedzialne za napięcie skóry, 
zostają skrócone do ich pierwotnej długości. Fibroblasty, 
które odpowiadają za produkcję włókien kolagenowych są 
jednocześnie stymulowane do produkcji nowych, młodych 
włókien. Dzięki temu mamy do czynienia z wielowymiaro-
wym efektem liftingu, który przywraca skórze jej młodzień-
czy wygląd w całkowicie naturalny, ale także spektakularny 
sposób. Natychmiast po zabiegu jest widoczny efekt roz-
świetlenia nazywany też efektem zaffiro, który jest możliwy 
do osiągnięcia przed ważnym wyjściem, ślubem, randką czy 
inną uroczystością. Dla trwałości i pogłębienia efektu warto 
zabieg powtórzyć kilkakrotnie. Zaffiro wyposażone jest 
w technologię peelingu wodnego (Waterpeelig) – dwu-
fazowy strumień powietrza i wody, który kompleksowo 
oczyszcza skórę, umożliwiając dostarczenie jej składni-
ków aktywnych, ale także lepsze przewodzenie przez nią 
temperatury. Dzięki temu osiągamy jednorodne podgrza-
nie obszaru poddawanego odmłodzeniu i ujędrnieniu,  
a tym samym potęgujemy efekty.
Wskazania
•	 utrata	jędrności	skóry	na	twarzy,	
 szyi i dekolcie w wyniku procesu starzenia lub utraty wagi
•	 utrata	jędrności	skóry	ciała	w	wyniku	procesu	starzenia		
 lub utraty dużej masy ciała (brzuch, wewnętrzne partie  
 ud i ramion, skóra nad kolanami)
•	 wiotkość	skóry	brzucha
•	 bruzdy	wargowo-nosowe,	zmarszczki
•	 utrata	owalu	twarzy
•	 poszarzała,	wymagająca	odżywienia	skóra
efekty i korzyści
•	 Natychmiastowe	rezultaty
•	 Bezinwazyjnie
•	 Komfortowo
•	 Bez	okresu	rekonwalescencji	
 – tzw. zabieg lunchowy 
 lub bankietowy
•	 Również	dla	osób	ze	skórą	
 naczynkową
•	 Lifting	i	pielęgnacja	jednocześnie
www.zaffiro.pl
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KATEGORIA:  Regeneracja i ukojenie
bariÉderm cica 
krem regenerujący
Bariéderm CICA Krem regenerujący marki Uriage to idealne 
rozwiązanie na różnego rodzaju podrażnienia i uszkodze-
nia skóry takie jak: otarcia, skaleczenia i pęknięcia, drobne 
oparzenia oraz po zabiegach dermatologicznych i chirur-
gicznych. 
Dzięki połączeniu Wody Termalnej Uriage oraz unikalnych 
składników aktywnych, zapewnia skuteczne potrójne  
działanie: 

•	 regeneruje: przyspiesza regenerację naskórka i skóry 
właściwej oraz zmniejsza ryzyko powstawania blizn  
przebarwień dzięki zawartości nowego opatentowanego 
składnika aktywnego GF-Repair® o potwierdzonym działa-
niu stymulującym syntezę czynników wzrostu VEGF i TGFβ,  
a także kwasu hialuronowego o niskiej masie cząsteczko-
wej, D-Pantenolu oraz krzemu organicznego; 

•	 izoluje i chroni: tworzy efekt niewidocznego plastra,  
aby chronić skórę przed drażniącymi czynnikami  

melablock Hsp® spF 50+ 
Melablock HSP® SPF 50+ to krem z innowacyjnym, opaten-
towanym przez firmę skin tech pharma group systemem 
ochrony skóry przed szokiem termicznym, który może być 
wywołany podwyższeniem temperatury organizmu przez 
promieniowanie słoneczne. 

Jak działa Melablock HSP®? Przede wszystkim zapewnia 
długotrwałą ochronę przeciwsłoneczną: chroni przed po-
jawieniem się rumienia skóry po ekspozycji na promienie 
słoneczne, chroni przed powstawaniem przebarwień po-
zapalnych, chroni przed szkodliwym działaniem promieni 
UVA i UVB aż w 98%. Melablock HSP® zawiera filtry przeciw-
słoneczne, które nie pozwalają szkodliwym promieniom 
słonecznym dotrzeć do keratynocytów, a zmikronizowane 
cząsteczki dwutlenku tytanu wykorzystywane w filtrach 
odbijają promieniowanie UVA i UVB. Specjalne składniki  
zawarte w kremie aktywują produkcję 
naturalnych białek szoku cieplnego 
(HSP), które chronią komponenty prote-
inowe skóry przed destrukcją termicz-
ną. Krem dodatkowo zapewnia ochronę 
przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników tlenowych, ponieważ zawiera 
stabilną formę witaminy E, mającą wy-
jątkowe właściwości antyoksydacyjne. 
Witamina E przyspiesza też regenera-
cję skóry po oparzeniach oraz chroni 
naturalną dysmutazę ponadtlenkową, 
która neutralizuje wolne rodniki i także  

należy do rodziny ważnych antyoksydantów.
lea Vivacy
www.skintech.com.pl

melan 130+ pigment control 
Melan 130+ pigment control to innowacyjny produkt z no-
wej gamy przeciwsłonecznej Mesoprotech stworzony przez 
hiszpańskie laboratorium Mesoestetic. Dzięki zawartości  
filtrów fizycznych, chemicznych i biologicznych Melan 130+ 
gwarantuje najwyższą* ochronę przeciwsłoneczną (UVB 
131 i UVA 67). Ponadto azeloglicyna zapobiega powstawa-
niu przebarwień hamując działanie tyrozynazy – enzymu 
odpowiedzialnego za produkcję melaniny. 
Wyjątkowa konsystencja fluidu szybko się wchłania i nie 
pozostawia białych śladów, a zawartość pigmentu o na-
turalnym odcieniu kamufluje niedoskonałości i wyrównu-
je koloryt skóry, nadając jej naturalny  
wygląd bez efektu maski.
Ze względu na swoje unikalne właści-
wości ochronne i zapobiegające po-
wstawaniu przebarwień produkt Meso-
protech Melan 130+ wzbogaci zestawy 
depigmentacyjne Cosmelan i Derma-
melan.
melan 130+ to najwyższa ochrona 
przeciwsłoneczna i wyjątkowa przyjem-
ność stosowania.
urgo aesthetics
www.bioprofil.pl

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2018

KATEGORIA:  Ochrona Przeciwsłoneczna



derma news 23

dermonaprawczy balsam do ciała® – koi, nawilża i odży-
wia. Przywraca fizjologiczny płaszcz hydrolipidowy, przez 
co wspomaga regenerację wysuszonego naskórka. Skóra 
staje się odporna na szkodliwe działanie czynników ze-
wnętrznych, jest miękka i wygładzona. Regularnie stoso-
wany, poprawia elastyczność skóry średnio o 20% w ciągu 
trzech tygodni.

substancje aktywne:
•	 prebiotyk biolin – wspomaga naturalną równowagę  
 flory bakteryjnej skóry, dzięki czemu staje się ona 
 odporna na podrażnienia.
•	 kompleks 10 witamin, w tym witaminy z grupy b  
 – odżywiają, poprawiają elastyczność i wspomagają 
 regenerację naskórka, dzięki czemu skóra pozostaje   
 odczuwalnie jędrna i gładka. 
•	 kompleks hydroaktywny – intensywnie oraz długo 
 trwale nawilża skórę suchą i wymagającą, pozostawiając  
 ją odczuwalnie miękką. 

dermonaprawczy krem do stóp® – wspomaga odnowę 
komórkową naskórka, wzmacnia jego strukturę, zabezpie-
czając przed podrażnieniami. Intensywnie i długotrwale 
nawilża dzięki zawartości składników hydroaktywnych. 
Skutecznie wygładza i redukuje pęknięcia naskórka, zabez-
piecza przed nadmiernym wysychaniem, rogowaceniem 
i pękaniem. Już po 3 tygodniach regularnego stosowania 
elastyczność skóry poprawia się średnio o 39%. 
Substancje aktywne:
•	 kompleks 10 witamin w tym witaminy z grupy b 
 – odżywia, poprawia elastyczność i wspomaga regenerację  
 naskórka. 
•	 prebiotyk biolin – wspomaga naturalną równowagę flory  
 bakteryjnej skóry.
•	 Wyciąg z rokitnika – posiada właściwości regeneracyjne,  
 zapewnia skórze odporność na uszkodzenia. 
sanoFi
www.sanofi.pl
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zewnętrznymi dzięki formule zawierającej opatentowany 
składnik aktywny Poly-2P® oraz smektyt; 

•	 działa antyseptycznie i koi: połączenie miedzi i cynku 
ogranicza namnażanie się bakterii, a Woda Termalna Uriage 
łagodzi podrażnienia oraz odbudowuje barierę skórną.
Bariéderm CICA Krem regenerujący dzięki hipoalergicz-
nej formule bez konserwantów oraz substancji zapacho-
wych, nie piecze podrażnionej skóry. Jest rekomendowany  
w pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i dorosłych. Bardzo 
wysoka skuteczność i tolerancja preparatu została potwier-
dzona w badaniach klinicznych u osób ze skórą wrażliwą 
i atopową, z powierzchownymi uszkodzeniami naskórka 
oraz po zabiegach estetycznych i dermatochirurgicznych. 

Bariéderm CICA Krem regenerujący ma bardzo przyjemną, 
kremową konsystencję, która idealnie na-
daje się do masażu blizn. Krem nie tworzy 
na skórze okluzyjnej warstwy, szybko się 
wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu 
na skórze oraz jest wodoodporny. 

Od maja 2018r. Bariéderm CICA Krem rege-
nerujący dostępny jest w wersji z filtrem 
spF 50+, dzięki czemu dodatkowo chroni 
świeże blizny przed nieestetycznymi prze-
barwieniami.
urgo polfa łódź 
www.bioprofil.pl

emolium skin repair 
Skóra z wiekiem staje się sucha, następnie traci swoją gę-
stość, elastyczność i jędrność. Jej potrzeby pielęgnacyjne 
rosną. Z tego względu wymaga specjalnego traktowania 
– preparatu, który będzie posiadał istotne korzyści w jed-
nym produkcie: silnie ją nawilży, odżywi dzięki witaminom  
i odbuduje naturalną barierę ochronną. Korzystając z wielo-
letniego doświadczenia w dziedzinie pielęgnacji wymaga-
jącej skóry suchej i wrażliwej, eksperci Emolium we współ-
pracy z dermatologami opracowali nową linię – emolium 
skin repair®.

To kompleksowe rozwiązanie dla skóry wymagającej sil-
nego nawilżenia, odżywienia, ukojenia oraz intensywnej 
regeneracji. Preparaty linii zawierają składniki o intensyw-
nym działaniu naprawczo-regenerującym, które wspoma-
gają odnowę komórkową i wzmacniają strukturę naskórka.  
Regularnie stosowane wygładzają skórę i zwiększają jej  
elastyczność, zapewniając miękkość i zdrowy wygląd. 
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neauVia rebalancing 
cream ricH

Odżywczy krem intensywnie nawilżający i przeciwstarze-
niowy z frakcyjnym kwasem hialuronowym 3DHA i czynni-
kami wzrostu EGF i KGF, które aktywują naturalną funkcję 
ochronną skóry oraz wzmacniają syntezę kolagenu i elasty-
ny. Enzymy ATP dostarczają komórkom energię niezbędną 
do ich prawidłowego funkcjonowania. 
Zawarty kompleks ceramidów odbudowuje barierę hy-
dro-lipidową skóry, a witamina E ma silne działanie anty-
oksydacyjne. Ekstrakt z miechunki pobudza produkcję 
kolagenu i jest bogatym źródłem witamin oraz działa prze-

ciwzapalnie, a ekstrakt z korzenia lukrecji posiada silne 
właściwości nawilżające, kojące i rozświetlające. Krem po-
prawia elastyczność i sprężystość skóry, a także przyśpiesza 
regenerację po zabiegach medycyny estetycznej. Redukuje 
uszkodzenia powodowane działaniem wolnych rodników  
i pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia  
zachowując skórę aksamitną w dotyku.

www.neauvia.pl
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KATEGORIA:  Skóra naczynkowa

koncentrat na naczynka 
iWostin capillin Forte

skóra naczynkowa twarzy i ciała
Zmiany i nieprawidłowości naczyniowe są problemem co-
raz większej liczby osób. Na rozszerzone naczynia krwiono-
śne oraz utrzymujące się zmiany rumieniowe twarzy i ciała 
skarżą się zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym wie-
ku. W pielęgnacji skóry naczyniowej zalecane jest używanie 
preparatów przeznaczonych do naczynkowej skóry wrażli-
wej, które powinny zawierać substancje przeciwzapalne 
oraz łagodzące. 

koncentrat na naczynka iwostin capillin Forte to specja-
listyczny preparat przeznaczony do codziennej pielegnacji 
skóry twarzy i ciała. Zawiera kompleks zmikronizowanej 
diosminy oraz hesperydyny w optymalnych stężeniach, 
skuteczny w redukcji trwałych zaczerwienień oraz przeciw-
działaniu ich utrwalania. 

diosmina działa ochronnie na naczynia krwionośne,  
co przekłada się na zmniejszenie widoczności opuchnięć. 
mikronizacja składnika (zmniejszenie wielkości cząstek) 
zwiększa jego wchłanianie a co za tym idzie skuteczność  
(w formie zmikronizowanej wchłania się w ok. 70%, w po-
staci niezmikronizowanej w 20-30%). 

Hesperydyna ma właściwości przeciwutleniające, chroni 
naczynka i pomaga przezwyciężyć negatywne, fizyczne 

oznaki zmęczenia i stresu. Znacznie poprawia odcień  
i barwę skóry. 
Fucogel® oraz hialuronian sodu nawilżają i koją skórę, 
tworząc delikatny film ochronny. 
95% osób testujących koncentrat potwierdza redukcję  
widoczności zaczerwienień*.

Badania aplikacyjne w Niezależnym Instytucie Badawczym 
na zlecenie Laboratorium Iwostin, efekt po * 21 dniach  
regularnego stosowania.

zastosowanie: Codzienna pielęgnacja nadwrażliwej skóry 
twarzy i ciała o podwyższonym ryzyku alergologicznym, 
z mniej lub bardziej widocznymi naczynkami oraz telean-
giektazjami.

składniki: zmikronizowana diosmina  
i hesperydyna, Algi Aldavine 5x, Pronalen 
Aesculus trokserutyna, witamina C i E,  
pantenol, alantoina, hialuronian sodu,  
Fucogel.

sanoFi
www.sanofi.pl
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uniVerskin 

uniVerskin™ to produkty do pielęgnacji skóry zaprojek-
towane przez francuską firmę farmaceutyczną o tej samej 
nazwie. Powstały dzięki zespołowi wybitnych naukowców 
składającemu się z 2 dermatologów, 1 chirurga szczękowo-
-twarzowego, 2 chirurgów plastycznych, 1 patolog, 1 bio-
log i 1 chemik. 

universkin™ to kosmetyki dopasowywane do każdego 
pacjenta indywidulanie w zależności od jego problemów 
skórnych, stylu życia, czy nawet pory roku. Kompozycja 
kosmetyków tworzona jest przez lekarza w jego gabinecie. 
Ma on do dyspozycji bazowe serum P zawierające peptydy 
biomimetyczne i oleju Camelina, które łączy z odpowiednio 
dobranymi, naturalnymi składnikami aktywnymi. Jest ich 
19. Łącząc maksymalnie 3 w jednej formule, możliwe jest 
uzyskanie aż 1159 kombinacji. 
Wyboru substancji aktywnych dokonano na podstawie 
ściśle naukowej metody: metaanalizy 5136 publikacji  
Medline z lat 1977 - 2017. Substancjami aktywnymi są czyste 
molekuły pozyskiwane od dostawców farmaceutycznych 
niż kosmetycznych. Celem jest odtworzenie protokołów 
i wyników zaobserwowanych w opublikowanych bada-
niach. Lekarz może opracować recepturę biorąc pod uwagę  
skuteczność, a nie stabilność receptury.

universkin™ nie zawierają konserwantów chemicznych  
i wykazują optymalną skuteczność delikatnych substancji 
aktywnych, takich jak kwas L-askorbinowy, retinol i dysmu-
taza ponadtlenkowa. 
Wyjątkowe podejście universkin™ umożliwia niezwykle 
skuteczne leczenie problemów estetycznych i dermatolo-
gicznych, takich jak zmarszczki, wiotka skóra, zaczerwienie-
nia, przebarwienia, skóra sucha oraz skłonna do trądziku.
Serum Universkin™ można skomponować do stosowania 
na noc, na dzień, na okolicę oka lub na całą twarz i stosować 
zarówno na noc, jak i na dzień. 
croma pharma, www.croma.pl
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Zostań Jurorem w Konkursie na 

Perły Dermatologii Estetycznej 2018!

Wśród lekarzy biorących udział w głosowaniu 
na najlepsze produkty rozlosujemy 5 bezpłatnych 

wejściówek na

XX JUbILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

I MEDYCYNY ANTI-AGING

organizowany przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych w dniach 8-10 marca 2019 r. 

w Warszawie.
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bio-sense ultra repair cream 
pełna regeneracja uszkodzonej skóry.
W kremie pozabiegowym BIO-SENSE® Ultra Repair Cream 
zastosowano nie tylko najbardziej skuteczne substancje 
czynne przyspieszające gojenie skóry po zabiegach  
estetycznych, które redukują rumień I obrzęk ale również 
substancje stymulujące skórę do prawidłowej regeneracji 
oraz zwiększonej produkcji kolagenu i innych składników 
macierzy międzykomórkowej. Stosowanie kremu w kilka 
sekund po nałożeniu po zabiegu przynosi ulgę, redukując 
uczucie pieczenia, zaczerwienie skóry i obrzęk wywołany 
zabiegiem. Dzięki redukcji rumienia oraz zawartości silnych 
antyoksydantów zapobiega powstawaniu przebarwień 
pozapalnych. Tripeptyd miedziowy-1 dodatkowo silnie 
stymuluje komórki macierzyste i fibroblasty do produkcji 
kolagenu i innych składników macierzy międzykomórko-
wej. Tripeptyd miedziowy-1 promuje aktywację procesu 
gojenia ran, aktywuje komórki odpowiedzialne za odpo-
wiedź immunologiczną, ma właściwości antyoksydacyjne 
i przeciwzapalne, stymuluje syntezę kolagenu i glikozami-
noglikanów w fibroblastach oraz promuje wzrost nowych 
naczyń krwionośnych. 
bio-sense® ultra repair cream znacząco przyspiesza 
gojenie skóry po medycznych zabiegach estetycznych:  
mikronakłuwanie frakcyjne DERMAPEN™, zabiegi laserowe, 
radiofrekwencja mikroigłowa, mezoterapia igłowa, zabie-
gi złuszczające skórę, inne zabiegi estetyczne wywołujące 
stan zapalny skóry, rumień I obrzęk.
reVisage, www.revisage.pl/biosense

cetapHil 
Już od 14-stu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom w co-
dziennych 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.
cetaphil em emulsja micelarna do mycia
•	 Chroni	płaszcz	lipidowy	dzięki	zabezpieczeniu	substancji	
myjącej w postaci miceli. Sprawdza się w przypadku skóry 
suchej, wrażliwej, z trądzikiem młodzieńczym i różowa-
tym, jak również przed i po zabiegach dermatologicznych  
oraz do demakijażu twarzy i okolic oczu.
cetaphil md dermoprotektor balsam do twarzy i ciała
•	 Zapewnia	 głębokie	 i	 długotrwałe	 nawilżenie	 skóry	 za	
sprawą jego unikatowego składu. Zawiera olej z awokado, 
który dostarcza NNKT oraz pantenol, który łagodzi podraż-
nienia i ułatwia regenerację, a także wysokie stężenie silnie 
wiążącej wodę gliceryny.
cetaphil da ultra krem intensywnie nawilżający
•	 Intensywnie	nawilża	oraz	uzupełnia	brakujące	w	skórze	
lipidy. Zawiera unikalny kompleks ERC5, czyli pięć kluczo-
wych składników, które zapewniają skórze ochronę, prawi-
dłowe nawilżenie oraz odpowiednie uzupełnienie lipidów 
(np. PCA, masło Shea i olej z orzechów makadamia). Dzięki 
temu świetnie sprawdza się w przypadku AZS i wyprysku 
oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo  
suchą skórą.
cetaphil ps lipoaktywny krem nawilżający
•	 Zapewnia	 silnie	 wysuszonej	 lub	 uszkodzonej	 skórze	 
zaspokojenie jej najistotniejszych potrzeb.
galderma polska, www.galderma.pl
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aoX Ferulic 
Najnowsze serum o działaniu antyoksydacyjnym i ochron-
nym stworzone przez hiszpańskie Laboratorium Meso-
estetic. Dzięki synergicznemu działaniu trzech unikalnych 
składników aktywnych serum zapewnia silne działanie 
antyoksydacyjne i anti-aging: 15% witamina C w czystej 
formie stymuluje syntezę kolagenu, chroni komórki skóry 
przed szkodliwymi skutkami utleniania, zapobiegając 
przedwczesnemu starzeniu, i wyraźnie ją rozświetla. Zawarty 
w serum kwas ferulowy w bezpiecznym stężeniu 0,5% 
chroni fibroblasty przed uszkodzeniami spowodowanymi 
np. promieniowaniem UV, a innowacyjny składnik Protech-
-Cell Complex w połączeniu z witaminą E hamuje działanie 
wolnych rodników, a także chroni lipidy obecne w naskórku 
wzmacniając barierę ochronną skóry.
aoX Ferulic to serum o lekkiej konsystencji, dzięki czemu 
łatwo się wchłania, przez co jest odpowiedni do pielęgnacji 
każdego typu skóry, również mieszanej, tłustej czy wrażli-
wej. Ze względu na optymalne pH 3.8 AOX Ferulic ułatwia 
wchłanianie składników zawartych w serum, a ponadto 
stymuluje skórę do regeneracji nie powodując podrażnień, 
dzięki czemu może być z powodzeniem stosowane po za-
biegach medycyny estetycznej, np. mezoterapii, mezotera-
pii bezigłowej czy laserach ablacyjnych.
Działanie serum AOX Ferulic zostało sprawdzone w bada-
niach klinicznych in vitro i w badaniach samooceny, które 
potwierdzają jego wysoką skuteczność:
Redukcja wolnych rodników – 94% 
Zmniejszenie procesu oksydacji spowodowanego promie-
niowaniem IR – 30%
6x większa synteza kolagenu
8x dłuższa ochrona antyoksydacyjna
Ujędrnienie i poprawa jakości i wyglądu skóry 100%
urgo aesthetics, www.bioprofil.pl

booster naWilżający 
iWostin Hydro sensitia
Miejskie życie i jego wciąż rosnące tempo zagrażają wrażli-
wej skórze. Ciągle narażona na szkodliwe działanie smogu, 
klimatyzacji, stresu czy promieniowania UV, szybciej traci 
wodę i w konsekwencji w ciągu dnia staje się coraz bar-
dziej wysuszona. Zwykłe nawilżenie nie wystarczy. Dlatego  
w Laboratorium Iwostin powstał booster nawilżający  
iwostin Hydro sensitia®, przeznaczony do specjalistycz-
nej pielęgnacji skóry bardzo suchej i wrażliwej. 
Preparat działa wielowymiarowo. Intensywnie nawilża 
skórę (działanie „od wewnątrz”), jednocześnie chroniąc ją 
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych 
(działanie „z zewnątrz”). Dzięki temu pozwala skórze wy-
glądać zdrowo i atrakcyjnie przy miejskim tempie życia. 
Booster tworzy na skórze delikatny, nawilżająco-ochronny 
film, zabezpieczający ją przed wysuszeniem. Likwiduje 
oznaki zmęczenia i stresu, przez co skóra staje się wypoczęta 
i zrelaksowana, pełna naturalnego blasku.
Składniki aktywne zawarte w serum: 
•	 Fucogel® – tworzy ochronny filtr wzmacniający 
 i przedłużający odczucie nawilżenia.  
•	 Kolagen	morski	– odzywia skórę, 
 poprawiając jej kondycję i wygląd
•	 3	rodzaje	cząstek	kwasu	hialuronowego 
 – natychmiastowe nawilżenie
•	 Innowacyjny	tripeptyd	– w krótkim czasie 
 wygładza skórę, zmniejszając widoczność zmarszczek
•	 Roślinne	komórki	macierzyste  
 – wspomagają rewitalizujące 
 działanie produktu

Booster ma unikalny proces aplikacji. 
Może być stosowany jako osobny pre-
parat lub dodany w postaci 3-5 kropel 
do ulubionego kremu nawilżającego 
(należy zmieszać serum z kremem,  
do uzyskania gładkiej, jednolitej kon-
systencji), dzięki czemu wzmocni dzia-
łanie kremu i przywróci skórze młodszy  
i promienny wygląd. 
sanoFi, www.sanofi.pl
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KONGRES 2018

Już trwają przygotowania do XX Jubileuszowego Kongresu Stowarzyszenia, 
ale zanim zaczniemy wybierać najbardziej interesujące wykłady i workshopy 

z przyszłorocznego programu, wspomnijmy minione wydarzenie.
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PERŁOWA GALA 2018

Rozdanie statuetek Pereł Dermatologii Estetycznej 
– prestiżowej nagrody dla najlepszych produktów stosowanych w estetyce lekarskiej. 

Wyjątkowe wydarzenie, pełne emocji, wzruszeń i doskonałej zabawy do bladego świtu.
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KONGRES 2018

Wystawcy zawsze stają na wysokości zadania… wyjątkowo estetyczne stoiska.
Podziw i uznanie dla firm uczestniczących w Kongresie za kreatywność 

i niebanalne rozwiązania w prezentowaniu swojej oferty.
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Lubimy 
szczęśliwe zakończenia…
Ostatni zjazd uczestników kończących dwuletni kurs z estetyki lekarskiej  

w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging.

Weekendowe szkolenia z estetyki lekarskiej w ramach dwu-
letniego programu edukacyjnego dla lekarzy zawsze kończą 
się egzaminem teoretycznym i praktycznym. W tym roku nikt 
nie miał wątpliwości, że weryfikacja wiedzy zarówno na po-
ziomie teoretycznym, jak i praktycznym przyniesie wyłącz-
nie pozytywne oceny. Lekarze z rocznika 2016-2018 wyka-
zali się wyjątkowo dużym zaangażowaniem i determinacją  
w zdobywaniu umiejętności w tej dziedzinie medycyny.  
Wszyscy uczestnicy od początku brali czynny udział w za-
jęciach, na bieżąco uzupełniając i systematyzując wiedzę.  
W naszym dwuletnim programie szkoleniowym biorą 
udział lekarze, którzy dopiero zaczynają swoją drogę 
zawodową z estetyką lekarską, jak i Ci, którzy już podjęli 

to wyzwanie. Dla jednych i drugich przygotowany program 
zapewnia optymalną dawkę teorii i przede wszystkim 
zajęcia praktyczne z pacjentami. 
Dotychczasowe doświadczenia uczestników z estetyką  
lekarską zazwyczaj zostają zweryfikowane, rozwiewamy 
mity, dodając nową jakość w podejściu do zabiegów este-
tycznych. Wszystko dzięki wykładowcom, którzy bazując na 
swoim wieloletnim doświadczeniu i ogromnej wiedzy dzielą 
się swoją pasją ze słuchaczami. 
Estetyka lekarska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwija-
jących się dziedzin medycyny, nieustająco pojawiają się nowo-
ści i technologie, które wzbogacają ofertę naszych gabinetów. 
Śledzimy nowe trendy i wzbogacamy naszą wiedzę, wprowa-
dzając nowe i sprawdzone rozwiązania do programu, który  
z roku na rok jest modyfikowany i przystosowany do zmieniają-
cego się rynku. Dzięki czemu nasi słuchacze mają stały dostęp 
do najbardziej aktualnej wiedzy w tej dziedzinie medycyny. 
Z kieliszkiem szampana, w doskonałym nastroju i pełni opty-
mizmu pożegnaliśmy kolejnych absolwentów Międzynaro-
dowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging, z prze-
świadczeniem, że nasi słuchacze są dobrze przygotowani  
do prowadzenia własnych praktyk w tej sztuce lekarskiej. 

Dr kinga nicer
wiceprezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
estetycznych i Fundacji 
medycyny anti-aging, 
dyrektor ds. merytorycznych 
w międzynarodowym centrum 
kształcenia medycyny 
anti-aging

Trzymamy kciuki i życzymy samych sukcesów!
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Medycyna anti-aging wraz z dermatologią  
estetyczną to niezwykle ciekawe, ale i wymagające 
gałęzie opieki zdrowotnej. Nie tylko staramy się 
zapobiegać występowaniu określonych chorób,  
ale również zwracamy uwagę na ilość i jakość 
naszego życia. Tym większe zatem znaczenie  
ma indywidualny dobór terapii w oparciu  
o sprawdzone i bezpieczne metody. A gdzie 
lepiej o dobre przygotowanie do sprawowanej 
opieki nad naszymi pacjentami, jak nie pod 
okiem uznanych lekarzy z wieloletnim doświad-
czeniem. To tutaj w centrum szkoleniowym SLDE 
mieliśmy przyjemność poszerzać nasze kompe-
tencje w przyjacielskiej atmosferze, a otwartość 
na wszelkie pytania czy wątpliwości słuchaczy 
pozwalała nam rozwijać nasze umiejętności, 
by móc jak najlepiej pomóc każdemu z naszych 
pacjentów.

Dr Jerzy iSkrzycki

rocznik 2016-2018
centrum medyczne dr kubik w gdyni

„

„
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Konferencja prasowa 

SVR
Dyskusja na temat dysruptorów endokrynnych, które mają 
negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną, nie słabnie 
od wielu lat. 

Dysruptory endokrynne to związki, które powodują zabu-
rzenia układu dokrewnego. Czasami nawet niewielkie ilości 
tych substancji potrafią zmieniać, naśladować lub bloko-
wać działanie poszczególnych hormonów, co powoduje 
określone skutki dla organizmu. Dysruptory endokrynne 
mogą zmniejszyć płodność, mogą tez przyczyniać się do 
wad rozwojowych np. genitaliów, przyczynić się do zbyt 
wczesnego dojrzewania płciowego oraz chorób przewle-
kłych, takich jak otyłość, niektóre rodzaje nowotworów  
czy choroby neurodegeneracyjne. 

Marka SVR troszcząc się o bezpieczeństwo i tolerancję  

formuł zawartych w swoich dermokosmetykach, podjęła 
zobowiązanie przebadania produktów przeznaczonych dla 
grup, których układ hormonalny jest szczególnie podatny 
na zaburzenia: dzieci, kobiety w ciąży, nastolatki, pod  
kątem obecności dysruptorów endokrynnych. Dotyczy to 
zarówno dermokosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji 
niemowląt i dzieci, jak i nastolatków oraz kobiet w ciąży. 

Przeprowadzone badania miały potwierdzić, czy stoso-
wanie danego produktu nie będzie miało negatywnego 
wpływu na mechanizm hormonalny organizmu ludzkiego. 
Wyniki testów służą następnie do zmiany składu tych  
produktów, które nie mogą być dopuszczone do użytku. 
Produkty, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na-
ukowej, uznaje się za bezpieczne, wyróżniane są etykietą 
testowany na obecność dysruptorów endokrynnych. 

Obecnie zostało przebadanych 36 produktów SVR. 
Wyniki badań przeprowadzonych przez niezależny ośrodek 

Watchfrog potwierdziły, że wybrane produkty SVR nie zakłócają 
układu dokrewnego organizmu człowieka.
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WYDARZENIA

25 maja, w siedzibie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatolo-
gów Estetycznych, odbyła się premiera nowego, dwufazo-
wego peelingu o nazwie biorepeelcl3, który pojawił się  
w ofercie firmy sirona aesthetics. 
Podczas spotkania, dr Andrea Malventi oraz dr Carlo  
Michelini – przedstawiciele producenta, włoskiej firmy 
CMed Aesthetics – opowiedzieli o produkcie, jego składzie, 
właściwościach i zastosowaniu.
Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna, pod-
czas której wykonano zabiegi z użyciem biorepeelcl3  
oraz omówiono protokoły zabiegowe. 
Peeling BiRePeelCl3 podczas kontaktu ze skórą wywołuje 
denaturację białek zewnętrznej warstwy skóry oraz nastę-
puje aktywacja biochemicznej kaskady, która prowadzi do 
wytwarzania czynników wzrostu (PDGF, alfa i beta 1 TGF, 
VEGF). Kwas trójchlororooctowy wraz z pozostałymi skład-
nikami działa złuszczająco. 
Bogaty skład preparatu czyni go nie tylko peelingiem  
z kwasem trójchlorooctowym, ale preparatem, który kom-
pleksowo może poprawić jakość i wygląd skóry. Może on 
być stosowany przez cały rok i bez ograniczeń wiekowych.
Produkt składa się fazy hydrofilowej oraz fazy lipofilowej. 
Faza hydrofilowa (żółta) zawiera w swoim składzie takie 
składniki jak: 
•		 kwas	trójchlorooctowy;
•		 kwas	laktobionowy;
•		 kwas	salicylowy;
•		 kwas	winowy,	kwas	cytrynowy;
•		 glicyna,	prolina,	hydroksyprolina,	arginina;
•		witaminy:	C	i	B2;
•		 kwas	 aminomasłowy.Faza	 lipofilowa	 (niebieska)	 zawie-

ra w swoim składzie skwalen i mirystynian izopropylu,  
które mają za zadanie ochraniać warstwę hydrofilową przed  
utlenianiem oraz stabilizują formulację preparatu. 
Wskazaniami do zabiegu z wykorzystaniem BioRePeelCl3 
są: przebarwienia, wyrównanie kolorytu skóry, trądzik,  
blizny potrądzikowe, rewitalizacja skóry, jej napięcie  
i ujędrnienie.
Produkt występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich 
zawierający 35% TCA stosowany jest na twarz, szyję i de-
kolt. Wersja zawierająca 50% TCA stosowana jest na dłonie, 
łokcie, kolana, stopy, pośladki, itp.

Premiera w Polsce 
Peeling BioRePeelCl3



derma news 37

Lekarzy kształcimy od blisko 20 lat, współpracujemy z najlepszymi specjalistami z różnych 
dziedzin medycyny. Żyjemy dłużej i chcemy żyć lepiej, stąd w naszym Centrum Kształcenia 
Lekarzy, obok programu z zakresu technik zabiegowych w estetyce lekarskiej, szkolenia  
z zakresu medycyny przeciwstarzeniowej oraz ginekologii plastycznej. 

lek. med. BarBara WalkieWicz-cyrańska
Prezes stowarzyszenia lekarzy Dermatologów estetycznych

KształCimy    szKoLimy

D os Ko n a L i my !

Kurs z zakresu estetyki lekarskiej koncentruje się na zajęciach praktycznych. W kilkuosobowych 
grupach lekarze ćwiczą i doskonalą techniki zabiegowe. niezwykle ważne jest uczenie 
właściwego podejścia do pacjenta. Wielką wagę przykłada się do zagadnień związanych  
z możliwością wystąpienia powikłań po zabiegach i możliwości ich leczenia. 

lek. med. Kinga nicer
Wiceprezes stowarzyszenia lekarzy Dermatologów estetycznych

medycyna anti-aging propaguje wielodyscyplinarne podejście do profilaktyki starzenia się,  
walki z jego oznakami i opóźniania rozwoju chorób z nim związanych – tego uczymy w trakcie  
naszych zajęć. specjalista medycyny przeciwstarzeniowej pomaga w utrzymaniu młodzieńczego 
wyglądu w synergii z dobrostanem psychicznym i fizycznym. 

dr n. med. elżBieta PoDgórska

Ginekologia plastyczna wypracowała szereg autorskich technik zabiegowych wykorzystujących 
kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe, lasery do leczenia i poprawy anatomii i funkcji  
okolic intymnych.

dr n. med. Małgorzata UchMan-MUsielak
autorka pierwszej w europie książki „ginekologia plastyczna”

Międzynarodowe CentruM KształCenia MedyCyny anti-aging
ul. Włodarzewska 69 a, 02-384 Warszawa
tel. +48 853 39 70, +48 695 803 801, +48 695 805 955, +48 605 332 776
e-mail: rekrutacja@antiaging.edu.pl                          www.antiaging.edu.pl

stowarzyszenie Lekarzy dermatologów estetycznych i Międzynarodowe 
Centrum Kształcenia Medycy anti-aging organizuje kursy medyczne dla lekarzy: 

Dwuletni kurs z zakresu estetyki lekarskiej
Szkolenia i roczny kurs z zakresu medycyny anti-aging
Szkolenia z ginekologii plastycznej
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