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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, +48 605 332 776

Koleżanki i Koledzy!
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych od 20 już lat stoi na straży 
jakości i bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów estetycznych. Stąd tak dużą 
wagę przykładamy do poziomu merytorycznego organizowanych przez nas 
szkoleń dla lekarzy oraz naszych dorocznych kongresów. Miniony Jubileuszowy 
Kongres Stowarzyszenia był tego najlepszym dowodem. Otrzymaliśmy wiele 
pozytywnych opinii i ciepłych słów, za które serdecznie dziękujemy.
Gwarantem satysfakcji naszych pacjentów są oczywiście dobrze wyszkoleni 
lekarze wykonujący zabiegi, ale również jakość produktów, na których pracuje-
my. Już po raz piętnasty zwracamy się do Państwa z prośbą o wybór tych, które 
Waszym zdaniem zasługują na miano Pereł Dermatologii Estetycznej. W tym 
numerze DermaNewsa przedstawiamy produkty nominowane do konkursu 
na Perły i czekamy na Państwa wybory. Rozstrzygnięcie konkursu już w paź-
dzierniku, a uroczyste wręczenie statuetek Pereł odbędzie się w trakcie naszego 
Kongresu w przyszłym roku, na wieczornej Gali 7 marca 2020r., na który już dziś 
serdecznie zapraszam.

Z życzeniami słonecznych wakacji
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PIeczątka Lekarska:

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 2019. 
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).

BarBara 
waLkiewicz-cyrańSka
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów estetycznych

2019

KUPON KONKURSOWY
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Przedstawiamy produkty nominowane do 

Pereł Dermatologii Estetycznej 
2019

Wszystkie opisane w tym numerze produkty są wyjątkowe i godne polecenia, ale do wszystkich lekarzy 
zwracamy się z prośbą o wybranie pereł, które sami stosują Państwo w swoich gabinetach i polecają 
swoim pacjentom. Rekomendacja specjalistów jest najlepszym potwierdzeniem jakości produktów i ich 

bezpieczeństwa.  

KonKurs na Perły Dermatolologii estetycznej 
organizujemy już po raz piętnasty. W tym roku prosimy 
państwa o wybór 14 Pereł spośród 43 nominowanych 
produktów. Zaznaczając jeden produkt w danej kategorii 
decydują państwo o zwycięstwie – każdy głos się liczy! 
produkt, który zdobędzie największą liczbę państwa głosów zos- 
tanie uhonorowany Perłą Dermatologii estetycznej 2019. 

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie lekarze.  
na państwa głosy czekamy do 20 września! 

Głosować można wysyłając wyłącznie oryginalny kupon 
zamieszczony w tym numerze dermanewsa oraz on-line 
przez stronę stowarzyszenia: 
www.dermatologia-estetyczna.pl

Smukłe ciało
£ coolSculpting     £ BtL emScULPt     
£ onDa

Innowacyjność i Technologia
£ BtL emSeLLa     £ endolift   
£ meDioStar monoLith

Zabieg Roku 2019!
£ Juvederm Volux   £ mesoestetic tran3x
£ restylane Lyft       £ Saypha

Ochrona przeciwsłoneczna 
£ mesoprotech mgiełka do twarzy SPF 50+ 
£ krem BB iwostin Purritin SPF 50+

Skóra Wrażliwa 
£ cetaphil                  £ StyLage Le miSt

Regeneracja i ukojenie 
£ ampułki Faktor g renew    
£ neauvia rebalancing cream rich      
£ zinalfat

Nowość Roku 2019!
£ mesoestetic koncentrat ha Densimatrix
£ neauvia advanced careSystem         
£ nexultra

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

XV edycja konkursu na perły dermatoloGii estetycZnej 

Zdrowe Włosy
£ Dr.cyJ hair Filler                 £ XL hair® 
 
Łabędzia Szyja    
£ neauvia hydro Deluxe      £ Prostrolane natural-B

Perfekcyjny Tandem
£ JaLUPro classic & JaLUPro Drink    £ Soft lifting by Stylage
£ nanopore Stylus 2.0 + linia meso cit
£ Peeling liftingujący PQ age evolution 
       + mezoterapia saypha rich   

Kompleksowa Odnowa Skóry
£ arthrex i nici threadz     £ easy Phen Very Light (ePVL) 
£ Juvederm Volite                £ neauvia Stimulate
£ restylane Skinboosters

Ponętne Usta
£ JUVeDÉrm VoLiFt with Lidocaine 
£ StyLage Special Lips mepivacaine     £ restylane kysse

Magnetyczne Spojrzenie
£ Prostrolane inner-B Se      £ restylane Vital Light
£ Sunekos 200

Dermostymulacja
£ JaLUPro hmw      £ nctF135ha
£ radiesse                    £ regeneris cellular matrix
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   20 lat 
          minęło…

dermatologia estetyczna          

Pani Doktor, jakie nastroje dominowały 
podczas ostatniego Kongresu? 
kongres w naturalny sposób podsumowuje każdy kolejny 
rok naszej pracy, ale dwudziesta edycja niewątpliwie skła-
nia do głębszych refleksji. jubileuszowe spotkanie było dla 
nas szczególnym wydarzeniem, potwierdzeniem, że wybory, 
które poczyniliśmy 20 lat temu okazały się słuszne i trafne. 
dla mnie była to doskonała okazja, by podziękować leka-
rzom, którzy od 20 lat współtworzą stowarzyszenie oraz fir-
mom, z którymi tak długo współpracujemy. dziękuję wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w jubileuszowym XX kongresie. 

Z roku na rok zmienia się jego formuła… 
każda kolejna edycja kongresu czegoś nas uczy, a doświad-
czenia skłaniają do pewnych modyfikacji. Wszystko po to, 
by spotkania naszego lekarskiego środowiska podnosić na 
coraz wyższy poziom. W tym roku, po raz pierwszy, wpro-
wadziliśmy do programu naszych kongresów sesje „zapytaj 
eksperta o…”. jest to forma spotkań seminaryjnych odby-
wających się w niewielkich salach plenarnych (na 40-100 
osób), gdzie najlepsi eksperci w danej dziedzinie rozma-
wiają z lekarzami na konkretne tematy. Warsztaty nie są 
sponsorowane przez żadną firmę, ale są oparte na wiedzy  
i doświadczeniu specjalistów. 
Który z paneli eksperckich cieszył się 
szczególnym zainteresowaniem?  

ten z udziałem prawników. lekarze mogli pytać o wszelkie 
aspekty prawne związane z naszym zawodem. Zasada jest 
taka, że w trakcie półtoragodzinnego spotkania można za-
dawać pytania 2 prawnikom. Bezpłatna konsultacja to bez-
cenna pomoc dla lekarzy, którzy miewają różne problemy, 
np. z niepodpisaną zgodą na zabieg. takich spraw jest coraz 
więcej, zwłaszcza, że rośnie liczba roszczeniowych pacjen-
tów, którzy – słusznie czy nie – domagają się swoich praw. 
sesję „prawniczą” chciałabym kontynuować w przyszłym 
roku – lekarze będą mogli skorzystać z tej formuły w trakcie 
następnego kongresu. 

A inne bloki eksperckie? 
W tym roku sesje „zapytaj eksperta o…” podzieliliśmy na: 
wypełniacze, toksynę butulinową, biostymulatory, nowo-
czesne technologie, peelingi i powikłania pozabiegowe. 
można było skorzystać z każdej z nich albo wybrać jedną 
czy dwie, w zależności od zainteresowań. W trakcie tych 
spotkań żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi.  
W ten sposób osoba mająca pewne doświadczenie w wy-
konywaniu danego zabiegu, może dopytać eksperta o in-
teresujące ją szczegóły, albo nabyć wiedzę, która pozwolili  
na podjęcie decyzji – warto w to „wejść” czy nie. chciała-
bym, aby w przyszłym roku bloki „zapytaj eksperta o…” 
zyskały pełniejszy wymiar. odbędą się one w większych 
salach. 

z dr Barbarą Walkiewicz-Cyrańską, 
założycielką i prezes polskieGo stoWarZysZenia 
lekarZy dermatoloGóW estetycZnych, 
rozmawia dorota szadkowska
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Jubileuszowy, dwudziesty Międzynarodowy Kongres Dermatologii 
Estetycznej i Medycyny Anti-Aging przeszedł już do historii. 
Podsumował minione lata i wyznaczył nowe zadania na przyszłość. 
Co czeka nas za rok?

Sama teoria to jednak za mało… 
oczywiście będą workshopy, warsztaty, które cieszą się  
nieustannym zainteresowaniem. W przyszłym roku propo-
nujemy już trochę inną formułę: lekarz omawia technikę wy-
konywania zabiegu w oparciu o nakręcony film, co pozwala 
przełożyć teorię na praktykę. i bardzo ważna sesja powikłań. 
już teraz mam prośbę o zgłaszanie przez lekarzy różnych 

powikłań, z których później wybierzemy niektóre przypadki 
i będziemy je analizować. W ten sposób dyskusja stanie się 
żywa, obfitująca w analizę i wnioski. po to, by umieć zare-
agować w trudnej sytuacji. każdy lekarz wie, że powikła-
nia są w sposób naturalny wpisane w ryzyko zawodowe.  
im więcej zabiegów, tym więcej powikłań. czysta statystyka.

Co nowego odbędzie się w przyszłym roku?  
duża sesja o toksynie botulinowej, na której firmy dystrybu-
ujące w polsce toksynę botulinową, będą miały możliwość 
zaprezentowania 10 minutowego wykładu promującego 
swój produkt. kolejne 15 minut przeznaczone będzie dla 
ekspertów, którzy opowiedzą o problemach, jakie można 
rozwiązywać za pomocą toksyny botulinowej. a jest ich 
mnóstwo, także tych nietypowych, m. in. bruksizm, migrena, 
nadpotliwość, pochwica czy modelowanie łydek. każda moż- 
liwość zastosowania toksyny, będzie dokładnie omawiana.  
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Jednym z kluczowych punktów Kongresu 
są sesje anti-aging.  
organizuję je od 20 lat i uważam, że zawsze są na świetnym 
poziomie. ich celem nie jest nauczenie lekarzy jak stoso-
wać hormony u pacjentów, czy jak leczyć niektóre choro-
by związane ze starzeniem się organizmu, ale wyczulenie  
na pewne problemy i umiejętność całościowego spojrzenia 
na pacjenta. dzisiejszy anti-aging to nauka wielodyscypli-
narna, dająca pole do działania dla lekarzy różnych specjal-
ności, m.in. ginekologów, endokrynologów, genetyków, 
dietetyków. lekarz widzi pacjenta z problemem estetycz-
nym, a na tę estetykę wpływa to co się z nim dzieje, np. pod 
wpływem toczących się procesów chorobowych, nierów-
nowagi hormonalnej, czy niedoborów substancji odżyw-
czych. przyczyn może być wiele, natomiast zadaniem leka-
rza estetyki lekarskiej jest wychwycić problem i skierować 
pacjenta do odpowiedniego specjalisty. korygując proble-
my, trzeba znać ich źródło. 

Bo wtedy zabiegi estetyczne dadzą optymalny efekt? 
tak, świat idzie w kierunku badań genetycznych, które 
potrafią wskazać „słabe punkty” naszego dna. „tykająca 
bomba” w postaci zmutowanych genów czeka tylko na od-
powiednie warunki, by ulec „zdetonowaniu”. na przykład 
osoba posiadająca gen sprzyjający rozwojowi raka jelita 
grubego, musi szczególnie uważać na swoją dietę. podob-
nie osoby cierpiące na wszelkiego rodzaju nietolerancje 
pokarmowe. Wystarczy eliminacja pewnych produktów 
oraz odpowiednia suplementacja wyrównująca niedobo-

ry. najczęściej końcowym ogniwem łańcucha medycznych 
działań jest konsultacja z lekarzem internistą, który w opar-
ciu o badania genetyczne daje odpowiednie zalecenia.  
Z kolei kierując pacjenta do endokrynologa mamy pew-
ność, że zbada on m.in. tarczycę, która ma wpływ na pracę 
całego organizmu, w tym skóry. równie ważne są wizyty  
u ginekologa. od każdej z takich konsultacji zależy efekt 
naszych terapii. 

sesje anti-aging są zawsze w niedzielę, z kolei sesje bizne-
sowe – w piątek rano. Warto więc zaplanować 3 dni pobytu 
na kongresie, aby w pełni skorzystać z wykładów. to czas  
na naukę, która z pewnością zaowocuje w dalszej pracy.  

Dziękuję za rozmowę.         
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20lat

uczestnictwo w licznych zagranicznych sympozjach, kon-
gresach, seminariach, workshopach dawało nam możliwo-
ści zdobywania wiedzy, której nie sposób było nauczyć się 
z podręczników. nabyte doświadczenie przekazywaliśmy 
sukcesywnie lekarzom w polsce, co powodowało wzrost 
popularności estetyki lekarskiej oraz grona zajmujących 
się nią specjalistów. aktywność stowarzyszenia na licznych 
zjazdach medycznych na całym świecie umożliwiła ponad-
to zapewnienie na polskich kongresach stałej obecności 
uznanych specjalistów, wykładowców i profesorów. Dzięki 
stowarzyszeniu wielu z nich odwiedziło Polskę wielo-
krotnie, czyniąc nasz kraj jednym z najważniejszych 
punktów na mapie ogólnoświatowych spotkań środo-
wiska zajmującego się estetyką lekarską.

od lat, zarówno za granicą jak i w polsce, rośnie zapotrze-
bowanie na zabiegi estetyczne oraz ich liczba. nie bez 
przyczyny w 2008 r. amerykańskie towarzystwo chirurgii 
dermatologicznej opracowało konsensus wytycznych, do- 
tyczących zastosowania wypełniaczy podawanych w in-
iekcjach. opracowanie to systematyzowało wiedzę o pro-
duktach z kwasem hialuronowym i technikach jego iniekcji  
– co miało ułatwić pracę lekarzom. Wraz z rosnącą ilością  
zabiegów, wzrasta również ilość powikłań. lekarz zatem  

powinien mieć umiejętność poprawnego wykonania zabie-
gu, jak również jego obowiązkiem powinno być udzielenie 
fachowej pomocy w przypadku wystąpienia niepożąda-
nych reakcji. W 2015 r. powstał konsensus, w którym ba-
dacze zaprezentowali zaktualizowane wytyczne dotyczące 
stosowania wypełniaczy z ha, zapobiegania potencjalnemu 
ryzyku wystąpienia działań niepożądanych, reagowania na 
nie oraz leczenia powikłań pozabiegowych. 
slDe od początku powstania stawia na jakość i bezpie-
czeństwo wykonywanych zabiegów. niestety od kilku już 
lat obserwujemy niepokojące zjawisko i rosnącą liczbę po-
wikłań po zabiegach estetycznych, które zostały wykonane 
przez osoby nie posiadające kwalifikacji do ich wykonywania.

W poczuciu obowiązku reprezentowania środowiska der-
matologów polskich, wykonujących zabiegi o charakte-
rze estetycznym, a także działając w poczuciu głębokiego  
poszanowania prawa oraz kierowani nakazem etycznym, 
widzimy konieczność podejmowania wspólnych działań na 
rzecz ochrony zdrowia i życia pacjentów – działań zmierza-
jących do wprowadzenia jasnych i klarownych uregulowań 
prawnych, które wykluczałyby możliwość dowolnej inter-
pretacji przepisów prawa w tym zakresie oraz mających na 
celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu 
medycyny estetycznej.

z inicjatywy stowarzyszenia w marcu 2018 r. odbyło 
się posiedzenie senackiej Komisji zdrowia, w trakcie 
której zostały wypunktowane zagrożenia wynikające 
z wykonywania zabiegów estetycznych przez osoby 
bez kwalifikacji. W spotkaniu uczestniczyli między inny-
mi konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wene-

dr n. med. ewa kaniowSka

stowarzyszenie lekarzy dermatologów estetycznych powstało z inicjatywy osób, którym zależało 
na upowszechnianiu rzetelnej wiedzy z zakresu dermatologii i estetyki lekarskiej oraz integracji środowi-
ska polskich dermatologów estetycznych. Wtedy pojęcie dermatologii estetycznej praktycznie nie istniało 
w polsce. pacjenci korzystali z zabiegów estetycznych za granicą. rozwój ten dziedziny medycyny to w du-
żej mierze zasługa slde, które od wielu lat pełni funkcję bezpośredniego łącznika polski z nauką światową.
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rologii prof. joanna maj, konsultant krajowy w dziedzinie 
chirurgii plastycznej prof. jerzy strużyna, prof. Barbara 
Zegarska. Wszyscy eksperci podkreślali, że istnieje pilna 
potrzeba wprowadzenia nowych uregulowań prawnych w 
celu ochrony osób poddających się takim zabiegom przed 
ryzykiem utraty zdrowia i życia w konsekwencji nieumiejęt-
nego wykonywania zabiegów przez osoby bez odpowied-
nich uprawnień. 

W ostatnim liście otrzymanym z ministerstwa Zdrowia  
– będącym odpowiedzią na pismo slde, dotyczące  
wykonywania zabiegów estetycznych przez osoby nie  
posiadające uprawnień – mamy jasno sformułowane  
stanowisko ministerstwa, że zabiegi związane z inge-
rencją w tkanki powłok skórnych powinny być wykony-
wane wyłącznie w gabinetach lekarskich przez lekarzy, 
jako przedstawicieli grupy zawodowej legitymującej 
się specjalistycznym zakresem wiedzy teoretycznej 
i praktycznej. ministerstwo stwierdza także, że takiego 
zakresu wiedzy, jaki posiadają lekarze, nie uzyskają absol-
wenci studiów na kierunku kosmetologia, ani absolwenci 
szkół policealnych kształcących w zawodzie technika usług 
kosmetycznych, ani tym bardziej uczestnicy różnego rodzaju 

kursów kosmetycznych. dodaje poza tym, że pomimo  
realizacji w trakcie kształcenia pewnych treści z zakresu 
nauk medycznych, zarówno kosmetolog, jak i technik usług 
kosmetycznych nie są zawodami medycznymi. minister-
stwo widzi ponadto konieczność dokonania międzyre-
sortowych uzgodnień i przeprowadzenie analizy prawnej 
przez ministerstwo nauki i szkolnictwa Wyższego oraz 
ministra właściwego ds. gospodarki w kontekście wyspe-
cyfikowania katalogu czynności, które może wykonywać 
kosmetolog lub technik usług kosmetycznych oraz określe-
nie ich granic dla działań samodzielnych, a także możliwych  
do wykonania pod nadzorem lekarza.

stowarzyszenie podejmuje nieustanne działania, które 
doprowadzić mają do wyeliminowania zagrożenia 
wynikającego z wykonywania medycznych zabie-
gów estetycznych przez osoby nie będące lekarzami, 
współpracuje z zespołem ds. monitorowania naruszeń  
w ochronie zdrowia oraz prawnikami. Podejmowane 
kroki służyć mają uregulowaniom zapewniającym  
bezpieczeństwo pacjentom.   
 

Jestem przekonana, że zaangażowanie wszystkich środowisk i szeroka 
współpraca z organizacjami medycznymi przyniesie oczekiwane rezultaty. 

Działamy dalej!
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kategoria:  

 ZdroWe Włosy

Nominacje

Wyjątkowy produkt, skutecznie hamujący wypadanie wło-
sów i przyspieszający ich odrost. jest to pierwszy peptydo-
wy produkt stosowany w terapii wypadania włosów, obecnie 
znany i rozpoznawalny na całym świecie. Został opracowany 
przez koreańskie laboratorium caregen, światowego lidera  
w produkcji peptydów biomimetycznych. 
Wysoka skuteczność zabiegu z zastosowaniem Dr.cyj Hair 
Filler wiąże się z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań: 
rewolucyjnej formuły 7 peptydów i kwasu hialuronowe-
go, jak również opatentowanej technologii przedłużonego 
uwalniania i wnikania substancji aktywnych – „sustained 
release technology”. to zupełny przełom jeśli chodzi  
o sposób dostarczania substancji aktywnych – minimalna 

Biostymulacja wzrostu i poprawa kondycji 
oraz struktury włosów
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. 

dawka skoncentrowanego preparatu jeszcze przez 2 tygodnie  
po zabiegu utrzymuje się w skórze – zawieszone w nieusie-
ciowanym kwasie hialuronowym peptydy powoli uwalniają 
się i penetrują w głąb skóry, stymulując mieszki włosowe do 
produkcji zdrowych włosów, pobudzając krążenie i popra-
wiając ukrwienie skóry głowy. produkt wskazany jest również 
przed i po przeszczepie.

Peptydowa terapia włosów trwa 2 miesiące i wymaga  
jedynie 4 zabiegów w odstępach dwutygodniowych. efekty 
terapii widać już w trakcie kuracji – włosy przestają wypadać 
i pojawiają się nowe, stają się gęstsze, grubsze i zdrowe. 
terapia przeznaczona jest dla kobiet i mężczyzn.   

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 zastosowany 
w preparacie Xl hair zapewnia stymulację odnowy komór-
kowej skóry głowy. kompozycję preparatu tworzy szereg 
składników takich jak: czynnik wzrostu eGF, 17 aminokwa-
sów, 9 mikroelementów, a także witaminy, terpeny, kwasy 
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Prostrolane Natural-B
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kategoria:  

 łaBędZia sZyja

Nawilżenie i rewitalizacja
innowacyjny preparat do mezoterapii neauvia hydro deluxe 
to wchłanialny preparat najnowszej generacji o potwierdzo-
nym klinicznie bezpieczeństwie stosowania. neauvia hydro 
deluxe jest połączeniem naturalności i zaawansowanej 
technologii. produkt jest dobrze tolerowany przez organizm 
ludzki co potwierdzają przeprowadzone badania kliniczne. 
mezoterapia neauvia już po pierwszym zabiegu daje efekt 
wyraźnego nawilżenia i zagęszczenia skóry, oraz napięcia  
i pobudzenia do produkcji kolagenu. 
produkt posiada innowacyjny skład, który wpływa na jakość 
zabiegu. przede wszystkim zawiera najczystszą formę kwasu 
hialuronowego, który dodatkowo występuje w najwyższym 
stężeniu na rynku 18mg/ml. marka wykorzystała nowatorską 
technologię pozyskania kwasu, która przebiega wyłącznie  

najbardziej nowoczesny preparat peptydowy, zarejestro-
wany jako wyrób medyczny, idealny do rewitalizacji i od-

tłuszczowe, flawonoidy czy antyoksydanty. Głównym celem  
zastosowanych składników aktywnych jest naprawa struktury 
i stymulacja wzrostu włosów, zwiększenie ich grubości  
poprzez poprawę odżywienia skóry i jej ochrony przed stre-
sem oksydacyjnym oraz innymi szkodliwymi czynnikami. 

w środowisku wodnym, bez użycia chemicznych rozpusz-
czalników, co właśnie gwarantuje otrzymanie najczystszej 
postaci kwasu. marka zastosowała tę metodę ze względu na 
zwiększone bezpieczeństwo stosowania.
kolejny składnik to hydroksyapatyt wapnia w stężeniu 0,01%, 
biostymulator, naturalnie występujący w organizmie, który 
pobudza skórę do produkcji kolagenu. połącznie kwasu  
hialuronowego i hydroksyapatytu widocznie poprawia ela-
styczność i gęstość skóry, nadając jej blask i rozświetlenie.
preparaty neauvia hydro deluxe można stosować do korekty 
zmarszczek i polepszenia nawilżenia skóry. dla uzyskania 
optymalnych rezultatów należy przyjąć serię 3-4 zabiegów  
w odstępach 3-tygodniowych. neauvia jest dostępna w re- 
nomowanych klinikach medycyny estetycznej.    

młodzenia skóry szyi, jak również twarzy. powstał, aby za-
chować naturalny i zdrowy wygląd, jednocześnie likwidując 

specjalnie dobrane składniki, takie jak eGF, wykazują szeroki 
zakres funkcji biologicznych regulując proliferację komórek, 
ich migrację i różnicowanie. preparat Xl hair pomaga 
wzmocnić włosy, stymulując mieszki do produkcji silnego 
włosa oraz wspomagając krążenie krwi w skórze głowy.  
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JALUPRO classic & JALUPRO Drink

skinsolution
www.skinsolution.pl

określane mianem Aminokwasowej Terapii Zastępczej 
(ang. amino acid replacement therapy), to suplementacja 
czterech kluczowych aminokwasów (glicyny, l-proliny, l-lizyny, 
l-leucyny) oraz kwasu hialuronowego, podawana techni-
ką mezoterapii. odżywcze działanie aminokwasów, uło-
żonych w przestrzennej konfiguracji można przyrównać 
do małych cegiełek, które przy wsparciu fibroblastów  
budują młodzieńczy i sprężysty kolagen. jalupro to głęboka 
biorewitalizacja skóry, która poprzez swe synergiczne działa-
nie doskonale sprawdza się wszędzie tam gdzie zauważamy 
objawy chrono- i fotostarzenia (twarz, szyja, dekolt, grzbiety 
dłoni) oraz uszkodzenia mechanicznego (rozstępy, blizny).  
ponadto jalupro stworzone zostało z myślą o technikach 
łączonych i dzięki unikalnemu opakowaniu preparat można 
łączyć np. z osoczem bogatopłytkowym (prp), toksyną botu-
linową; czy stworzyć bogaty w aminokwasy koktajl dedyko-
wany na cienie pod oczami. preparat dostępny jest na rynku 
europejskim od blisko 15 lat i może pochwalić się licznymi  
publikacjami oraz badaniami klinicznymi. użyty kompleks 
aminokwasów został opatentowany w latach 90. na dwie  

widoczne niedoskonałości skóry. dzięki specjalnie opracowa-
nej formule – kompleks 5 peptydów i kwasu hialuronowy 
– jest idealnym produktem do szyi, która jest bardzo wyma-
gająca i najwcześniej widać oznaki starzenia się. 
Prostrolane natural-B zawiera peptydy, które mają silne 
działanie odżywcze, regenerują skórę szyi, odbudowując jej 
wewnętrzne struktury, pobudzają syntezę kolagenu i elastyny, 
czyniąc ją gładką i sprężystą, kwas hialuronowy natomiast głę-
boko ją nawilża i spłyca charakterystyczne dla szyi poziome 
bruzdy. działanie prostrolane natural-B potęguje zastosowana 

dekady, a na świecie wykonano już ponad milion zabiegów.
idealnym uzupełnieniem jalupro classic jest płynny kom-
pleks aminokwasów do picia jaluPro Drink. produkt znaj-
duje swoje zastosowanie w medycynie estetycznej, ortope-
dii i trychologii. jalupro drink to niewielkie 4,5 gramowe 
saszetki do codziennego stosowania przez 90 dni. użyte 
aminokwasy to glicyna, l-prolina oraz l-lizyna. kuracja działa 
leczniczo i zapobiegawczo, a więc może uchronić pacjenta 
nawet przed operacją. pacjenci ze schorzeniami ortopedycz-
nymi już po pierwszym miesiącu kuracji odczuwają znaczną 
poprawę. Firma professional derma, producent jalupro, 
przeprowadziła badanie na pacjentach z chorobą osgooda-
-schlattera, którzy dzięki terapii uniknęli interwencji chi-
rurgicznej. ponadto jalupro drink ułatwia gojenie się ran 
pooperacyjnych (suplement zaleca się stosować w przygo-
towaniu do operacji plastycznej lub po liftingu niciowym); 
poprawia efektywność śródskórnych iniekcji oraz leczenia 
kosmetycznego, a także wydłuża efekt ich działania; popra-
wia kondycję włosa, zwiększa jego łodygę i chroni przed 
utratą. produkt odpowiedni dla wegetarian.   

w produkcie technologia powolnego uwalniania pepty-
dów, działa jeszcze 2 tygodnie po zabiegu, peptydy powoli 
uwalniają się i penetrują w głąb skóry. Prostrolane natural-B 
jest produktem bezpiecznym o wysokiej skuteczności. 

dzięki zawartym w produkcie peptydom oraz technologii 
przedłużonego ich uwalniania efekty zabiegu są stabilne  
i długotrwałe. ilość zabiegów jest sprawą indywidualną, na-
tomiast z uwagi na technologię zaleca się dwutygodniowe 
odstępy między zabiegami.  

kategoria:  

perFekcyjny tandem
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Peeling liftingujący PQ Age Evolution 
+ mezoterapia saypha RICH
croma Pharma
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Nanopore Stylus 2.0 + linia Meso Cit
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nanopore stylus 02 oraz gama meso cit to perfekcyjne 
połączenie urządzenia medycznego (ce nr es1415703) 
do mikronakłuwania z odpowiednio skomponowanymi 
koktajlami składników aktywnych w nanoliposomach. 
mikronakłuwanie to zabieg pozwalający osiągnąć bardzo 
dobre efekty odmłodzenia skóry, zmniejszający zmarszczki 
i poprawiający elastyczność, a dzięki zastosowaniu nano-
pore stylus 2 możemy osiągnąć niezwykłą precyzję podczas 
przeprowadzania zabiegu. nanopore stylus 2 posiada płynną 
regulację głębokości nakłuć już od 0,15 mm, z dokładnością 
do 50 mikrometrów, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza  
w przypadku skóry wrażliwej. duża różnorodność modułów 
igłowych daje możliwość dobrania odpowiedniego do po-
trzeb konkretnego pacjenta. 
mikronakłuwanie wywołuje naturalną reakcję gojenia. usu-
wa martwe komórki z powierzchni skóry i powoduje lekkie 
złuszczanie warstwy rogowej. efekty zabiegu mogą zostać 
wzmocnione przez odpowiednio dobrane składniki aktywne 

pierwszy etap zabiegu to PQage – peeling liftingujący i re-
generujący skórę, bez naruszenia jej powierzchni. W jego 
składzie znajdują się: 34% kwas trichlorooctowy (tca), 5% 
nadtlenek mocznika, 5 % koenzym Q10 i 10 % kwas kojowy 
– po raz pierwszy połączone w jednym produkcie. unikalna 
technologia sprawia, że zabieg pQaGe jest bezbolesny, nie 
występuje zaczerwienienie i pieczenie, a skóra nie ulega 
złuszczaniu. Bezpośredni efekt to znaczący wzrost nawilże-
nia i napięcia skóry.
etap drugi to klasyczna mezoterapia igłowa z wykorzysta-
niem saypha ricH – produktu zawierającego kwas hialuro-

takie jak kwas hialuronowy, cynk, aminokwasy, miedź, lakto-
feryna i witamina c w połączeniu z czynnikami wzrostu. tak 
też zostały skomponowane koktajle meso cit, aby można 
było je wykorzystać w przypadku różnych problemów skóry. 
•	 MESO	CIT	ANTIAGE, głównie zawierający czynniki 
 wzrostu, zagęszcza skórę poprzez stymulację syntezy 
 kolagenu i elastyny. 
•	 MESO	CIT	ANTIOX przeznaczony dla skóry z objawami  
 fotostarzenia, cofa i ogranicza uszkodzenia wywołane   
 przez ekspozycję na słońce, a także chroni skórę przed 
 stresem oksydacyjnym. poprawia jakość tkanek i przywraca  
 równowagę funkcji komórkowych. 
•	 MESO	CIT	WHITENING wykorzystuje moc kwasu 
 traneksomowego w walce z przebarwieniami. 
•	 MESO	CIT	SMOOTHING, działający silnie przeciwzapalnie,  
 to rozwiązanie dla najbardziej wrażliwej skóry.
nanopore stylus 2 oraz gama meso cit to „perfekcyjny  
tandem” w walce z różnymi problemami skóry.  

nowy w stężeniu do 18mg/ml i największej masie cząstecz-
kowej spośród kwasów niskocząsteczkowych dostępnych na 
rynku. drugim składnikiem jest, mający silne działanie nawil-
żające – glicerol (każda jego cząsteczka wiąże 6 cząsteczek 
wody). mezoterapię należy wykonać po wchłonięciu prepa-
ratu pQ aGe w skórę twarzy.
działający na zasadzie synergii duet, jest idealnym roz-
wiązaniem dla każdego pacjenta oczekującego poprawy 
nawilżenia, napięcia i kondycji skóry, jak również tych z: 
przebarwieniami, bliznami potrądzikowymi, zmarszczkami, 
rozszerzonymi porami czy rozstępami.  
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soft lifting by stylage to zabieg, który wymaga zastosowa-
nia przynajmniej dwóch rodzajów preparatów: wypełniacza 
tkankowego z gamy stylaGe (s, m, l, Xl, XXl) oraz produktu 
do mezoterapii stylaGe hydromaX. 

preparaty wypełniające stylaGe zaprojektowane są z my-
ślą o korekcji na różnym poziomie głębokości tkanek: od 
stylaGe s, przeznaczonego do niwelowania najbardziej 
powierzchownych zmarszczek, przez stylaGe m i l do wy-
pełniania głębszych bruzd i nierówności, aż po najbardziej 
gęste produkty wolumetryczne, przywracające prawidło-
we proporcje twarzy i odbudowujące utraconą objętość 
tkanek – stylaGe Xl i XXl. soft lifting polega na linijnym 

arthrex – innowacyjny system dla medycyny estetycznej, 
dermatologii i chirurgii plastycznej. podwójna strzykawka 
arthrex acp pozwala na wykonanie trzech różnych zabie-
gów w trakcie jednej wizyty w gabinecie lekarskim: mezo-
terapii osoczem bogatopłytkowym, mezoterapii osoczem 
bogatopłytkowym z komórkami macierzystymi oraz prze-
szczepu tkanki tłuszczowej z komórkami macierzystymi. 
threadz są jednymi z pierwszych nici pdo do uniesienia 
tkanek, które zostały zarejestrowane zgodnie z obowiązu-
jącym prawem dotyczącym wyrobów medycznych. Bezpie-
czeństwo i skuteczność produktu zostały zweryfikowane 
podczas udanej procedury oceny zgodności, dzięki czemu 
croma może zaoferować threadz w minimalnie inwazyjnym 
uniesieniu tkanek.

podawaniu preparatów o różnych właściwościach wiskoela-
stycznych podskórnie i śródskórnie, w zależności od wska-
zań u danego pacjenta, tak, aby uzyskać efekt napiętej skóry 
i odpowiedniego wymodelowania owalu twarzy. Zabieg soft 
liftingu uzupełnia śródskórne podanie preparatu do mezote-
rapii stylaGe hydromaX. jest to produkt stworzony do te-
rapii silnie odwodnionej i wiotkiej skóry. jako jedyny z gamy 
stylaGe zawiera sorbitol – naturalny antyoksydant prze-
ciwdziałający starzeniu się skóry, o silnych właściwościach 
przeciwutleniających i nawilżających. mezoterapia stylaGe 
hydromaX daje natychmiast widoczny, a przy tym długo-
trwały efekt zdrowej i promiennej skóry – tak zwany efekt 
GloW.  

lekarze wykonujący zabiegi z użyciem nici threadz, w za-
leżności od celu wykonywanego zabiegu, mogą wybrać  
spośród 3 podtypów.

•  threadz plain – niemodyfikowany monofilament 
 umieszczony w igle w celu delikatnego umiejscowienia  
 cienkiej skóry w niektórych obszarach (np. w okolicy 
 okołooczodołowej).
•  threadz screw – spiralna konfiguracja nici umieszczonej 
 w igle dla lepszego umocowania w tkankach.
•  threadz barbed – nici z dwukierunkowymi spiralnie 
 zorientowanymi haczykami, umieszczonymi na igle 
 lub kaniuli w celu uzyskania silniejszego efektu 
 repozycjonowania.  

kategoria:  

kompleksoWa odnoWa skóry
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peeling easy phen Very light jest najnowszym produktem 
z grupy peelingów fenolowych hiszpańskiej firmy skin tech 
pharma Group, której założycielem jest dr philippe deprez.  
W składzie preparatu znajdują się: fenol w stężeniu 15%  
i kwas trójchlorooctowy w stężeniu 8%, zawieszone w 0,5% 
roztworze oleju krotonowego. peeling penetruje do strefy 
Grenza lub warstwy brodawkowatej skóry, w zależności od 
ilości zaaplikowanego preparatu, silnie pobudzając skórę 
właściwą do prawidłowej odbudowy. dzięki zawartości fenolu 

Pierwszy preparat do iniekcji opracowany specjalnie  
z myślą o poprawie jakości skóry tak, aby efekt utrzymy-
wał się nawet do 9 miesięcy już po jednym zabiegu.
mezoterapia, która pozwala odżywić i poprawić wygląd  
skóry, cieszy się nieustającą popularnością wśród pacjentów 
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 konieczność. jeden 
zabieg poprawia nawilżenie i elastyczność skóry oraz wypeł-
nia siatkę drobnych zmarszczek nawet do 9 miesięcy. porów-
nywalnego pod tym względem preparatu na rynku nie ma. 
to możliwe dzięki opatentowanej przez allergan technologii 
Vycross™, która łączy nisko- i wysokocząsteczkowy kwas 
hialuronowy, tworząc ściśle usieciowany żel o intensywnym 
działaniu. 

preparat zapewnia remodeling skóry trudny do osiągnięcia 
innymi metodami. Zabieg z użyciem epVl jest wykorzysty-
wany przede wszystkim w leczeniu fotostarzenia skóry twa-
rzy, rogowacenia posłonecznego, plam soczewicowatych, 
przebarwień, nierównomiernej pigmentacji oraz drobnych 
zmarszczek. Gojenie po peelingu epVl nie jest uciążliwe dla 
pacjenta i trwa około 7 dni, po czym pacjent może powrócić 
do aktywności towarzyskiej. Zabieg można powtórzyć po  
4 tygodniach w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów.   

Z mezoterapią juvéderm Volite ma wspólną technikę  
podawania: śródskórne iniekcje. oprócz wspomnianej trwa-
łości osiąganych rezultatów preparat ten charakteryzuje się 
jednak także większą skutecznością. efekt nawilżenia, uela-
stycznienia, rozświetlenia i wygładzanie zmarszczek jest  
nieporównywalny z tym, co udaje się osiągnąć za pomo-
cą preparatów stosowanych w zwykłych mezoterapiach.  
juvéderm Volite przeznaczony jest dla osób, których skóra 
jest zmęczona, przesuszona i poszarzała, z widocznymi ozna-
kami upływającego czasu, jak zmarszczki i wiotczenie. 

już po pierwszej iniekcji preparat dodaje blasku skórze, po-
prawia nawilżenie i elastyczność, wypełniając jednocześnie 
powierzchowne zagłębienia, w tym drobne zmarszczki.  
preparat można stosować w obrębie twarzy, szyi, dekoltu 
oraz grzbietów rąk.  
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Wypełniacz bioaktywny
podwójne działanie: połączenie wypełnienia i biostymulacji. 
Głębokie wypełnianie zagłębień skóry (w tym zmarszczek 
głębokich oraz bruzd nosowo-wargowych), biostymulacja  
i rewitalizacja. stimulate to doskonały wybór dla pacjentów 
cierpiących na brak gęstości i objętości tkanki. neauvia  
stimulate to unikatowy produkt. jako jedyny zapewnia nie 
tylko doskonały efekt wypełnienia, lecz także długotrwałą 
biostymulację. stężenie ha na poziomie 26 mg/ml uzupeł-
niono dodatkowo o 1-procentową zawartość hydroksyapa-
tytu wapnia. hydroksyapatyt wapnia stosowany w wypełnia-

unikatowy zabieg regeneracyjny – restylane skin- 
boosters można wykonać dwoma produktami: restylane  
skinboosters Vital oraz restylane skinboosters Vi-
tal light, które różnią się między sobą stężeniem kwasu  
hialuronowego, dzięki czemu lekarz ma do wyboru dwie 
siły rewitalizacyjne. 

pozwala to lepiej spersonalizować zabieg i dopasować go 
do potrzeb skóry pacjenta. długotrwały efekt głębokiego 

czach neauvia występuje w postaci niewielkich cząsteczek  
(o wielkości od 8 do 12 mikronów) równomiernie 
rozłożonych w obrębie hydrożelu. takie rozwiązanie gwa-
rantuje stabilność cząsteczek, które nie mają możliwości mi-
gracji. niewielkie cząsteczki caha nie zakłócają czynności 
fagocytów i są stopniowo uwalniane podczas degradacji 
implantu. 

Bezpieczne i optymalne stężenie caha może zapewnić do-
skonałe wyniki, nie powodując działań niepożądanych.    

nawilżenia i rewitalizacji skóry po zastosowaniu restylane 
skinboosters to zasługa unikalnej formuły preparatu. 

preparaty można podawać na skórę twarzy, szyi i całego 
ciała. to również doskonały zabieg do poprawy elastycz-
ności i nawilżenia wrażliwej skóry wokół oczu, delikatnej 
okolicy ust, szyi i dekoltu, czyli tzw. trudnych do korekcji 
obszarów. efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu  
i utrzymują się przez kilka miesięcy.  



derma news 17

JUVEDÉRM VOLIFT with Lidocaine 

STYLAGE Special Lips Mepivacaine

allergan
www.allergan.pl

lea ViVacy
www.stylage.pl

juVeDÉrm VoliFt with lidocaine opracowano, aby w na-
turalny sposób uwydatnić piękno ust, zachowując ich natural-
ny wygląd i miękkość. preparat doskonale wypełnia, tworząc 
naturalną objętość jednocześnie wygładzając zmarszczki ust 
i okolic. 
juVeDÉrm VoliFt with lidocaine powstał z wykorzysta-
niem unikalnej technologii Vycross™. ma postać żelu o gład-
kiej konsystencji umożliwiającego uzyskanie naturalnego 
wyglądu. juVedÉrm VoliFt with lidocaine jest najbardziej 
uniwersalnym produktem z kolekcji Vycross™, a zabiegi  
z jego wykorzystaniem charakteryzują się krótkim okresem 

Piękne usta bez wyrzeczeń
usta to niezwykle ważny obszar stanowiący o pięknie twarzy, 
są one kluczowym elementem naszej mimiki sygnalizującym 
emocje, decydują o atrakcyjności. jest to bardzo wymagający 
obszar do korekcji, dlatego laboratoires ViVacy opracowa-
ło stylaGe special lips mepivacaine – wyjątkowy preparat 
na bazie kwasu hialuronowego, przeznaczony do poprawy 
kształtu ust oraz przywrócenia odpowiedniej objętości warg 
i ich prawidłowych proporcji. Zastosowanie mepiwakainy 
jako środka znieczulającego to zupełna nowość. nie ma na 
światowym rynku wypełniaczy tkankowych z tym aneste-
tykiem, który minimalizuje ryzyko obrzęków i siniaków, co 
przekłada się na krótszy okres rekonwalescencji po zabiegu. 

regeneracji po iniekcji i bardzo naturalnymi efektami.  
juVedÉrm VoliFt with lidocaine dedykowany jest do za-
biegów w obrębie ust, odświeżenia wyglądu twarzy poprzez 
delikatne wygładzenie głębokich zmarszczek a także fałd no-
sowo-wargowych. Wypełnia zmarszczki i kształtuje rysy, nada-
jąc twarzy świeższy i bardziej promienny wygląd, przywraca 
utraconą objętość zapewniając delikatny efekt liftingujący.  
juVedÉrm VoliFt with lidocaine pozwala zwiększyć ob-
jętość ust i zniwelować opadające kąciki i linie marionetki. 
umożliwia uzyskanie harmonijnych i długotrwałych efektów 
utrzymujących się nawet do 18 miesięcy.   

mepiwakaina to substancja znieczulająca od wielu lat sto-
sowana w stomatologii, teraz po raz pierwszy wykorzystana  
w fillerach stosowanych w obszarze medycyny estetycznej.  
W przeciwieństwie do lidokainy nie powoduje rozszerzenia 
naczyń krwionośnych, a wręcz działa wazokonstrykcyjnie,  
co potwierdzają badania. ponadto innowacyjna formuła  
stylaGe special lips mepivacaine oraz nowoczesna tech-
nologia strzykawek Bi-soFt wpływają na łatwość podania  
i modelowania preparatu, a także jego odpowiednie rozmiesz-
czenie w tkankach, co w konsekwencji pozwala na uzyskanie 
zmysłowego, naturalnego i harmonijnego efektu, pozbawio-
nego sztuczności i przerysowania.  

kategoria:  

ponę tne usta
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Prostrolane Inner-B SE

antiaging institute
www.antiaging.com.pl

Restylane Kysse

galderma Polska
www.restylane.com/pl

peptydowy preparat, wygładzający i ujędrniający skórę 
wokół oczu. Zawarty w produkcie kompleks 4 peptydów 
biomimetycznych i kwasu hialuronowego stymuluje natural-
ne procesy regeneracyjne skóry, odmładza i opóźnia oznaki  
starzenia się skóry.

Prostrolane inner-Bse rewitalizuje skórę wokół oczu, rozświe-
tla ją, jednocześnie likwidując drobne zmarszczki, czyniąc ją 
gładką i sprężystą. Za sprawą zastosowania opatentowanej 
technologii powolnego uwalniania peptydów, działa jeszcze  
2 tygodnie po zbiegu – peptydy powoli uwalniają się i pene-
trują w głąb skóry.

restylane kysse to wypełniacz przeznaczony do modelowania 
ust, nadawania im odpowiedniego kształtu, poprawy kącików 
oraz dodania potrzebnej objętości. jest to wypełniacz na ba-
zie kwasu hialuronowego wykonany w wyjątkowej technolo-
gii oBt – optimal Balance technology. 

restylane kysse jest odpowiednio dopasowany do wymagają-
cej okolicy ust, dzięki czemu efekt zabiegu jest przewidywalny, 

Kompleks 4 peptydów: nanopeptyd-32 (stymuluje pro-
cesy glikolizy i glukoneogenezy, zmniejszając nierówności 
na skórze), Pentapeptyd-43 (wspiera lipolizę), tripep-
tyd-41 (stymuluje regenerację tkanek, wzmacniając skórę),  
oktapeptyd-11 (aktywuje regenerację komórek, poprawia-
jąc wygląd skóry).

ilość zabiegów jest sprawą indywidualną, natomiast dla  
uzyskania optymalnych efektów zaleca się serię 2 zabiegów 
w odstępach co 2 tygodnie. W razie konieczności można  
powtórzyć protokół.  

a wchłanialność produktu jest równomierna. preparat umożli-
wia uzyskanie naturalnego efektu zabiegu, nadając przy tym 
ustom odpowiedni kształt. pomaga także uzyskać długotrwa-
łe nawilżenie i bardziej młodzieńczy wygląd.

preparat charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeń-
stwa i daje możliwość dostosowania się do indywidualnych 
potrzeb pacjenta.   

kategoria:  
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Restylane Vital Light

galderma Polska
www.restylane.com/pl

preparat restylane skinboosters Vital light został opra-
cowany w oryginalnej technologii nasha, z zastosowaniem  
stabilizowanego kwasu hialuronowego. produkt zapewnia 
głębokie i długotrwałe nawilżenie oraz skuteczną rewitali-
zację skóry.

restylane Vital light polecany jest do wrażliwych i delikat-

nowy system regeneracji macierzy pozakomórkowej (ecm) 
stosowany w procesie biogenezy skóry. W związku z proce-
sem starzenia się skóry obserwujemy zmniejszenie liczby  
i aktywności fibroblastów, a w rezultacie redukcję głów-
nych elementów strukturalnych macierzy pozakomórkowej.  
homeostaza ecm jest bardzo ważna dla prawidłowego funk-
cjonowania wszystkich tkanek i narządów. takie celowane 
działanie jest bardzo istotne w procesie starzenia skóry, po-
nieważ umożliwia fibroblastom lepsze wchłanianie składni-
ków odżywczych stymulując je do produkcji kwasu hialuro-
nowego, włókien kolagenowych oraz elastyny. stąd pomysł 
na zabieg działający bezpośrednio na macierz i jej elementy. 
sunekos to nowy wymiar leczenia przeciwstarzeniowego. 
unikalny zabieg iniekcyjny wspomagający naturalną rege-
nerację skóry. stymuluje produkcję zarówno nowego kola-
genu, jak i elastyny – głównych elementów strukturalnych 
ecm, umożliwiając jej odnowę. to wyrób medyczny klasy iii, 
wyprodukowany przez włoską firmę farmaceutyczną, a jego 
działanie poparte jest badaniami klinicznymi. połączenie 
opatentowanej sekwencji ściśle wyselekcjonowanych pod 
względem jakościowym i ilościowym sześciu aminokwa-

nych okolic oczu. preparat delikatnie wypełnia dolinę łez, 
niwelując tzw. worki pod oczami i rozjaśniając spojrzenie.  
nawilża cienką skórę pod oczami, poprawiając jej nawil-
żenie i kondycję, redukuje także drobne zmarszczki wokół 
oczu oraz zwiększa elastyczność i jędrność skóry. restylane 
Vital light przywraca młodzieńczy wygląd, przywracając 
gładkość i miękkość delikatnych okolic oczu.  

sów (numer patentu pct/iB2015) w połączeniu z nieusie-
ciowanym kwasem hialuronowym stymuluje regenerację 
macierzy pozakomórkowej. Zawarty w sunekos 200 mało-
cząsteczkowy kwas hialuronowy o masie 200 kda ma silne 
działanie pobudzające. oznacza to, że poprzez oddziaływa-
nie na receptory ściany komórkowej stymuluje aktywność 
fibroblastów. natomiast obecny w sunekos 1200 wielko-
cząsteczkowy kwas hialuronowy o masie 1200 kda pozwala 
na stworzenie „rusztowania” do zastosowania sunekos 200 
w przypadku skóry przesuszonej, będącej w zaawansowa-
nym procesie photo-aging. do syntezy nowego kolagenu 
niezbędne są zawarte w sunekos – 4 aminokwasy: glicy-
na, l-prolina, l-lizyna i l-leucyna, natomiast za tworzenie  
włókien elastynowych odpowiedzialne są l-walina i l-ala-
nina. to niespotykane dotąd wielokierunkowe działanie 
terapii sunekos zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie 
zarówno głębokich jak i powierzchownych warstw, natu-
ralny efekt wolumetryczny, wygładzenie drobnych zmarsz-
czek, ujędrnienie i zagęszczenie skóry. ponadto rozświetla, 
poprawia teksturę i koloryt oraz przywraca utracony blask. 
terapia sunekos zalecana jest pacjentom w każdym wieku  
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to interesujący preparat, który składa się z 1,5 ml strzykaw-
ki z kwasem hialuronowym o wysokiej masie cząsteczkowej 
(ang. high molecular Weight) i 1 ml fiolki z roztworem amino-
kwasów (glicyny, l-proliny, l-lizyny, l-leucyny). mimo, że pre-
parat oferuje efekt wolumetryczny nie jest wypełniaczem. 
podawany dowolną techniką do warstwy siateczkowatej 
lub brodawkowatej skóry właściwej, wypełnia umiarkowane  
i głębokie zmarszczki twarzy, szyi i dekoltu. doskonale radzi 
sobie w tak trudnych obszarach, jak wiotka skóra ramion, 
brzucha czy okolicy nadkolanowej. dzięki synergicznemu 

opatentowane połączenie substancji aktywnych, które  
w niemal niezmienionym od 40 lat składzie podbija serca 
najbardziej wymagających pacjentek i pacjentów gabine-
tów medycyny estetycznej. 
ten polirewitalizujący preparat przeznaczony do zabiegów 
iniekcyjnych wnika w głąb komórek, pobudza je do pracy  
i przywraca skórze młodzieńczą jakość, m.in. dzięki zawarto-
ści kwasu hialuronowego oraz unikalnego kompleksu ponad 

zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo. preparat sunekos 
200 jest wyjątkowo skuteczny w zabiegach regeneracyjnych 
skóry, zwłaszcza w tak trudnej do leczenia okolicy oczu, 
a nawet samych powiek. sunekos widocznie, regeneruje, 
ujędrnia, wygładza zmarszczki, rozjaśnia cienie i redukuje za-
sinienia pod oczami. co istotne terapia sunekos jest niemal 
bezbolesna, a preparat wchłania się bardzo szybko, unikając 
tym samym ryzyka wystąpienia obrzęku. W celu uzyskania  

połączeniu kwasu hialuronowego i aminokwasów, jalupro 
hmW wykazuje działanie biostymulujące i określane jest  
zagranicą mianem amino acid replacement therapy  
(aminokwasowa terapia Zastępcza). Badania kliniczne  
wykazują, że substancje zawarte w preparatach jalupro  
przyczyniają się do proliferacji fibroblastów, produkcji 
czynników wzrostu, a także hamują degradację kolagenu  
i stymuluje neokolagenezę. preparat jalupro hmW to  
certyfikowany wyrób medyczny iii klasy. Bezpieczny jest  
dla alergików.   

50 przeciwstarzeniowych składników aktywnych – witamin, 
aminokwasów, koenzymów i przeciwutleniaczy. 

efektem zabiegu z wykorzystaniem nctF jest widoczna re-
witalizacja i odmłodzenie skóry: zmarszczki zostają wygła-
dzone, skóra staje się lepiej napięta, nawilżona i bardziej 
jędrna. mezoterapia to także skuteczna metoda poprawy 
jakości oraz gęstości włosów.  

pełnego i trwałego efektu, utrzymującego się nawet 6-12 
miesięcy należy przeprowadzić 4 sesje co ok. 10-14 dni. 
mimo, iż preparat sunekos jest stosunkową nowy to bar-
dzo szybko zdobył zaufanie lekarzy oraz popularność wśród 
pacjentów ze względu na szybko pojawiające się natural-
ne efekty widoczne jako zdecydowane rozjaśnienie cieni  
i redukcję zasinień pod oczami oraz efekt nawilżenia, 
napięcia skóry i wygładzenia drobnych zmarszczek.  

kategoria:  
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preparat radiesse produkowany w usa został zatwierdzony 
w ue w 2004 r., a w 2006 r. otrzymał certyfikat Fda i od 
tamtej pory doczekał się miana hitu medycyny estetycznej.  
Z jego pomocą na całym świecie przeprowadzono już prze-
szło osiem milionów zabiegów i wszystko wskazuje na to,  
że liczba ta szybko wzrośnie. jest produktem naturalnie liftin-
gującym skórę i pobudzającym w niej procesy odmładzające.
podstawowym składnikiem radiesse jest dobrze tolerowa-
ny przez skórę hydroksyapatyt wapnia (caha). jest to sub-
stancja biostymulująca, która pobudza produkcję kolagenu  
w skórze. Zawieszone są one w matrycy żelowej na bazie 
karboksymetylocelulozy (cmc), której podanie wypełnia 
zmarszczki i zapewnia efekt korekty 1:1. mikrosfery caha 
tworzą swoiste „rusztowanie”, które zostaje pokryte przez 

cellular matrix to efekt wieloletniej pracy lekarzy, bio-
technologów i inżynierów tkankowych ze szwajcarskie-
go laboratorium regenlab, którzy stworzyli pierwszy na 
świecie zestaw do zabiegu kumulującego efekt działania 
najskuteczniejszych oraz najlepiej przebadanych w medy-
cynie estetycznej substancji, czyli kwasu hialuronowego  
oraz osocza bogatopłytkowego. twórcy preparatu cellular 
matrix wykorzystali synergię działania autologicznego oso-
cza bogatopłytkowego i kwasu hialuronowego, łącząc te 
dwie substancje w jednej probówce, która zawiera specjalny, 
opatentowany żel separacyjny. regenerujące właściwości 

fibroblasty. ich mechaniczna stymulacja pobudza je do  
wytwarzania kolagenu, natomiast nowe włókna tworzą 
trwałą strukturę podporową skóry. 

radiesse zapewnia potrójny efekt:
1. uniwersalne wypełnianie: 
 bezpieczną, efektywną, łatwą korekcję lub poprawę   
 zmarszczek średnich i głębokich
2. Poprawę utraty elastyczności: 
 poprawa konturu i napięcia skóry poprzez indukcję 
 produkcji kolagenu
3. odmłodzenie wyglądu skóry 
 poprzez długotrwały efekt poprawy 
 prężności skóry.   

autologicznego osocza zostały wzmocnione silnie nawilża-
jącym działaniem kwasu hialuronowego – ta kombinacja 
pozwala osiągnąć spektakularne efekty i cofnąć w czasie 
wiek biologiczny skóry. Zabieg regeneris cellular matrix 
umożliwia regenerację i uzupełnienie ubytków tkanki  
skórnej widocznie wpływając na jakość skóry, jej nawilżenie 
i napięcie. terapia regeneris cellular matrix redukuje głębo-
kie, średnie i powierzchniowe zmarszczki, przywraca utra-
coną objętość, unosi fałdy nosowo-wargowe i opadające  
kąciki ust, niweluje cienie pod oczami, spłyca głębokie  
blizny i redukuje bliznowce.  
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Zabieg kriolipolizy, który jest wykonywany wyłącznie w ga-
binetach lekarskich pod nadzorem licencjonowanego spe-
cjalisty. W jego trakcie wykorzystuje się wymienną głowicę, 
która na wybranym obszarze ciała zasysa skórę wraz z tkan-
ką tłuszczową i przytrzymuje ją pomiędzy dwoma panelami 
chłodzącymi. następnie tkanka jest zmrażana przez ok. 35–75 
minut, w zależności od użytego aplikatora. jest to proces stale 
kontrolowany przez układ czujników, które eliminują ryzyko 
odmrożeń. pod wpływem niskiej temperatury komórki tłusz-
czowe ulegają destrukcji, a następnie są eliminowane z orga-
nizmu. Zabieg może być wykonywany na różnych częściach 
ciała (np. broda, uda, brzuch) dzięki aplikatorom coolsculp-
ting przeznaczonym do konkretnych partii. 

Rzeźbiarz sylwetki idealnej
przełomowe urządzenie modelujące sylwetkę. jest wyjątko-
we ponieważ dosłownie rzeźbi ciało. jako jedyna maszyna 
na świecie jednocześnie rozbudowuje mięśnie i błyskawicz-
nie spala tłuszcz. a robi to w sposób całkowicie nieinwazyjny  
i bezbolesny. Żadna inna technologia modelowania sylwet-
ki nie jest w stanie rozbudowywać mięśni, nie daje tego  
ani liposukcja, ani lipoliza, ani zabiegi z radiofrekwencją czy 
ultradźwiękami. to prawdziwa innowacja i pierwsza taka 
technologia na rynku. 

coolsculpting zapewnia utratę aż do 27% komórek tłusz-
czowych, przy jednym zabiegu. pierwsze efekty widoczne są 
już po 3 tygodniach, natomiast pełne rezultaty osiąga się po 
2–3 miesiącach. collsculpting jest zabiegiem bezbolesnym, 
podczas jego trwania może być odczuwalne jedynie zimno.  
W polsce dostępne są głowice nowej generacji – cooladvan-
tage, które zmniejszają czas procedury o połowę i zwiększają 
obszar zabiegu. 
na świecie wykonano ponad 7 mln zabiegów za pomocą  
coolsculpting. jest to jedyne urządzenie do kriolipoli- 
zy posiadające certyfikat Fda (amerykańskiej agencji  
ds. Żywności i leków), potwierdzający jego bezpieczeństwo 
i skuteczność.   

nad jednoczesnym spalaniem podskórnej tkanki tłuszczowej 
i zwiększaniu mięśni pracuje hiFem (high-intensity Focused 
electromagnetic technology) czyli zaawansowana technolo-
gia elektromagnetyczna o wysokiej intensywności. 
W trakcie jednego zabiegu zastosowana w urządzeniu ener-
gia hiFem wywołuje ponad 20 tysięcy niezwykle intensyw-
nych skurczów mięśni, tzw. skurczów supramaksymalnych. 
taki trening jest nieosiągalny w trakcie wykonywanych  
samodzielnie ćwiczeń fizycznych, nie tylko ze względu na 
ich rekordową liczbę, ale i wielokrotnie dłuższe trwanie  
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poszczególnych skurczów. jaki to daje efekt? tkanka mię-
śniowa musi przystosować się do tak ekstremalnego trenin-
gu, dlatego pod wpływem ponadmaksymalnych skurczów 
przebudowuje swoją strukturę. Wytwarza nowe włókna mię-
śniowe, zwiększa gęstość i objętość mięśni, co powoduje,  
że są one większe, lepiej napięte i bardziej widoczne. 
mięśnie potrzebują energii, aby wywołać skurcze. ponie-
waż w trakcie zabiegu Btl emsculpt mięśnie kurczą się do  
poziomu supramaksymalnego, mózg otrzymuje informację, 
że potrzebna będzie ekstremalna ilość energii. ta informacja 

urządzenie firmy deka wyposażone w unikalną technologię 
coolwaves, która zrewolucjonizuje walkę z nadmiarem tkanki 
tłuszczowej i cellulitem, raz na zawsze.technologia coolwaves 
zastosowana w urządzeniu onDa wykorzystuje działanie mi-
krofal, które precyzyjnie trafiają w tkankę tłuszczową. często-
tliwość mikrofal, którą wykorzystuje urządzenie onDa, wy-
nosi 2,45 Ghz, dzięki czemu działa na niemal całej podskórnej 
warstwie komórek tłuszczowych. urządzenie wyposażone jest 
w dwie głowice zabiegowe, a każda z nich uzbrojona w system 
chłodzenia kontaktowego. pierwsza to głowica płytkiego dzia-
łania, która ujędrnia skórę i redukuje powierzchowny cellulit. 
druga to głowica głębokiego działania, która redukuje tkankę 
tłuszczową i głęboki cellulit. dzięki nowoczesnemu systemowi 
chłodzenia, zabieg jest bezbolesny, a tkanka zewnętrzna per-
fekcyjnie chroniona przed przegrzaniem.
problem, z którym od lat mierzą się pacjenci klinik medycyny 
estetycznej to miejscowe depozyty tłuszczu. Zwykle występują 
po bokach bioder, pośladków, ud i środkowej części kolan  
u kobiet, oraz w postaci tzw. oponki u mężczyzn. Zazwyczaj 
nie poddają się ćwiczeniom fizycznym i dietom. u kobiet 
mogą one być uważane za drugorzędną cechę płciową, ponie-
waż mają na nie wpływ żeńskie hormony płciowe. Znajdujące 
się w tych rejonach komórki tłuszczowe rzeczywiście obfitują 
w receptory estrogenowe, hormony, które działają sprzyjają-
co dla akumulacji tłuszczu w tych komórkach. ta „zależność 
hormonalna” może zatem wyjaśniać ograniczoną skutecz-
ność, jaką diety mają w tych obszarach. miejscowe depozyty 

wywołuje silną reakcję uwolnienia energii i ponadmaksy-
malną lipolizę. W bliskim sąsiedztwie kurczących się mięśni, 
m.in. z powodu zwiększonego przepływu krwi w tkance 
tłuszczowej, dochodzi do nagromadzenia wolnych kwasów 
tłuszczowych (FFa), a ich nadmiar wywołuje rozpad komórek 
tłuszczowych. taka zasada apoptozy komórkowej wywoły-
wana przez przelewanie się FFa była wcześniej obserwowa-
na i wykazana w licznych badaniach klinicznych. uwolniony  
w ten sposób z adipocytów tłuszcz jest w naturalny sposób 
metabolizowany i wydalany z organizmu.   

tłuszczowe powstają w wyniku zwiększenia objętości ko- 
mórek tłuszczowych i w konsekwencji gromadzenia się tłusz-
czu. przy ucisku obszary te są zwarte i nie pojawia się bole-
sność, jednak częstym zjawiskiem jest współistnienie cellulitu.  
co na to onDa? mikrofale z głowic zabiegowych trafiają do 
warstwy podskórnej i powodują stres metaboliczny w komór-
kach tłuszczowych. stres ten polega na wywołaniu zaburzenia 
równowagi wewnątrz adipocytu. rozgrzane adipocyty pęka-
ją, albo zmniejszają swój rozmiar i powoli ulegają eliminacji 
przez układ limfatyczny (nazywamy to lipolizą makrofagową). 
onDa rozbija więc błony komórkowe adipocytów z użyciem 
całkowicie nieinwazyjnej techniki, zatem wyszczuplanie jest 
efektywne i całkowicie bezpieczne!
charakterystyczną „skórkę pomarańczową” cellulitu powoduje 
stała obecność dużych włókienek kolagenu, a także przerost 
komórek tłuszczowych i retencja wody. energia fal coolwa-
ves, pochłaniana przez włókna tkanki łącznej, powoduje roz-
puszczenie kolagenu, co w konsekwencji prowadzi do oczysz-
czenia nieelastycznego włókna, wyeliminowania zagłębień  
w wyglądzie skóry i reaktywację fibroblastów przez stymula-
cję produkcji nowego, bardziej elastycznego kolagenu.
temperatura wytwarzana przez coolwaves w skórze  
właściwej powoduje natychmiastowe obkurczanie kolagenu,  
a w efekcie ujędrnianie skóry. 
jakich efektów można oczekiwać po zabiegach urządzeniem 
onDa?
• Wygładzenie cellulitu
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Emsella. Silne mięśnie dna miednicy w 3 tygodnie. 
Bez zdejmowania odzieży!

emsella to ergonomiczne krzesło wykorzystujące technolo-
gię hiFem do stymulacji i wzmacniania mięśni dna miednicy. 
posiada certyfikat amerykańskiej Fda (Food and drug admi-
nistration) jako urządzenie skuteczne w leczeniu wysiłkowego 
nietrzymania moczu. 

krzesło wykonuje za pacjenta trening mięśni dna miednicy, a 
emitowane przez urządzenie fale elektromagnetyczne hiFem 
przenikają swobodnie przez odzież i kość miednicy, dzięki cze-
mu pacjent nie musi rozbierać się do zabiegu. 

W trakcie jednego 28-minutowego treningu emsella wywołu-
je ponad 11 tysięcy skurczy o supramaksymalnej intensywno-
ści, nieosiągalnej dla pacjenta. W tym czasie za pomocą ćwi-
czeń kegla kobieta jest w stanie wykonać ok. tysiąca skurczy, 
ale ich intensywność będzie niższa. dla wzmocnienia mięśni 
dna miednicy ważna jest też długość trwania skurczu, a tak-
że odpowiednia relaksacja mięśni. urorehabilitanci wskazują, 
że większość kobiet wykonuje ćwiczenia kegla niewłaściwie: 
z reguły za szybko, za słabo, bez odpowiedniego rozluźniania 
mięśni. hiFem nie tylko wywołuje intensywne skurcze, lecz 
także odpowiednio je utrzymuje i relaksuje mięśnie. to najlep-
sza siłownia dla mięśni dna miednicy.

co to jest HiFem?
hiFem (High-Intensity Focused Electromagnetic Technology) to 
zaawansowana technologia elektromagnetyczna o wysokiej 
intensywności. przywraca ona kontrolę mięśniowo-nerwo-

wą w obszarze dna miednicy, poprzez wywoływanie skurczy 
wszystkich znajdujących się tam mięśni. ponieważ indukowa-
ne prądy elektryczne przechodzą bezinwazyjnie przez mied-
nicę, technologia nie wymaga zdejmowania odzieży czy sto-
sowania zabiegów domacicznych. 

hiFem modyfikuje strukturę mięśni, a konkretnie wywołuje 
wzrost włókien kurczliwych, tworzenie nowych białek i rozrost 
włókien mięśniowych. W ten sposób wzmacnia mięśnie dna 
miednicy.

skuteczność hiFem wynika z tego, że jest ona w stanie 
wywołać i utrzymać przez kilka sekund supramaksymalne 
skurcze mięśni dna miednicy. W trakcie jednego treningu 
hiFem wywołuje tysiące takich skurczy. są one kierowane 
bezpośrednio do nerwów obwodowych w obszarze dna 
miednicy, niezależnie od funkcji mózgu. ich intensywność 
jest wyższa niż maksymalny dobrowolny skurcz (mVc  
– maximal Voluntary contraction) wywoływany fizjologicz-
nie np. ćwiczeniami kegla. dzięki serii zabiegów z emsella 
mięśnie dna miednicy odzyskują sprawność, uczą się na 
nowo prawidłowego funkcjonowania, co byłoby czaso-
chłonne i często trudne kondycyjnie dla pacjenta, gdyby 
zastosować tylko ćwiczenia kegla lub inne techniki bez 
wykorzystania technologii. Ważne jest także to, że samo-
dzielne trenowanie mięśni dna miednicy wykonywane jest 
często nieprawidłowo (np. skurcze dotyczą niewłaściwych 
grup mięśni, są zbyt szybkie, bez odpowiednio długiego 
rozluźniania) i nie daje pożądanych efektów. technologia 
hiFem wzmacniając mięśnie ułatwia późniejsze, samodziel-
ne treningi mięśni dla miednicy.   
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• Zmniejszenie miejscowych depozytów tłuszczu 
 (brzuch, pośladki, talia, uda, okolice wokół kolan)
• Poprawa napięcia, uelastycznienie skóry 

 i zlikwidowanie wiotkości
• Wymodelowanie sylwetki całego ciała
• Rezultaty widoczne już po pierwszym zabiegu!  



derma news 25

Endolift

MEDIOSTAR MONOLITH

BD aesthetic
www.bdaesthetic.com

nova group
www.novagroup.pl

XV edycja konkursu na perły dermatoloGii estetycZnej 

procedura endoliFt wykonana laserem diodowym 1470 
nm lasemar 1500 firmy eufoton to innowacyjna technika 
zapewniająca najwyższą skuteczność i bezpieczeństwo  
w obszarze minimalnie inwazyjnych procedur medycyny an-
ti-aging, która służy do restrukturyzacji skóry i redukcji tkanki 
tłuszczowej w obrębie twarzy i całego ciała. lasemar emi-
tuje energię o dł. fali 1470 nm, która pochłaniana jest zarów-
no przez wodę, jak i tłuszcz, dzięki czemu redukuje zarówno 
wiotkość skóry, jak i nadmiar tkanki tłuszczowej. endolift 
zapewnia natychmiastową retrakcję włókien kolagenowych, 
restrukturyzację i napięcie skóry, wygładzenie zmarszczek,  
a następnie poprzez zwiększenie ilości kolagenu zagęsz-
czenie skóry. ponadto dochodzi do bardzo powierzchownej  
i przez to bezpiecznej lipolizy pozwalającej trwale usunąć 
nadmiar tłuszczu w obszarach: chomików, podbródka, czy 
też ramion, brzucha, ud. istotne w tej technice jest to, że moż-
na ją stosować w szczególnie delikatnych okolicach dolnej 
powieki, owalu twarzy, szyi, dekoltu. poza tym pozwala indy-
widualnie dobrać zabieg do potrzeb pacjenta w zależności  
od stopnia wiotkości skóry oraz ilości tkanki tłuszczowej.  
można tak modyfikować parametry oraz dobierać grubość  

najnowszy laser diodowy z portfolio nova Group, stworzony 
przez jednego ze światowych liderów produkujących lasery 
medyczne – niemiecką firmę asclepion laser technologies. 
mediostar monolith stworzony z okazji 20-lecia obecności 
lasera mediostar na światowych rynkach, oferuje szereg re-
wolucyjnych rozwiązań niedostępnych do tej pory w lase-
rach epilacyjnych. dzięki nim zabiegi są szybkie, skuteczne 

fibr, by uzyskać efekt redukcji wiotkości skóry i równo-
czesnej lipolizy lub jedynie ujędrniać i liftingować skórę 
bez efektu lipolitycznego. do endolift stosowane są ii ge-
neracji mikro-optyczne włókna światłowodowe FtF o gru-
bości 200-300 mikronów. te nieco grubsze od włosa fibry 
o stożkowym zakończeniu aplikowane są podskórnie bez 
konieczności dokonywania nacięć skóry, dlatego jest to prak-
tycznie niewyczuwalne i bezbolesne dla pacjenta, łatwe dla 
lekarza i nie pozostawia śladu na skórze, dzięki czemu pacjent 
może natychmiast powrócić do codziennych aktywności. 
Giętkość włókien daje z kolei możliwość bardziej precyzyjnej 
penetracji w tkance i dotarcia do kłopotliwych okolic twarzy 
i ciała co jest trudne do osiągnięcia stosując inne technolo-
gie z wykorzystaniem grubszych światłowodów czy też 
sztywnych kaniul. endolift nie wymaga, ani specjalnego 
przygotowania, ani uprzedniego znieczulenia. jest to pro-
cedura jednorazowa. uzyskane rezultaty są natychmiasto-
we (lipoliza i retrakcja włókien kolagenowych), narastają 
w kolejnych miesiącach tworzenia się nowego kolagenu  
i są długotrwałe. endolift to procedura wyłącznie medycz-
na wykonywana w warunkach ambulatoryjnych.   

i bezpieczne, niezależnie od pory roku, karnacji, czy koloru 
włosów.

mediostar monolith oparty jest na jedynej w swoim rodzaju 
technologii diodowej, wykorzystującej optymalne połącze-
nie dwóch długości fali: 810/940 nm, co jest wynikiem 20 
lat doświadczeń klinicznych. co istotne, ta cecha umożliwia 
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Ewolucja w kolekcji Vycross
juvederm Volux to pierwszy preparat zawierajacy kwas hia-
luronoway do iniekcji w formie implantu przeznaczony do 
tworzenia i przywracania objętości dolnej części twarzy. 
juvéderm VoluX przeznaczony jest do modelowania, kształ-
towania i konturowania obszaru brody i żuchwy, a efekt jego 
działania utrzymuje się nawet przez 18–24 miesiące.
W juvéderm VoluX zastosowano przełomową technologię 
Vycross, opracowaną przez firmę allergan, która zwiększa 
stopień usieciowania preparatów w celu uzyskania silnie 
związanej macierzy. silnie związana macierz kwasu hialuro-

również wykonywanie laserem skutecznych zabiegów lecze-
nia trądziku aktywnego (acne inversa i acne vulgaris) i foto-
odmładzania. nowy laser firmy asclepion posiada najwyższą 
dostępną na rynku moc – 5000W, co pozwala na zwiększenie 
efektywności epilacji dla najtrudniejszych przypadków. 

co równie ważne – laser posiada szeroki zakres regulacji dłu-
gości impulsu, od 3 do 400 ms, dzięki czemu możliwa jest 
epilacja najdrobniejszych i najcieńszych włosków. posiada 
również tryb dynamiczny z wyjątkowo wysoką częstotliwo-
ścią do nawet 20hz, pozwalający wykonywać bardzo szyb-
kie procedury na dużych powierzchniach. Głowice posiada-
ją wysoce wydajny system chłodzenia kontaktowego 360⁰, 
wykorzystujący technologię chłodzenia naskórka przed,  
w trakcie i po „strzale”, dla maksymalnego bezpieczeństwa  
i skuteczności zabiegowej dla wszystkich fototypów skóry 
(i – Vi). Głowice monolith z wbudowanym termometrem, 
zapewniają użytkownikowi pełne poczucie bezpieczeństwa 
pracy i poprawności chłodzenia. 

niezwykle ważną cechą lasera jest jednorodność plamki za-
biegowej – homogenny rozkład energii na całej powierzchni 

nowego w produkcie juvéderm VoluX zapewnia większą 
odporność na rozkład powodowany przez wolne rodniki niż 
w przypadku innych preparatów z linii Vycross (in vitro). 
juvéderm VoluX wyróżnia się najwyższą elastycznością i 
spoistością spośród wszystkich produktów Vycross, umoż-
liwiając modelowanie dolnej części twarzy.
produkt zawiera dodatek lidokainy, która zwiększa komfort 
pacjenta podczas zabiegu. to idealne rozwiązanie zarówno 
dla kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą się cieszyć pięknie za-
rysowaną linią brody i żuchwy.  

uzyskiwany za pomocą opatentowanego systemu taper. 
dzięki temu unika się niebezpieczeństwa powstawania  
„gorących plam” i uzyskuje symetryczny efekt zabiegowy. 

mediostar monolith posiada najszerszą oferowana dostęp-
ność głowic zabiegowych – od bardzo precyzyjnej plamki  
o powierzchni 1cm2, przez 1,5 i 3cm2 aż po największą plam-
kę zabiegową na rynku – 10cm2. dzięki temu użytkownik 
jest w stanie dobrać głowicę zabiegową do indywidualnych 
potrzeb, a także dotrzeć do najgłębiej osadzonych cebulek 
włosa. niezwykle istotną innowacją jest możliwość wyposa-
żenia głowic monolith w jednorazowe nakładki, co zdecydo-
wanie zwiększa higienę zabiegu, usprawnia pracę oraz daje 
klientowi poczucie wyjątkowości zabiegu. 
Wszystkie te wyróżniki sprawiają, że zabieg wykonany tym 
laserem mediostar monolith jest skuteczniejszy, szybszy 
i delikatniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

poza epilacją laser możemy wyposażyć w dodatkowe głowi-
ce zabiegowe, co pozwala na realizację dodatkowych zabie-
gów takich jak: zamykanie rozszerzonych naczynek, leczenie 
łuszczycy, termolifting. 
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kuracja tran3x to najnowsza metoda depigmentująca stwo-
rzona przez mesoestetic – eksperta w depigmentacji od  
ponad 30 lat.
metoda tran3x oparta jest o działanie kwasu traneksamo-
wego – innowacji w kosmetologii – który redukuje zmiany 
pigmentacyjne, w szczególności te o podłożu naczyniowym,  
i towarzyszący im stan zapalny, zapewniając przy tym wy-
soką tolerancję skórze wrażliwej i naczyniowej. dodatkowo 
skutecznie reguluje proces melanogenezy poprzez redukcję 
aktywności i ilości tyrozynazy, hamowanie proliferacji mela-
nocytów i zmniejszenie ich dendrytyczności.
metoda tran3x to innowacyjny program złożony z kilku mo-
dułów pielęgnacyjnych, zapewniających integralne działanie 
depigmentujące na różnych poziomach przebarwień. W skład 
kuracji profesjonalnej tran3x wchodzi:
mesopeel melanostop tran3x (20% kwas azelainowy + 10% 
rezorcyna + 6% kwas fitowy + 3% kwas traneksamowy). uni-
kalna, depigmentująca formuła peelingu przyspiesza proces 
odnowy naskórka poprzez redukcję nagromadzonej melaniny 
w wierzchnich warstwach skóry. 
kuracja może być wzbogacona o zabieg mezoterapii mikro-
igłowej przy użyciu koktajlu depigmentującego c.prof 210 
oraz urządzenia mesoestetic m.pen[pro]. rekomendowane 
jest również stosowanie pielęgnacji domowej:

restylane lyft to produkt o najwyższej sprężystości na rynku 
medycyny estetycznej i najmniejszej podatności na odkształ-
cenia, co potwierdzone jest za pomocą obiektywnego wskaź-
nika – G’. ponadto restylane lyft charakteryzuje się obecnością 
wiązań mechanicznych i małą liczbą wiązań chemicznych oraz 
obecnością kontrolowanej, jednorodnej wielkości cząsteczek. 
restylane lyft wykorzystywany jest w celu wykonywania ści-

melan tran3x żel-krem o działaniu depigmentującym do  
stosowania na dzień (3% kwas traneksamowy + 1,5% kom-
pleks + 2% tyr control complex + 3% niacynamid). depig-
mentujący żel-krem, który stopniowo redukuje przebarwienia  
i zapobiega ich ponownemu pojawieniu się. preparat ma  
żelowo-kremową konsystencję, która szybko się wchłania.
melan tran3x intensywny koncentrat depigmentujący  
do stosowania na noc (3% kwas traneksamowy + 5% kom-
pleks enzymatyczny+ 2% tyr control complex + 5% niacyna-
mid). koncentrat o ultralekkiej konsystencji i intensywnym 
działaniu depigmentującym, który redukuje nagromadzoną 
melaninę oraz reguluje jej nadprodukcję. 
W trakcie całej terapii i niezależnie od pory roku bardzo ważne 
jest stosowanie najwyższej ochrony przeciwsłonecznej:
mesoprotech melan 130+ pigment control (filtry chemiczne 
i fizyczne (uVa+uVB), filtry biologiczne (heV + ir), azeloglicyna. 
preparat gwarantujący najwyższą ochronę przeciwsłoneczną 
(ochrona uVB 131, ochrona uVa 67). Zabezpiecza skórę przed 
szkodliwym wpływem promieniowania heV + ir. dodatkowo 
wspomaga działanie depigmentujące oraz ujednolica koloryt 
skóry, dzięki zawartości koloryzującego pigmentu.
kuracja depigmentujaca tran3x jest niezwykle skuteczną 
metodą, której działanie zostało potwierdzone w badaniach 
klinicznych.  

śle precyzyjnych iniekcji, posiada wysoką zdolność unoszenia 
tkanek z jednoczesną najmniejszą podatnością na odkształ-
cenia. dzięki tym właściwościom restylane lyft polecany jest  
u pacjentów z lepszą kondycją skóry, do głębszych iniekcji,  
do precyzyjnego podania w okolicę kości jarzmowej, nosa, 
podbródka i szczęki oraz do uzyskania efektu podparcia  
tkanek i liftingu.  

Mesoestetic Tran3x

urgo aesthetic
www.urgopolfalodz.pl
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Saypha

croma Pharma
www.croma.pl

Mesoprotech 
Mgiełka do twarzy SPF 50+ 
urgo aesthetics
www.urgopolfalodz.pl

gama produktów saypha z lidokainą 
marka wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego 
stworzona specjalnie dla lekarzy.
Bezpieczne. skuteczne. Wyprodukowane w austrii.
croma produkuje produkty na bazie kwasu hialuronowego 
od dekad. jako eksperci w dziedzinie kwasu hialuronowego,  
z najnowocześniejszymi fabrykami firma jest dumna z wyso-
kiego poziomu bezpieczństwa produktów. szklana strzykaw-
ka, minimalne stężenie Bdde, przekonywujące wymogi bez-
pieczeństwa i wydajność produktów to powody, dla których 
lekarze wybierają wypełniacze saypha.
saypha Filler to produkt charakteryzujący się większą płyn-
nością w porównaniu z innymi wypełniaczami ha w ofercie 
croma. stanowi optymalny wybór, gdy wymagana jest łatwość 
rozprzestrzeniania się w tkankach i delikatne przemieszczanie. 

mesoprotech mgiełka do twarzy sPF 50+ to innowacyjny 
produkt z gamy przeciwsłonecznej mesoprotech stworzony 
przez hiszpańskie laboratorium mesoestetic. dzięki zawarto-
ści filtrów chemicznych mgiełka gwarantuje bardzo wysoką 
ochronę przeciwsłoneczną, chroniąc skórę przed negatywny-
mi skutkami promieniowania uVa i uVB. dodatkowo zawarte 
w mgiełce filtry heV zabezpieczają skórę przed działaniem 
szkodliwego światła niebieskiego, które emitowane jest np. 
przez smartfony czy ekrany komputerów. ponadto witamina 
e oraz kompleks collagen pro-47 zapewniają działanie anti-
-aging, działają przeciwrodnikowo chroniąc komórki skóry 
przed oksydacją oraz stymulują skórę do produkcji wyso-

te właściwości sprawiają, że jest optymalny wyborem do kory-
gowania średnich i głębokich zmarszczek mimicznych i bruzd 
oraz medycznych zabiegów rekonstrukcyjnych takich jak lipo-
atrofia, ubytkowe blizny, asymetria morfologiczna.
saypha Volume stosowany jest do korekcji głębszych 
zmarszczek i bruzd oraz medycznych zabiegów rekonstruk-
cyjnych takich jak lipoatrofia, ubytkowe blizny, asymetria 
morfologiczna. to produkt optymalnie odtwarzający objętość 
twarzy.
saypha Volume Plus pozwala na przewidywane efekty  
zabiegu i płynność iniekcji, jest mniej stresująca dla tkanek  
i gwarantuje pacjentom komfort i satysfakcję. dobrze integruje 
się z otaczającymi tkankami, zapewniając jednocześnie najlep-
sze wsparcie dla struktur tkankowych. stosowany jest do lecze-
nia rekonstrukcyjnego, ubytku objętości, zmarszczek i blizn.    

kojakościowego kolagenu. produkt stworzony został w po-
staci przyjemnej mgiełki o świeżej, ultralekkiej konsystencji, 
która nie wymaga wmasowywania, dzięki czemu może być 
z powodzeniem stosowana bezpośrednio na makijaż jako 
ochrona przeciwsłoneczna w ciągu dnia. mgiełka sprawdza 
się również doskonale jako wykończenie zabiegu, zabezpie-
czając skórę przed promieniowaniem uV. produkt jest wodo-
odporny i testowany dermatologicznie. 

mgiełka do twarzy sPF 50+ z gamy mesoprotech to bar-
dzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna i wyjątkowa przyjem-
ność stosowania.  

kategoria:  

ochrona prZeciWsłonecZna
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skóra WraŻliWa 

Krem BB Iwostin Purritin SPF 50+

sanofi
www.sanofi.pl

Cetaphil

galderma Polska
www.cetaphil.pl

skóra trądzikowa wymaga szczególnej ochrony, zwłaszcza 
przed promieniowaniem słonecznym, które w nadmiarze 
powoduje nadprodukcję sebum, zwiększone rogowacenie,  
a w konsekwencji zatkanie porów i nowe zmiany trądzikowe. 
stosowanie kilku produktów nie jest wtedy wskazane. dlate-
go portfolio iwostin uzupełnione zostało w preparat, który 
zastępuje użycie podkładu i kremu z filtrem. dzięki połączeniu  
starannie dobranych substancji działa wielofunkcyjnie: 
na problemy trądziku:
• Zmniejsza widoczność zmian trądzikowych 
 i zaczerwienienie skóry
• Nawilża i redukuje wydzielanie sebum
• Nie obciąża skóry i nie zatyka porów
Wyrównuje koloryt:
• Zapewnia naturalny wygląd
• Daje efekt delikatnego makijażu
chroni skórę:

już od 16-stu lat cetaphil pomaga polskim lekarzom w co-
dziennych zmaganiach z pielęgnacją skóry ich pacjentów.
na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki za-
stosowaniu nowoczesnych technologii, powstała seria specja-
listycznych dermokosmetyków, które dbają nawet o najbar-
dziej wymagających pacjentów.
cetaphil em emulsja micelarna do mycia
chroni płaszcz lipidowy dzięki zabezpieczeniu substancji my-
jącej w postaci miceli. sprawdza się w przypadku skóry suchej, 
wrażliwej, z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, jak rów-
nież przed i po zabiegach dermatologicznych oraz do demaki-

• Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB
• Chroni przed działaniem negatywnych czynników 
 środowiskowych
preparat został przebadany dermatologicznie. jest hipoaler-
giczny, fotostabilny, niekomedogenny, odpowiedni po zabie-
gach dermatologicznych. 
substancje aktywne: 
• Physiogenyl PF – działa energizująco, wspomaga proces  
 odnowy naskórka. jest doskonałym źródłem takich 
 pierwiastków śladowych jak cynk i mangan. 
 Zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia.
• Dry-Flo Pc – absorbuje nadmiar sebum, zapewniając 
 matowy wygląd.
• Pigment – wyrównuje koloryt skóry, nadajac jej 
 odpowiedni, naturalny kolor.
• Kompleks filtrów uVB/uVa – zapewnia bardzo wysoką  
 ochronę.   

jażu twarzy i okolic oczu.
cetaphil mD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała
Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry za spra-
wą jego unikatowego składu. Zawiera olej z awokado, który 
dostarcza nnkt oraz pantenol, który łagodzi podrażnienia  
i ułatwia regenerację, a także wysokie stężenie silnie wiążącej 
wodę gliceryny.
cetaphil Da ultra Krem intensywnie nawilżający
intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze lipi-
dy. Zawiera unikalny kompleks erc5, czyli pięć kluczowych 
składników, które zapewniają skórze ochronę, prawidłowe 
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derma news30

STYLAGE LE MIST

lea ViVacy
www.stylage.pl

odświeżająca mgiełka do pielęgnacji twarzy i ciała.
dedykowana skórze odwodnionej, zmęczonej, podrażnionej.
W jej skład wchodzi naturalna woda mineralna eau de treignac. 
Wykazuje ona działanie:
•	 Kojące	i	ochronne – pozostawia biomineralny opatrunek  
 na powierzchni skóry. łagodzi i zmniejsza napięcie skóry  
 nadwrażliwej i podrażnionej. Woda zawiera dużą ilość 
 krzemionki, która bierze udział w syntezie włókien 
 kolagenu i elastyny;
•	 Nawilżające	i	odświeżające – pomaga utrzymać właściwą  
 równowagę, miękkość i komfort skóry. delikatna mgiełka  

 daje natychmiastowe uczucie świeżości i nawilżenia.
należy spryskać skórę mgiełką eau de treignac a następnie 
delikatnie ją osuszyć.
Zalecana szczególnie: po zabiegach estetycznych/chirurgicz-
nych, oparzeniach słonecznych, po demakijażu, w przypadku 
podrażnienia i zaczerwienienia skóry po depilacji, goleniu, po 
zajęciach sportowych, podczas podróży, w trakcie przebywa-
nia w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach.
skuteczność mgiełki została potwierdzona badaniami.

Dostępne pojemności: 150 ml i 300 ml.   

kategoria:  

reGeneracja i  ukojenie 
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Ampułki Faktor G Renew

sesderma
www.sesderma.pl

Biostymulujące ampułki Factor g reneW to przeciwsta-
rzeniowy plan regeneracji na 7 dni. Wykorzystuje najnowsze 
osiągnięcia kosmetologii, czyli czynniki wzrostu pochodzenia 
biotechnologicznego. ampułki powinny być stosowane w 
odpowiedniej kolejności, aby każdego dnia dostarczać inne 
czynniki wzrostu, naśladując tym samym i przyspieszając na-
turalny, fizjologiczny proces regeneracji. aktywne składniki 
zostały zamknięte w nanoliposomach zapewniających nie-

nawilżenie oraz odpowiednie uzupełnienie lipidów (np. pca, 
masło shea i olej z orzechów makadamia). dzięki temu świet-
nie sprawdza się w przypadku aZs i wyprysku oraz wszędzie 
tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo suchą skórą.

zwykle głęboką penetrację do naskórka. Z pielęgnacji odniosą 
korzyść osoby, których skóra wymaga regeneracji i ukojenia, 
również po intensywnych zabiegach dermatologicznych i me-
dycyny estetycznej. 
ampułka na 1-wszy dzień zawiera eGF (epidermalny czynnik 
wzrostu), który przyspiesza tempo wymiany naskórka i po-
nowną epitelizację skóry, stymuluje syntezę kolagenu typu i, 
fibronektyny i elastyny wpływając na jej ujędrnienie. W drugim 

cetaphil Ps lipoaktywny Krem nawilżający
Zapewnia silnie wysuszonej lub uszkodzonej skórze zaspo-
kojenie jej najistotniejszych potrzeb.  
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Neauvia Rebalancing 
Cream Rich
matex lab
www.neauvia.pl
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Zinalfat

Valeant
www.vpvaleant.pl

dniu następuje intensywna regeneracja skóry dzięki działaniu 
czynników tGF-β2 i tGF-β3 oraz czynnika Gm-csF. W trzecim 
dniu działa czynnik VeGF promujący unaczynienie – wydłu-
żenie i zwiększenie rozmiarów wcześniej istniejących naczyń,  
co skutkuje lepszym dostarczaniem składników odżywczych 
do skóry. W czwartym dniu przyspieszane są procesy różni-
cowania keratynocytów i proliferacji fibroblastów poprzez 
działanie ludzkiego hormonu wzrostu (hGh). W piątym dniu 
następuję zagęszczenie skóry dzięki działaniu insulinopodob-
nemu czynnikowi wzrostu 1 (iGF-1). skóra ulega pożądanemu 

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 hydro-lipidową skóry, a wi-
tamina e ma silne działanie antyoksydacyjne. ekstrakt z mie-

Krem kojąco-regenerujący
Zinalfat to krem zawierający unikalne połączenie składników 
o działaniu kojąco-regenerującym oraz ochronnym:
• sukralfat – pobudza wytwarzanie naskórkowych 
 czynników wzrostu, które przyśpieszają regenerację
• alantoina – łagodzi zaczerwienienie i uczucie pieczenia  

pogrubieniu. natomiast tioredoksyna w szóstym dniu zapo-
biega uszkodzeniom spowodowanym ekspozycją na pro-
mieniowanie uV i wpływa na uzyskanie efektu rozświetlenia.  
W siódmym dniu, tkankowy inhibitor metaloproteinaz-2 
(timp-2) ma za zadanie hamować enzymy niszczące kolagen 
i podtrzymać efekt zregenerowanej i ukojonej skóry.

pielęgnację można powtarzać tak często, jak wymaga tego 
skóra, zachowując jedynie reżim codziennego stosowania 
jednej ampułki w ustalonej kolejności.   

chunki pobudza produkcję kolagenu i jest bogatym źródłem 
witamin oraz działa przeciwzapalnie, a ekstrakt z korzenia 
lukrecji posiada silne właściwości nawilżające, kojące i roz-
świetlające. krem poprawia elastyczność i sprężystość skóry, 
a także przyśpiesza regenerację po zabiegach medycyny es-
tetycznej. redukuje uszkodzenia powodowane działaniem 
wolnych rodników i pomaga utrzymać odpowiedni poziom 
nawilżenia zachowując skórę aksamitną w dotyku.   

 oraz zmiękcza i wygładza naskórek
• związki miedzi i cynku – posiadają właściwości ochronne 
 i antyoksydacyjne
• gliceryna – nawilża skórę wiążąc wodę i zapobiegając jej  
 ucieczce, poprawia elastyczność skóry
• dimetikon – pozostawia na skórze delikatną warstwę, 
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Mesoestetic Koncentrat 
HA Densimatrix
urgo aesthetics
www.urgopolfalodz.pl
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Koncentrat Ha Densimatrix to najnowszy produkt  
stworzony przez hiszpańskie laboratorium mesoestetic. 
jest to serum stworzone na bazie kwasu hialuronowego 
o różnej wielkości cząsteczki, który zapewnia intensywne 
nawilżenie skóry na wszystkich jej poziomach i uzupełnia 
jego deficyt:

•	 usieciowany	 HA – zapobiega utracie wody z naskórka  
dając natychmiastowe i długotrwałe działanie nawilżające
•	 wysokocząsteczkowy	HA	(1.8-2.2	MDa) – pełni funkcję 
barierową, poprawia jakość i strukturę skóry, a także chroni 
ją przed odwodnieniem
•	 średniocząsteczkowy	HA	(300	KDa) – odbudowuje głęb-
sze warstwy naskórka, wspomaga proces regeneracji tkanek, 
a także zapewnia intensywne nawilżenie
•	 niskocząsteczkowy	HA	(50-20	KDa) – penetruje do naj-
niższych warstw naskórka, wzmacniając produkcję endo-
gennego kwasu hialuronowego 

serum zapewnia wzbogacenie macierzy pozakomórkowej, 
aby przywrócić podstawowe właściwości komórek skóry.  
ponadto poprawia jędrność i elastyczność skóry, aby zre-
dukować oznaki starzenia i zapobiegać ich powstawaniu.  
dzięki zawartości różnej wielkości molekuł kwasu hialurono-
wego zapewnia skórze efekt silnego nawilżenia, odmłodze-
nia i delikatnego wypełnienia. 

dodatkowo Koncentrat Ha Densimatrix zawiera anty- 
hialuronidazę, która chroni kwas hialuronowy w skórze, 
przedłużając tym samym efekty zabiegów z wykorzystaniem 
kwasu hialuronowego, np. wypełnień mesofiller czy mezote-
rapii mesohyal.

koncentrat posiada delikatną, lekko żelową konsystencję, 
która natychmiast się wchłania i nie pozostawia tłustych  
śladów na powierzchni skóry. dzięki tym właściwościom  
serum może być stosowane do każdego rodzaju cery.   

kategoria:  

noWość roku 2019!

chroniącą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Zinalfat skutecznie łagodzi objawy podrażnień (np. zaczer-
wienienie, uczucie swędzenia i napięcia skóry, nadmierne 
złuszczanie), przyspiesza i ułatwia regenerację naskórka  
oraz zmniejsza podatność skóry na uszkodzenia.
zastosowanie
pielęgnacja i ochrona skóry podrażnionej, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
• skóry z objawami miejscowych zmian zapalnych 
 (np. odparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry), 
• otarć naskórka, 
• złuszczeń i/lub pękania nabłonka warg (np. zajady), 

• podrażnień skóry po zabiegach chirurgicznych, 
 laserowych, z zakresu dermatologii estetycznej, po depilacji,
• skóry przesuszonej, z objawami podrażnień wywołanych  
 przez agresywne czynniki zewnętrzne (np. chlorowana  
 woda, detergenty, inne). 
łagodzenie podrażnień obszarów skóry o wzmożonej potli-
wości i wilgotności, narażonych na mikrourazy naskórka. 
sposób stosowania
należy stosować 1-2 razy dziennie na dokładnie oczyszczoną 
i osuszoną skórę. dzięki delikatnej konsystencji krem łatwo 
się rozsmarowuje, a systematyczna aplikacja niewielkiej  
ilości preparatu przynosi oczekiwany efekt.   
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Neauvia Advanced CareSystem

Nexultra

matex lab
www.neauvia.pl

croma Pharma
www.croma.pl
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W odpowiedzi na potrzeby rynku, firma neauvia poszerzy-
ła swoją ofertę kosmeceutyków o zaawansowaną linię do 
profesjonalnej pielęgnacji skóry opartą o wysoko stężone 
substancje czynne stosowane w nowoczesnej kosmetolo-
gii, które wykazują najsilniejsze właściwości odmładzające 
skórę.
Wszystkie produkty advanced care system mają silne  
działanie przeciwstarzeniowe, regeneracyjne oraz ochron-

Firma universkin stworzyła nową linię testowanych derma-
tologicznie produktów zapewniających skuteczne i bez-
pieczne oczyszczanie oraz kompleksową ochronę przed 
promieniami słonecznymi i zanieczyszczeniami środowis- 
kowymi. 

nexultra l – krem ochronny na dzień, który można stoso-
wać również jako codzienną pielęgnację, łagadzi, naprawia 
i regeneruje skórę. ultra lekka emulsja zawiera w 100%  
mineralny filtr spF 30, który chroni skórę przed różnego  
rodzaju szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 
nexultra uV sPF 50 – całkiem nowy filtr przeciwsłoneczny, 
must have.

puder w pędzlu zawiera 100% mineralnych filtrów uVa  
i uVB, ma bardzo lekką i bezzapachową konsystencję,  
oferuje silną ochronę przeciwsłoneczną, którą można  

ne i są polecane zarówno do intensywnej pielęgnacji  
(np. sezonowo), jak i do codziennej pielęgnacji.

ich wprowadzenie uzupełnia lukę pomiędzy „zwykłą”  
pielęgnacją skóry a profesjonalnymi zabiegami medyczny-
mi – co zapewnia osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów 
i niezwykle skuteczną profilaktykę przeciwstarzeniową  
w każdym wieku.   

stosować także w celu wykończenia makijażu. mieszan-
ka mineralna spełnia potrzeby najbardziej wrażliwej  
skóry. Z powodu swojej wyjątkowej przejrzystości pasuje 
do wszystkich fototypów skóry.

nexultra z w niemal 25% składa się z tlenku cynku, który 
znany jest jako doskonały składnik łagodzący i uśmierzający 
stany zapalne, zapewniający jednocześnie skórze ochronę 
przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. idealny 
dla podrażnionej i wrażliwej skóry oraz skóry trądzikowej.
nexultra o – olejek oczyszczający o działaniu nawilżają-
cym. Wielozadaniowa łagodząca oliwka, zawiera opaten-
towaną kombinację peptydów biomimetycznych dzia-
łających naprawczo na skórę, oliwy z oliwek, ekstraktów 
roślinnych i kwasów tłuszczowych omega-3. nexultra™ o to 
nie tylko produkt oczyszczający. pielęgnuje nie tylko skórę 
twarzy, ale i głowy. może też być stosowany na włosy.   
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W czerwcu z nieukrywaną dumą i satysfakcją miałam przy-
jemność wręczyć dyplomy słuchaczom w naszym centrum, 
którzy pomyślnie zdali egzaminy teoretyczne i praktyczne  
i tym samym zakończyli dwuletni program kształcenia. 

po raz kolejny mogę bez fałszywej skromności przyznać,  
że to był świetny rocznik i zarówno wykładowcy, jak i nasi 
słuchacze, w pełni wykorzystaliśmy te dwa lata i odwaliliśmy 
kawał dobrej roboty. Wiedza, którą dzielimy się z lekarzami 
w trakcie weekendowych spotkań to nie tylko podręcznikowe  
doniesienia naukowe, ale przede wszystkim wieloletnie 
doświadczenia fantastycznych trenerów, którzy dzielą się 
swoją pasją. udało nam się zgromadzić grono wysokiej kla-
sy specjalistów, którzy mają wiedzę i wieloletnią praktykę 
i co najważniejsze potrafią ją przekazywać. Zawsze cieszy 
mnie fakt, że trafiają do nas słuchacze, którzy to doceniają, 
a dzięki swojemu zaangażowaniu i chęci do zdobywania 
nowych umiejętności, potrafią owocnie wykorzystać czas 
spędzony w międzynarodowym centrum kształcenia  
medycyny anti-aging.

rozwój estetyki lekarskiej szacuje się na 15% rocznie, stała 
dynamika i rosnące zapotrzebowanie na zabiegi estetyczne 
przyciąga lekarzy różnych specjalizacji, na różnym etapie 
rozwoju zawodowego. nam udało się stworzyć komplek-
sowy program, który w pełni przygotowuje do prowadze-
nia praktyki lekarskiej w tej dziedzinie medycyny. Warto 
podkreślić, że program obejmuje również zagadnienia  
z szeroko pojętej medycyny anti-aging, która koncentru-
je się na definiowaniu i leczeniu problemów związanych  
ze starzeniem się całego organizmu. dzięki połączeniu  
zaleceń z zakresu medycyny anti-aging z zabiegami i dzia-
łaniami z zakresu estetyki lekarskiej dajemy możliwość 

uzyskania optymalnych rezultatów zachowania zdrowia  
i urody. 

stowarzyszenie lekarzy dermatologów estetycznych  
i Fundacja medycyny anti-aging od lat zwraca uwagę na 
jakość wykonywanych zabiegów i bezpieczeństwo naszych 
pacjentów. dlatego w programie niezwykłą wagę przywią-
zujemy do zajęć praktycznych i na każdym etapie wyko-
nywania zabiegu zawsze na pierwszym planie jest dobro 
pacjenta. począwszy od właściwych warunków wykona-
nia zabiegu, rzetelnym wywiadzie lekarskim i odpowied-
nim przygotowaniu indywidualnego planu zabiegowego  
oraz wyborze wyłącznie sprawdzonych preparatów, na za-
leceniach pozabiegowych i właściwej pielęgnacji kończąc. 
nawet jednak dokładając wszelkich starań nie zawsze uda 
się uniknąć działań niepożądanych. Zajęcia dotyczące po-
wikłań i możliwości ich leczenia stanowią nieodłączoną 
część dwuletniego szkolenia. 

każda dziedzina medycyny wymaga stałego podnoszenia 
swoich kwalifikacji i doskonalenia nabytych umiejętności. 
my dajemy solidne podstawy i wskazujemy drogę, która 
pozwoli osiągnąć sukces w tej dziedzinie, czego życzymy 
wszystkim naszym słuchaczom i trzymamy kciuki za tego-
rocznych absolwentów. 

Powodzenia!

dr Kinga nicer

w Międzynarodowym 
Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging

zaKończenie roKu           

W tym roku mija 10 rocznica powstania Fundacji Medycyny  
Anti-Aging, która stworzyła wyjątkowe miejsce dla lekarzy  
pragnących związać swoją drogę zawodową z estetyką lekarską.
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w Międzynarodowym 
Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging

Jestem stomatologiem z 22 letnim stażem zawodowym. Być może dopadło mnie 
,,zmęczenie materiału", więc postanowiłem coś zmienić w swoim życiu zawodo-
wym. Na stronę Międzynarodowego Centrum KształceniaMedycyny Anti-Aging 
trafiłem przypadkiem, podjąłem decyzję, żeby spróbować czegoś nowego z czym 
nigdy nie miałem do czynienia.

Już sam fakt, że będę znowu się uczył, że dojdą nowe obowiązki, poznam nowych 
ludzi napawał mnie radością. Nie zawiodłem się, wspaniała kadra szkoleniowa  
i administracyjna, która całym sercem i z olbrzymią pasją i cierpliwością przeka-
zywała nam swoją wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym  
w niezwykle przystępny sposób. Krok po kroku wprowadzając nas w tajniki medy-
cyny Anti-Aging.

Dla nas, już Absolwentów te dwa lata spędzone w MCKM Anti-Aging, serdecz-
ność, wyrozumiałość i niemal rodzinna atmosfera pozostaną na długo w pamięci.  
Zawarliśmy nowe znajomości a niektóre z nich przerodziły się w przyjaźnie. 
Po prostu, z pasją o pasji...   

dr Wojciech Zabłocki 

Dwa lata w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny 
Anti-Aging to czas intensywnej nauki od najlepszych ekspertów  
z zakresu estetyki lekarskiej w Polsce. Kadra wykładowców to  
ludzie z ogromną wiedzą, pasją i cierpliwością, którzy oprócz wiedzy  
teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazali nam, że klu-
czem do sukcesu jest holistyczna opieka nad pacjentem. Jest to 
dziedzina medycyny, która wymaga oka artysty, wiedzy lekarza  
i umiejętności psychologa.  

dr karolina Zagóra 

dermatologia estetyczna          

I TAK SIę TRUDNO ROZSTAć…
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W laboratoriach General topics we Włoszech opracowano nową linię dermokosmetyków przeciwsłonecznych  
syncHroline sunWarDs. Zapewniają one kompleksową ochronę przed promieniowaniem uVa, uVB, promie-
niowaniem czerwonym i światłem widzialnym. Zastosowana w preparatach sunwards innowacyjna technologia  
syncHroBlocK® zapobiega wchłanianiu filtrów przeciwsłonecznych przez skórę, gwarantując większą skuteczność 
ochronną i większą ich tolerancję. nowoczesne opakowania wyposażone w uV alert informują o poziomie inten-
sywności promieniowania uV. lekka konsystencja dermo-
kosmetyku sprawia, że produkt szybko się wchłania, nie 
zostawiając na skórze tłustego filmu. dermokosmety-
ki synchroline sunWards nie tylko chronią, ale także 
pielęgnują skórę: ksylitol zapewnia skórze nawilżenie i regene-
rację, MSM (dimetyl sulfonu) działa łagodząco i antyoksydacyj-
nie, działanie przeciwzmarszczkowe zapewnia H.a.t. (Hyaluronic 
acid technosophy) – zrównoważona mieszanina cząsteczek 
kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej.
serię tworzą cztery produkty do twarzy: 
sunwards Face cream spF 50+
sunwards BB crem spF 50+
sunwards Face cream spF 30
sunwards BB crem spF 30  
www.generaltopics-polonia.pl 

promienie słoneczne składają się z fal o różnej długości:
• UVB
• UVA
• światło widzialne o wysokiej energii (w tym światło niebieskie)
• promienie podczerwieni
dermatolodzy zalecają blokowanie ich wszystkich poprzez stosowanie filtrów do-
dawanych do produktów ochrony przeciwsłonecznej. Firma universkin stworzyła 
nową linię testowanych dermatologicznie produktów zapewniających kompleksową 
ochronę przed promieniami słonecznymi i zanieczyszczeniami środowiskowymi. 
podczas opracowywania nexultra uV, firma universkin brała pod uwagę aktywny styl 
życia swoich klientów i zadbała o to, aby formuła produktów była odporna na wodę 
i pocenie się. idealne produkty dla osób, które ciągle są w ruchu i chcą cały czas nie 
tylko dobrze wyglądać, ale mieć pewność, że ich skóra jest chroniona.
NEXULTRA™	Z w niemal 25% składa się z tlenku cynku, który znany jest jako doskona-
ły składnik łagodzący i uśmierzający stany zapalne, zapewniający jednocześnie skórze 
ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. idealny dla podrażnionej 
i wrażliwej skóry oraz skóry trądzikowej.  
www.croma.pl 

SYNCHROLINE SUNWARDS
globalna ochrona przeciwsłoneczna

NEXULTRA™ UV SPF 50 
całkiem nowy filtr przeciwsłoneczny, must-have. 
całoroczna ochrona przeciwsłoneczna
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to najnowsze zabiegi rewitalizujące do okolic oczu, szyi oraz dookoła 
ust, które dzięki wykorzystaniu bezpiecznego, przebadanego klinicznie  
i zatwierdzonego do wstrzyknięć preparatu nctF®135ha poprawiają  
nawilżenie i odżywienie, wygładzają drobne zmarszczki i sprawiają,  
że skóra delikatnych obszarów twarzy jest gładka, rozświetlona  
i odzyskuje młodzieńczą jędrność.

nanosoFttm – wykorzystywany podczas zabiegów to cer-
tyfikowany wyrób medyczny, który dzięki trzem mikroigłom 
o długości 0,6 mm zapewnia kontrolowane i bezpieczne  
zabiegi iniekcyjne w delikatnych obszarach okolic oczu, szyi 
lub wokół ust. dzięki optymalnemu kształtowi, nakładkę  
nanosoFttm można stosować z każdą strzykawką. niebie-
ska linia widoczna wzdłuż urządzenia ułatwia podawanie  
preparatu w głąb skóry i powoduje, że zabiegi nanosoFttm 

Boosters są niezwykle bezpiecznymi procedurami estetycznymi. 
www.filorga.net.pl

            

WskaZania do ZaBieGóW:

tatuaże czarne i kolorowe  |  tatuaże pourazowe  |  makijaże permanentne  |

przebarwienia powierzchowne i głębokie  |  nierówny koloryt skóry, piegi  |

melasma  |  wiotkość skóry  |  blizny  |  rozstępy 

            
rok produkcji 2017

NANOSOFTTM BOOSTERS 
Fillmed By Filorga 

 s p r z e d a m laser pikosekundoWy 
enliGhten cutera 

osoBy ZainteresoWane 

Zakupem urZądZenia

prosimy o kontakt: 

centrum@viva-derm.pl
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najnowsze badania przeprowadzone w czerwcu 2018 roku 
przez agencję Badań rynku i opinii Bcmm na zlecenie  
Galderma polska wykazują, że ponad 1 mln polaków rozwa-
ża wykonanie zabiegu medycyny estetycznej z wykorzysta-
niem kwasu hialuronowego w 2019 roku. Wraz ze wzrostem 
zainteresowania tymi zabiegami, rośnie także liczba miejsc 
oferujących tego typu usługi. te same badania wykazały,  
że z jednej strony 97% osób deklaruje, iż wykonuje zabiegi  
w profesjonalnym gabinecie, ale aż 43% z nich taki zabieg 

wykonało u kosmetyczki czy też kosmetologa. niestety czę-
sto o takim, a nie innym wyborze, decyduje jakość obsługi 
pacjenta oraz używane do zabiegu preparaty, a nie doświad-
czenie i kompetencje osób je wykonujących. Wraz ze wzro-
stem liczby wykonywanych zabiegów, rośnie też skala po-
wikłań. dla ponad 30% badanych niepewność co do jakości 
wykonywanych usług oraz możliwe powikłania medyczne 
stanowią poważną barierę przed wykonaniem zabiegu. 
priorytetem jest więc uświadamianie pacjentów, że zabiegi 
związane z podaniem wypełniacza lub toksyny botulinowej, 
choć z pozoru mało inwazyjne, zawsze wiążą się z przerwa-
niem powłok skórnych. dlatego powinny być przeprowa-
dzone po odpowiedniej kwalifikacji, przez doświadczonego 
lekarza, posiadającego wiedzę na temat tego typu zabiegów, 
z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

dr n. med. magdalena KorWin, specjalizująca się w le-
czeniu chorób oczu i lekarz wykonujący zabiegi estetyczne, 
podkreśla, że w jej pracy najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo pacjenta podczas zabiegu. Zaznacza także, że dedy-
kowany zestaw sterylnych materiałów około-zabiegowych 
od ponad 15 lat jest standardem w medycynie. Oczywiście 
jego zawartość jest inna, w zależności od obszaru medycy-
ny, w którym jest stosowany. Jako okulista, specjalizujący się  
w zabiegach chirurgicznych, nie wyobrażam sobie zabiegu 
bez wcześniej przygotowanego, sterylnego Custom Pack`a. 
Zawsze zwracam szczególną uwagę na jakość i jałowość  
akcesoriów. Korzystając z zestawu Custom Pack w gabinecie 
medycyny estetycznej można uzyskać podobny poziom jako-
ści i higieny zabiegu, jak ten obowiązujący na sali operacyjnej 
– dodaje dr magdalena KorWin. 

custom pack to zestaw składający się z dwóch pakietów: 
dla pacjenta oraz dla lekarza. W skład pakietu dla pacjenta 
wchodzą czepek ochronny na włosy, izolujący je od pola 
zabiegowego oraz obłożenie odzieży zabezpieczające pole 
pracy lekarza specjalisty. pakiet lekarza stanowią: jednora-
zowy fartuch, jałowa chusta do wyłożenia stolika lub blatu 
zabiegowego, dwie pary rękawic, jałowe kompresy oraz ga-
ziki do dezynfekcji.    

prowadzącym i gościem specjalnym seminarium był spe-
cjalista chirurg plastyk dr riccardo Forte. szkolenie 
zorganizowane zostało przez Bd aesthetic – dystrybutora 
urządzenia lasemar 1500 w polsce.

seminarium składało się z części teoretycznej i praktycznej. 
Wzięło w nim udział kilkudziesięciu lekarzy oraz dziennikarze. 

W części teoretycznej dr riccardo Forte zaprezentował 
charakterystykę, zastosowanie i mechanizm działania tech-

custom pack – nowa jakość w gabinetach 
we współpracy z galderma polska.

Gotowe rozwiązanie zwiększające komfort pracy 
lekarzy i bezpieczeństwo pacjentów już w lipcu br. 
trafi do gabinetów estetyki lekarskiej. custom pack 
to kompletny, jednorazowy zestaw akcesoriów, który 
został opracowany przez firmę Galderma polska z my- 
ślą o podnoszeniu jakości i standardów zabiegów. 

27 maja w międzynarodowym centrum medycyny 
anti-aging slde w Warszawie odbyło się seminarium 
endoliFt – nowej generacji światłowodowa proce-
dura laserowa (1470 nm) do restrukturyzacji skóry, 
redukcji wiotkości i nadmiaru tkanki tłuszczowej. 

Śniadanie prasowe
Z Galdermą

Seminarium 
endoliFt
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przedstawiono również dwa nowe produkty z linii neXultra™, 
które będą dostępne w gabinetach dermatologicznych oraz me- 
dycyny estetycznej na przełomie maja i czerwca. 

nexultra™ z w niemal 25% składa się z tlenku cynku. jest to 
związek, który znany jest jako doskonały składnik łagodzą-
cy i uśmierzający stany zapalne, jednocześnie zapewnia-
jący skórze ochronę przed szkodliwym promieniowaniem 
słonecznym. Z powodu swoich delikatnych właściwości jest 
on doskonałym składnikiem aktywnym dla podrażnionej  
i wrażliwej skóry oraz skóry trądzikowej. idealnie nadaje się 
dla skóry tuż po zabiegach medycyny estetycznej, np. pro-
cedurach laserowych. cynk działa poprzez osadzanie się na 
powierzchni skóry i odbijanie promieni uV, a tym samym 
staje się prawdziwą „wyjątkową mineralną tarczą ochronną”. 
produkt ten ma lekką i kremową konsystencję, dzięki czemu 
łatwo się go rozprowadza.

nexultra™ uV, puder w pędzlu zawierający 100% mineral-
nych filtrów uVa i uVB ma bardzo lekką i bezzapachową 

nologii endoliFt, która służy do restrukturyzacji (napięcia) 
skóry i redukcji tkanki tłuszczowej w obrębie twarzy i całe-
go ciała, wykonywanej za pomocą lasera diodowego urzą-
dzenia lasemar 1500. dr riccardo Forte przedstawił 
wskazania, przeciwskazania oraz rekomendowane techniki 
pracy na podstawie własnych doświadczeń z ponad 1000 
wykonanych procedur endoliFt.

W drugiej praktycznej części seminarium dr riccardo Forte 
przeprowadził zabieg endoliFt na obszarze dolnej części 
twarzy u dwóch pacjentek, prezentując natychmiastowe 
rezultaty zabiegu.   

konsystencję, oferuje silną ochronę przeciwsłoneczną, którą 
można stosować w celu wykończenia makijażu. ta nowa 
mieszanka mineralna spełnia potrzeby nawet najbardziej 
wrażliwej skóry. Z powodu swojej wyjątkowej przejrzysto-
ści, nexultra™ uV pasuje do wszystkich fototypów skóry.

dzięki praktycznej i bardzo prostej aplikacji za pomocą pędzla, 
puder można aplikować o każdej porze dnia. nexultra™ uV spF50 
pozwala skórze oddychać i zapewnia jej naturalny wygląd.  

13 maja br. croma pharma zaprosiła dziennikarzy na spotkanie, w trakcie którego eksperci dr n. med.  
eWa KanioWsKa oraz dr michał KanioWsKi z wrocławskiej kliniki KanioWscy clinic opowiedzieli, 
dlaczego uniVersKin™ to więcej niż kosmetyki. Bazując na międzynarodowych oraz własnych doświadcze-
niach z pacjentami przedstawili przypadki problemów skórnych, które zostały wyleczone dzięki indywidualnie  
dobranej terapii uniVerskin™. tym samym odpowiedzieli twierdząco na pytanie „czy kosmetyki mogą leczyć?”.

Konferencja prasowa 
croma pharma

uniVerskin™ to więcej niż kosmetyk? Czy kosmetyki mogą leczyć? 
Nowe produkty w linii Nexultra™ – skuteczna ochorna przed światłem
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konferencję otworzyła dyrektor Zarządzająca croma pharma 
w polsce – Katarzyna potocKa, która witając uczest-
ników podziękowała za wieloletnie zaufanie i współpracę  
z firmą. W konferencji wzięło udział 170 lekarzy, a spotkanie 
poprowadziła paulina smaszcz-Kurzajewska.

W ciągu kilku godzin wykładów lekarze otrzymali solidną 
dawkę wiedzy, przygotowaną przez najlepszych specjali-
stów:

mariusz smolińsKi – dyrektor działu badań harvard 
Business review polska (hBrp) przedstawił wyniki swoich 
badań na temat wyzwań w zarządzaniu i budowania oferty 
wartości opartej na potrzebach pacjenta. 

marcin renduda, inspirujący mówca, konsultant, tre-
ner, menedżer oraz dyrektor wyższego szczebla w polskich 
i amerykańskich firmach wprowadził lekarzy w tajniki wy-
korzystywania wideo w zarządzaniu lojalnością pacjentów. 
przekaz wideo jest najszybciej rozwijającym się sposobem 
komunikowania treści w internecie, a pacjenci preferują wi-
deo ze względu na wielokanałowy przekaz i zaspokajanie 
kilku zmysłów jednocześnie. jak efektywnie wykorzystać 
ten trend w codziennej pracy gabinetu, jakie formaty wideo 
są szczególnie „lubiane”, jak przygotować się do nagrania  
i jaki wybrać sprzęt do nagrywania i emisji materiału – to 
tylko niektóre z zagadnień poruszonych w podczas wykładu. 

agnieszKa chaBrzyK, zarządzająca polskim oddziałem 
agencji online – Business Factory, ekspert digital marketin-
gu, sprzedaży oraz big data, z doświadczeniem zdobytym  
w strukturach polskich i międzynarodowych. Wykład  
zapewnił lekarzom wiedzy o wykorzystaniu social media 

do pozyskania pacjentów, budowaniu scenariuszy sku-
tecznych działań mających na celu umówienie wizyty, naj-
bardziej skutecznych narzędziach w tym: dynamicznego 
remarketingu, leadów, messagera oraz efektywnym wyko-
rzystaniu bazy obecnych klientów w celu ich utrzymania 
oraz zwiększenia sprzedaży

zBignieW KoWalsKi, doświadczony mówca motywa-
cyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interperso-
nalnej, a w szczególności kwestii porozumienia, lojalności, 
zarządzania relacjami i motywowania dzięki dobrej komu-
nikacji, zaprezentował wykład o komunikacji w zespole, 
kulturze organizacyjnej, efektywnym zarządzaniu pracą 
zespołu i standardach obsługi z punktu widzenia zespołu 
i pacjenta. 

ostatni wykład został wygłoszony przez prelegentki z grupy 
mediowej We do media Group – małgorzaty pioszyK, 
i anny WyKurz – audytorek, trenerek i szkoleniowców, 
specjalizujących się w sprzedaży, komunikacji oraz obsłu-
dze klienta, absolwentek międzynarodowego programu 
„Quantum leap”  t. harv ekera. celem wykładu Efektywna 
Rejestracja – jak zmienić zainteresowanie w faktyczną wi-
zytę w klinice było pokazanie, jak zarządzać pracą recepcji, 
aby nie marnować potencjału sprzedażowego, jak pierw-
szy kontakt telefoniczny może wpłynąć na zyski kliniki i jak 
zmienić zainteresowanie w realną sprzedaż oraz jakie są 
najczęściej popełniane w trakcie rejestracji błędy. 

spotkanie było również okazją do wyróżnienia współpra-
cujących z croma pharma gabinetów i lekarzy. statuetki  
meraki Biznesu zostały wręczone po raz drugi.   

15 kwietnia 2019 roku, w hotelu renaissance Warsaw 
airport odbyła się druga edycja Business academy  
by croma dla lekarzy, podczas której eksperci z róż-
nych dziedzin podzielili się swoją wiedzą w trakcie 
wykładów i warsztatów, tym razem pod przewodnim 
hasłem – Skuteczne zarządzanie zwiększające zyski.

Business Academy 
      by                         

Edycja II • 2019 • Warszawa
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