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Derma News
Magazyn dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej
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Holistyczne podejÊcie do pacjenta 
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Sprawozdanie z sympozjum naukowego
Warszawa 11.10.2008

dr Barbara Szynol-Woêniak, dr Kinga Nicer

Kongres Naukowy Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych

marzec 2009 
Najwa˝niejsze informacje  

Toksyna botulinowa typu A 
w∏aÊciwoÊci farmakologiczne 

a efekty w medycynie estetycznej
dr hab. n. med. Halina Car

Rynek medycyny estetycznej
Prezentacja firmy NewDerm





Tradycyjnie ju˝ paêdziernikowy numer Derma Newsa
poÊwi´camy niemal w ca∏oÊci Per∏om Dermatologii Estetycznej.
W numerze znajdà Paƒstwo nie tylko opisy produktów, które
zdoby∏y Laur Pere∏, ale tak˝e obszernà relacj´ z uroczystej Gali
wr´czenia nagród. Odby∏a si´ ona, ju˝ tradycyjnie, w war-
szawskim Teatrze Sabat i by∏a po∏àczona ze spektaklem 
w wykonaniu jego artystów. 

Korzystajàc z okazji, pragn´ podzi´kowaç wszystkim
lekarzom za liczne, aktywne uczestnictwo w g∏osowaniu oraz
pogratulowaç tym, którzy wygrali cenne nagrody. Szczególne
podzi´kowania kieruj´ oczywiÊcie do firm bioràcych udzia∏ 
w naszym corocznym Konkursie. Serdecznie gratuluj´
zwyci´stwa Laureatom. To dzi´ki Waszym nieustannym
staraniom, my lekarze, mamy coraz wi´kszà gam´ produktów 
do zabiegów dermatologii estetycznej oraz godne rekomendacji
preparaty dermokosmetyczne dla naszych pacjentów.

Zach´cam równie˝ do lektury sprawozdaƒ z sympozjum
naukowego z dnia 11 paêdziernika poÊwi´conego
„Holistycznemu podejÊciu do pacjenta w dermatologii
estetycznej”. Na stronach 16-17 publikujemy interesujàcy
artyku∏ dr hab. n. med. Haliny Car dotyczàcy farmakologii
toksyny botulinowej – jednego z tematów poruszanych
podczas paêdziernikowego sympozjum. 

W rubryce „Rynek medycyny estetycznej” prezentujemy
rozmow´ z Jolantà WiÊniewskà – prezesem firmy NewDerm, 
wy∏àcznego dystrybutora Teosyal w Polsce – preparatów 
na bazie kwasu hialuronowego.

Ju˝ teraz zapraszamy na Kongres organizowany 
przez Stowarzyszenie w marcu przysz∏ego roku. W numerze
znajdà Paƒstwo informacje dotyczàce tego wa˝nego 
dla nas spotkania.

˚yczymy mi∏ej lektury!    

WYDAWCA:

ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70, fax: (0 22) 847 69 33
tel. 0 605 332 776 

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

Redakcja i Dzia∏ Reklamy:
tel. (022) 498 35 30, (022) 853 39 70
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412
e-mail: alterego@alterego.pl

Szanowni Paƒstwo!
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Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych
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Czwarta edycja Konkursu Per∏y Dermatologii Estetycznej
na najlepsze i najbezpieczniejsze preparaty do zabiegów 
oraz dermokosmetyki obecne na naszym rynku dobieg∏a
koƒca. Mi∏o nam przedstawiç tegorocznych laureatów.  

Z radoÊcià informujemy, ˝e w stosunku do lat ubieg∏ych nasz Konkurs cieszy si´ coraz wi´kszym
zainteresowaniem, zarówno wÊród lekarzy uczestniczàcych w g∏osowaniu, jak i firm  przyst´pujàcych
do rywalizacji.  W tym roku wy∏oniliÊmy szcz´Êliwà trzynastk´ zwyci´skich preparatów, które zdoby∏y
uznanie lekarzy z ca∏ego kraju. Oficjalne og∏oszenie wyników nastàpi∏o podczas konferencji prasowej
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych dnia 24 wrzeÊnia w restau-
racji Belvedere  w Warszawie. Uroczysta Gala wr´czenia statuetek oraz dyplomów wszystkim
Laureatom mia∏a miejsce w Teatrze Sabat Ma∏gorzaty Potockiej.  �

Per∏y Dermatologii Estetycznej 

2008

� Po raz drugi tego wieczoru na scenie – Joanna
Szendzielorz, która w∏aÊnie odebra∏a z ràk dr Marcina
Ambroziaka statuetk´ za Volum´ – Najlepszy Preparat 
do Modelowania 

�Dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska 
i Ma∏gorzata Potocka witajà zgromadzonych 
w tearze goÊci

� Wojciech Sygit (Business Unit Manager Allergan
Medical) w imieniu firmy dzi´kuje 
za nagrod´ dla Juvederm Ultra za Najlepszy
Preparat do Wype∏nieƒ

� Statuetk´ za Mesolis+, Najlepszy Preparat 
do Mezoterapii, odbiera Iza ˚ebrowska – Dyrektor
Sprzeda˝y w firmie Croma-Pharma Polska

� Odbierajàcy nagrod´ Wojciech Kosmalski (Dyr.
Dzia∏u Medycznego La Roche-Posay) i dr Joanna
Czuwara z Per∏à dla Iso-Urea – NowoÊci Roku 2008 
w kategorii preparatów dermokosmetycznych

� Joanna Jeziorska (prezes Bio-Profil Polska) z Per∏à
Dermatologii Estetycznej za Najlepszy Preparat
do Peelingu – Cosmelan, który ju  ̋drugi rok z rz´du zbiera
laury w tej kategorii 

� El˝bieta Misztal (Product Manager Galderma
Polska) ze statuetkà za Cetaphil MD Dermoprotektor
– Najlepszy Preparat ¸agodzàcy Podra˝nienia

� Zaproszeni goÊcie w oczekiwaniu 
na rozpocz´cie Gali

� Dr Joanna Buchowicz wr´cza pierwszà tego wieczoru 
statuetk´ Joannie Szendzielorz (prezes Laboratorium
Estetyki L.E.A. Futur) za Mask´ Tretinoinowà SkinFit, która
zwyci´˝y∏a w kategorii NowoÊç Roku 2008 wÊród
preparatów do zabiegów w dermatologii estetycznej
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�dr Artur Markowski sk∏adajàcy gratulacje na r´ce
Szefowej Marketingu marki Inneov – Karoliny Tla∏ki
za Najlepszy Suplement Diety, którym w roku 2008
okaza∏ si´ Inneov J´drnoÊç Skóry

� Anna Lasek (Szef Produktu Laboratorium Vichy
Polska) z nagrodà dla Normaderm – Najlepszego
Preparatu do Piel´gnacji Skóry z Niedoskona∏oÊciami�Aneta Polak-Sieƒczak (Specjalista ds. PR

Laboratorium Bioderma) dzi´kuje 
za Per∏´ Dermatologii Estetycznej 2008 
dla Sensibio AR – Najlepszy Preparat 
do Piel´gnacji Skóry Naczynkowej

� dr El˝bieta Kowalska-Ol´dzka wr´czajàca nagrod´
za Cetaphil emulsj´ El˝biecie Misztal, która odbiera
drugà ju˝ tego wieczoru nagrod´ dla Galdermy, tym
razem w kategorii Najlepszy Preparat do Piel´gnacji
Skóry Wra˝liwej

� Laureaci Pere∏ Dermatologii Estetycznej 2008

� „Per∏y" Sabatu w trakcie przedstawienia

� Tomasz Kaszewski (Dyrektor Oddzia∏u Polska
Nepentes) dzi´kuje wszystkim bioràcym udzia∏ 
w g∏osowaniu za wybór preparatu Iwostin Solecrin 
w kategorii Najlepszy Dermokosmetyk 
Przeciws∏oneczny

� Joanna Jeziorska z Per∏à za Flavo-C Forte,
który zwyci´˝y∏ w kategorii Najlepszy Preparat
Przeciwzmarszczkowy

� Ma∏gorzata Potocka i Tadeusz Ross przenoszà
uczestników Gali w magiczny Êwiat rewii
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PER¸Y DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2008
PREZENTACJA LAUREATÓW 

I. Kategoria: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU

MASKA TRETINOINOWA SKINFIT
Maska Tretinoinowa SKINFIT jest wyjàtkowym produktem w swojej klasie. Niezaprzeczalne zalety
tretinoiny poznano dok∏adnie przez ostatnie 50 lat. Pobudzenie produkcji kolagenu, uj´drnienie
skóry, redukcja p∏ytkich zmarszczek, redukcja przebarwieƒ, leczenie tràdziku (nawet postaci
odpornych na antybiotyki), aktywacja komórek warstwy kolczystej, normalizacja wydzielania
sebum. Dzi´ki zastosowaniu polimeru, chronionego patentem przez SKINFIT, mo˝liwe sta∏o si´
stworzenie formu∏y maski zawierajàcej 5-15% tretinoiny! Otrzymano w ten sposób produkt 
o ponad 100-krotnie wi´kszym st´˝eniu tretinoiny, ni˝ w produktach stosowanych dotychczas 
w medycynie, który nie daje efektów ubocznych w postaci retinoid dermatitis. Dzi´ki
zastosowaniu ultrawysokiego st´˝enia czas trwania kuracji tretinoinà skróci∏ si´ z 12 miesi´cy
do 30 dni. Maska Tretinoinowa SKINFIT w 2005 roku zdoby∏a nagrod´ g∏ównà na XV Âwiatowym
Kongresie Medycyny Estetycznej w Rzymie.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

1I. PREPARAT DO PEELINGU:

COSMELAN
Najskuteczniejsza terapia usuwajàca przebarwienia o pod∏o˝u hormonalnym. Nowoczesny zabieg
na przebarwienia Cosmelan jest ju˝ na rynku polskim od dwóch lat. W Êrodowisku lekarzy,
którzy zajmujà si´ dermatologià estetycznà, zabieg ten okreÊlany jest jako jedyny skuteczny.
Czynnikami aktywnymi w preparatach Cosmelan sà: kwas kojowy, kwas fitowy, arbutyna,
palmitynian retinolu, kwas askorbowy, tyrosinol. Mo˝na stosowaç dla ka˝dego rodzaju skóry
i przebarwieƒ o ró˝nej etiologii. Najlepsze efekty uzyskuje si´ w przypadku przebarwieƒ o po-
d∏o˝u hormonalnym (melasma) skóry t∏ustej i mieszanej, poniewa˝ oprócz tego, ˝e pozwala
pozbyç si´ plam barwnikowych, reguluje wydzielanie ∏oju, zw´˝a pory i dodaje skórze blasku.

BIO-PROFIL POLSKA

1II. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

JUVEDERM ULTRA
Jedyny wype∏niacz na bazie kwasu hialuronowego z dodatkiem Êrodka znieczulajàcego.
Juvederm® ULTRA to nowa generacja preparatów wype∏niajàcych, stworzona po to, 
by zapewniç jak najwi´kszà satysfakcj´ zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi:
• dodatek lidokainy sprawia, ˝e zabieg jest wyjàtkowo komfortowy dla pacjenta, a tym samym
pozwala lekarzowi na precyzyjne podanie preparatu bez koniecznoÊci wczeÊniejszego znieczulania
• zaawansowana matryca 3D usieciowanego kwasu hialuronowego zapewnia wyjàtkowo trwa∏y
efekt wype∏niania zmarszczek
Preparaty Juvederm® ULTRA sà dost´pne w trzech rodzajach o ró˝nej g´stoÊci usieciowania,
które pozwolà na spe∏nienie indywidualnych oczekiwaƒ pacjentów:
• Juvederm® ULTRA 2 – zmarszczki Êrednie, podkreÊlenie konturu ust
• Juvederm® ULTRA 3 – zmarszczki Êrednie i g∏´bokie, kontur oraz obj´toÊç ust
• Juvederm® ULTRA 4 – zmarszczki g∏´bokie, obj´toÊç ust, policzków, podbródka i ˝uchwy.

ALLERGAN
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1V. PREPARAT DO MEZOTERAPII

MESOLIS+ to mezoterapia w innym wymiarze. Jakà daje przewag´ nad tradycyjnymi preparatami? 
Po pierwsze jego zaletà jest najwy˝sze st´˝enie kwasu hialuronowego wÊród wszystkich preparatów
bez wiàzaƒ poprzecznych obecnych na rynku 18 mg/ml. UnikalnoÊç formu∏y polega na dodaniu
glicerolu, który wzmaga efekt nawil˝enia skóry i przed∏u˝a jego korzystne dzia∏anie. Dzi´ki temu
uzyskujemy szybszy efekt poprawy wyglàdu skóry, zw∏aszcza zm´czonej, pokrytej drobnymi
zmarszczkami i odwodnionej. Preparat dost´pny jest w wersji jednej lub trzech 1 ml ampu∏ko-
strzykawek w opakowaniu. Zalecenia to m.in. skóra bardzo odwodniona, wysuszona przez s∏oƒce,
twarz, szyja, dekolt, piersi, uda, ramiona, cz´Êç grzbietowa d∏oni. Zaletà preparatu jest jego stabilnoÊç 
w temperaturze pokojowej, nie wymaga przechowywania w lodówce, co u∏atwia transport produktu
i stosowanie w gabinecie. Preparat na pewno zas∏uguje na uwag ,́ poszerza ofert  ́dla bardziej
wymagajàcych pacjentów. Warte podkreÊlenia jest jego korzystne dzia∏anie przed i po ekspozycji
s∏onecznej. Pomimo ostrze˝eƒ dermatologów o szkodliwoÊci opalania, niestety nadal typowym
wakacyjnym obrazkiem sà setki pra˝àcych si´ w s∏oƒcu cia∏, a synonimem udanego urlopu jest z∏ota
opalenizna. Patrzàc realnie, fankom kàpieli s∏onecznych nie zabronimy opalania, ale mo˝emy pomóc
ich skórom, stosujàc zabiegi mezoterapii Mesolisem+.

CROMA-PHARMA POLSKA

V. PREPARAT DO MODELOWANIA

VOLUMA
Ekskluzywny produkt na bazie kwasu hialuronowego do konturowania twarzy. Wykorzystanie ma-
trycy 3D oraz kwasu hialuronowego o najwy˝szej jakoÊci pozwoli∏o na otrzymanie implantu o trój-
wymiarowej siateczce, o 50% grubszej ni˝ w preparatach do wype∏nieƒ z gamy Surgiderm. Wyjàt-
kowa ∏atwoÊç podania i plastycznoÊç preparatu w po∏àczeniu z okresem utrzymywania si´ do 18
miesi´cy sprawiajà, i˝ Voluma jest szczególnym produktem w swojej klasie. Do zastosowania u pa-
cjentów w ka˝dym wieku, dla przywrócenia utraconej obj´toÊci i m∏odzieƒczego konturu twarzy.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

II.Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

ISO-UREA
Wyg∏adzajàco-nawil˝ajàce mleczko do cia∏a z wodà termalnà La Roche-Posay. Ka˝dego
dnia sucha skóra odczuwa dyskomfort. Jest szorstka w dotyku i ma nierównà powierzchni´.
Zaburzenie naturalnego procesu z∏uszczania to g∏ówna przyczyna powstawania suchej
i szorstkiej skóry. Pod wp∏ywem czynników zewn´trznych (mróz, intensywne ogrzewanie,
klimatyzacja, pocieranie skóry itp) naturalny proces z∏uszczania jest zaburzony: martwe komórki
gromadzà si´ na powierzchni skóry i stajà si´ zauwa˝alne. Prze∏omowa formu∏a do skóry
suchej, szorstkiej i wra˝liwej; mocznik, nawil˝ajàcy sk∏adnik aktywny, jest od dawna stosowany
przez dermatologów w leczeniu suchoÊci skóry. Jednak w zbyt wysokich st´˝eniach mo˝e on
powodowaç uczucie pieczenia lub podra˝nienia skóry. Dlatego w Laboratorium La Roche-Posay
opracowano ISO-UREA, wyjàtkowe synergiczne po∏àczenie mocznika i A.P.F (Activating
Proteases Factor – czynnik aktywujàcy proteazy), aby maksymalnie zwi´kszyç dzia∏anie
mocznika, eliminujàc ryzyko podra˝nienia skóry.

LA ROCHE-POSAY

1I. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA

CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
Preparat nawil˝ajàcy i regenerujàcy. G∏´boko nawil˝a skór´ oraz ochrania jej naturalny
p∏aszcz lipidowy. Stosowany systematycznie, zapobiega powstawaniu nowych podra˝nieƒ.
Dzi´ki specjalnym sk∏adnikom tworzy na skórze film ochrony. Szczególnie polecany 
w przypadku ∏uszczycy i atopowego zapalenia skóry.

GALDERMA POLSKA
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1II. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EMULSJA
Preparat do mycia i piel´gnacji skóry wra˝liwej. Jest to nowoczesny produkt, który nie zawiera
myd∏a. Mo˝e byç stosowany bez wody. Cetaphil emulsja delikatnie i g∏´boko oczyszcza wra˝liwà
skór´ z problemami dermatologicznymi, takimi jak: tràdzik m∏odzieƒczy, tràdzik ró˝owaty, ∏ojoto-
kowe zapalenie skóry i wiele innych. Preparat Êwietnie przygotowuje skór´ do przeprowadzenia
koniecznych kuracji. Jest równie˝ idealny do codziennego demakija˝u skóry twarzy i okolic oczu.

GALDERMA POLSKA

1V. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

SENSIBIO AR
Krem aktywny dla skóry z problemami naczynkowymi. Sensibio AR zawiera opatentowany przez
Bioderm´ kompleks roÊlinny ROSACTIV®, który dzia∏a na g∏ównà przyczyn´ powstawania rumienia
– czyli hamuje syntez´ VEGF. Kompleks ROSACTIV® tworzà: zielona herbata, ziarna soi i mi∏orzàb
japoƒski, które zapobiegajà powstawaniu rumienia i zmniejszajà jego intensywnoÊç na wszystkich
etapach tworzenia si´ rumienia. Sensibio AR zawiera tak˝e enoxolon, alantoin´ oraz olej canola,
które majà natychmiastowe dzia∏anie ∏agodzàce. Ponadto Sensibio AR zapewnia doskona∏e
nawil˝enie, dzi´ki obecnoÊci takich sk∏adników jak: Fitosterol Avocado, Hydroxyprolina, Gliceryna.
SkutecznoÊç dzia∏ania Sensibio AR zosta∏a dowiedziona klinicznie. Badania przeprowadzono 
we Francji na 53 pacjentach z rumieniem lub o bardzo wra˝liwej skórze. Czas trwania kuracji 
to 56 dni. Napadowe zaczerwienienie twarzy – 74%, rumieƒ sta∏y – 41%, teleangiektazje – 30%.
Powy˝sze badania potwierdzi∏y tak˝e doskona∏à tolerancj´ preparatu – 96%.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND

V. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY Z NIEDOSKONA¸OÂCIAMI

NORMADERM
SpecjaliÊci w Laboratoriach Vichy wià˝à pi´kno skóry z jej zdrowiem. Misjà Vichy jest tworzenie pro-
duktów do piel´gnacji, które widocznie polepszajà stan skóry, a w efekcie majà wp∏yw na popraw´
jakoÊci ˝ycia. Zaskórniki, wypryski, zaczerwienienia, rozszerzone pory, b∏yszczenie sí skóry to problemy,
z którymi borykajà si´ kobiety nawet po okresie dojrzewania. Tworzàc Normaderm, Laboratoria Vichy
sta∏y si´ prekursorem piel´gnacji zwalczajàcej niedoskona∏oÊci skóry u osób doros∏ych. Normaderm
wybierajà kobiety na ca∏ym Êwiecie: w Europie, Azji oraz Ameryce. Najnowsze badania naukowe
wykaza∏y, ˝e skór´ z niedoskona∏oÊciami charakteryzuje przede wszystkim iloÊç zakoƒczeƒ nerwo-
wych b´dàcych w kontakcie z gruczo∏ami ∏ojowymi. Nadmiernie pobudzone gruczo∏y ∏ojowe stajà si´
podra˝nione. W oparciu o innowacyjne odkrycie, w 2008 roku Laboratoria Vichy wprowadzajà na ry-
nek Normaderm, krem nawil˝ajàcy nowej generacji zwalczajàcy niedoskona∏oÊci skóry, o podwójnym
dzia∏aniu: oczyszczajàcym i ∏agodzàcym podra˝nienia skóry. Cel: zredukowaç niedoskona∏oÊci skóry,
nawet te nawracajàce. Zapewniç wszystkim kobietom piel´gnacj´ jeszcze bardziej doskona∏à, której
skutecznoÊç zosta∏a zmierzona i potwierdzona pod kontrolà dermatologicznà.

VICHY

VI. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY

IWOSTIN SOLECRIN
Wodoodporny krem ochronny dla skóry naczynkowej SPF 30 Iwostin Solecrin to pierwszy 
na rynku krem ochronny z filtrami przeznaczony specjalnie dla cery z rozszerzonymi naczyn-
kami, zaczerwienionej i wra˝liwej. Dzi´ki po∏àczeniu starannie dobranych substancji aktyw-
nych preparat zabezpiecza naczynka krwionoÊne przed dzia∏aniem promieniowania UV,
hamuje proces powstawania rumienia i ∏agodzi podra˝nienia skóry. W∏aÊciwoÊci:
Zapewnia czterop∏aszczyznowe dzia∏anie:
• Zabezpiecza naczynka krwionoÊne przed dzia∏aniem promieniowania UV – przede wszystkim

PREZENTACJA LAUREATÓW, cd.
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przed nadmiernym rozszerzaniem si´ i p´kaniem.
• Hamuje powstawanie rumienia i d∏ugotrwale zmniejsza reaktywnoÊç skóry na bodêce
zewn´trzne i wewn´trzne.
• Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. 
• Chroni komórki skóry od wewnàtrz. Opatentowany immunologiczny filtr Antileukine 6®

wzmacnia naturalny system ochrony przeciws∏onecznej i zapobiega negatywnemu wp∏ywowi
promieniowania UV na DNA.

NEPENTES

VII. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

FLAVO-C FORTE
Witamina C (kwas askorbinowy) od wielu lat nale˝y do czo∏ówki najlepiej przebadanych i udo-
wodnionych sk∏adników stosowanych w kosmetykach. Najbardziej spektakularne dzia∏anie
witaminy C to jej wp∏yw na syntez´ nowych w∏ókien kolagenu, który jest odpowiedzialny
za utrzymanie w∏aÊciwej elastycznoÊci skóry, a co za tym idzie, opóênia proces starzenia skóry.
Znane jest równie˝ antywolnorodnikowe dzia∏anie witaminy C, a na dzia∏anie wolnych rodników
tlenowych jesteÊmy nara˝eni codziennie. Wynikiem badaƒ Laboratorium Auriga nad stabilnà 
i jedynà dzia∏ajàcà w skórze postacià witaminy C, czyli lewoskr´tnà, wolnà witaminà C, sà znane
preparaty Flavo-C serum i Flavo-C flash. Do rodziny Flavo-C do∏àczy∏ nowy produkt Flavo-C Forte 
z 15% Witaminà C! Tak wysokie st´˝enie witaminy C zapewnia skutecznà walk´ z najbardziej
uporczywymi, g∏´bokimi zmarszczkami: • wokó∏ ust – „zmarszczki palaczy” • w kàcikach oczu 
• na czole – „lwia zmarszczka”.
Dodatkowo preparat zawiera wyciàg z mi∏orz´bu japoƒskiego – Gingko Biloba, który 
w po∏àczeniu z witaminà C daje prawdziwà „bomb´ antyoksydacyjnà”! Izoflawonoidy 
z Gingko Biloba to najsilniej dzia∏ajàce antyoksydanty. SkutecznoÊç dzia∏ania i stabilnoÊç
witaminy C zawartej w produktach serii Flavo-C zosta∏a potwierdzona w badaniach klinicznych:
• sta∏a koncentracja w skórze przez 10 godzin po aplikacji • powstawanie nowych w∏ókien
kolagenu • naprawa fotouszkodzeƒ skóry.
Rezultatem stosowania Flavo-C jest nie tylko zapobieganie powstawaniu nowych zmarszczek,
ale równie˝ redukcja ju˝ istniejàcych.

BIO-PROFIL POLSKA

III. Kategoria: Najlepszy suplement diety

INNEOV KURACJA PRZECIW STARZENIU 
PRZYWRACAJÑCA J¢DRNOÂå SKÓRY
Dzi´ki Laboratoriom Inneov, wspieranym ekspertyzà naukowców Nestlé i L’Oréal, w 2003 r.
na rynek nutrikosmetyków zostaje wprowadzony Inneov J´drnoÊç z Lakto-Likopenem™,
pierwsza kuracja przywracajàca g´stoÊç skóry twarzy i cia∏a. Szybko zyskuje uznanie wÊród
kobiet i wkrótce staje si´ numerem 1 w Europie, utrzymujàc pozycj´ lidera na rynku produktów
przeciw starzeniu si´ skóry do dziÊ. Choç ten nutrikosmetyk odniós∏ sukces i cieszy si´ uznaniem
wÊród kobiet dzi´ki swojej skutecznoÊci w przywracaniu g´stoÊci skóry i zwalczaniu zmarszczek,
Laboratoria Inneov nie przestajà ulepszaç formu∏y produktu, aby w pe∏ni wykorzystaç jego
potencja∏. W 2008 Inneov J´drnoÊç zmienia si´ w Inneov Kuracja przeciw Starzeniu Przywracajàca
J´drnoÊç Skóry (nowa skoncentrowana formu∏a, nowe kompleksowe dzia∏anie, wi´ksza
skutecznoÊç kliniczna). Rezultaty: ju˝ po 3 miesiàcach skóra jest bardziej j´drna, napi´ta, 
a jej g´stoÊç poprawia si´. Cera jest promienna. Po 6 miesiàcach zmarszczki na twarzy 
i dekolcie zmniejszajà si´. Skóra jest bardziej elastyczna i napi´ta.

INNEOV POLSKA

PREZENTACJA LAUREATÓW, cd.





11 paêdziernika w Warszawie odby∏o si´ sympozjum naukowe zorganizowane przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Tematem spotkania by∏o Holistyczne
podejÊcie do pacjenta w dermatologii estetycznej.

AUTOR: dr Barbara Szynol-Woêniak 

Holistyczne podejÊcie do pacjenta 
w dermatologii estetycznej
Sprawozdanie z sympozjum naukowego 
Warszawa 11.10.2008 r.

Sympozjum sk∏ada∏o si´ z dwóch
g∏ównych cz´Êci. Na wst´pie
uczestników konferencji powita-
∏a dr Barbara Walkiewicz-
-Cyraƒska.

Jako pierwsza swój wyk∏ad
wyg∏osi∏a dr hab. n. med. Halina
Car, przypominajàc farmakologi´
toksyny botulinowej typu A
– neurogennej egzotoksyny wy-
korzystywanej w ró˝nych dzie-
dzinach medycyny, a w derma-
tologii estetycznej g∏ównie do
korekty zmarszczek. Poza wp∏y-
wem toksyny botulinowej na
uk∏ad nerwowy, poprzez hamo-
wanie wydzielania acetylocho-
liny z zakoƒczeƒ presyna-
ptycznych w∏ókien nerwowych,
zwrócono uwag´ na jej hamujàcy
wp∏yw na uwalnianie cytokin
prozapalnych i innych neuro-
transmiterów, w tym substancji
P, co jest zwiàzane z jej dzia-
∏aniem przeciwbólowym. Przes-
trzeganie ÊciÊle ustalonych
wskazaƒ, przeciwwskazaƒ oraz
znajomoÊç interakcji z innymi
lekami pozwala zmniejszyç
ryzyko dzia∏aƒ niepo˝àdanych.

Nast´pnie dr Krystyna
Pawe∏czyk-Pala przedstawi∏a
w∏asne doÊwiadczenia dotyczàce
modelowania dolnej cz´Êci
twarzy z zastosowaniem kwasu

polimekowego. Kwas polimle-
kowy jest preparatem, który
znalaz∏ zastosowanie w przywra-
caniu utraconej obj´toÊci tka-
nek, g∏ównie w dolnej i Êrodko-
wej cz´Êci twarzy. Wykorzystywa-
ny jest w celu uj´drnienia innych
okolic – wewn´trznej powierzchni
ramion, ud, pow∏ok brzusznych.
Pani Doktor udowodni∏a, i˝ kwas
polimlekowy stanowi Êwietne
uzupe∏nienie innych technik 
z u˝yciem toksyny botulinowej
czy kwasu hialuronowego. 

W dalszej cz´Êci sympozjum
dr n. med. El˝bieta Kowalska-
-Ol´dzka w trakcie swojego wy-
k∏adu odpowiedzia∏a na pytanie,
dlaczego leczenie zmarszczek
grawitacyjnych i wolumetryczne
leczenie skóry jest mo˝liwe
z zastosowaniem kwasu hialuro-
nowego. Pani Doktor przybli˝y∏a
mechanizm dzia∏ania kwasu hia-
luronowego w skórze, dowodzàc,
i˝ dzia∏a on nie tylko na zasadzie
wolumetrii, ale równie˝ poprzez
przebudow´ komórkowà oraz
produkcj´ de nevo kolagenu
przez fibroblasty. 

Kontynuacjà tego tematu by∏
wyk∏ad dr Barbary Walkiewicz-
-Cyraƒskiej, który dotyczy∏ mode-
lowania dolnej i Êrodkowej cz´-
Êci twarzy z zastosowaniem ró˝-

nych preparatów kwasu hialuro-
nowego. Zwróci∏a uwag´ na fakt,
jak istotne jest patrzenie nie
tylko na problem, z którym
pacjent si´ do nas zwróci∏, ale
zaproponowanie takich metod
terapii, które przyniosà najlepszy
rezultat koƒcowy.

W dalszej cz´Êci sympozjum
dr Artur Markowski przedstawi∏
interesujàcy wyk∏ad dotyczàcy
˝ycia zgodnie z rytmem natury.

Na koniec pierwszej, przed-
po∏udniowej cz´Êci konferencji
wystàpi∏a ze swoim wyk∏adem
prof. Elena Baranova z Francji.
Opowiedzia∏a uczestnikom sym-
pozjum, jaki prze∏om dokona∏ si´
w medycynie estetycznej, przy-
bli˝ajàc zagadnienia nutrigene-
tyki i dermogenetyki. Sà to nowe
ga∏´zie nauki. Obecnie o dermo-
genetyce wiele si´ mówi na kon-
ferencjach mi´dzynarodowych.
Dzi´ki znajomoÊci kodu genety-
cznego mo˝emy dobraç odpo-
wiednià dla danej skóry indywi-
dualnà piel´gnacj´. Nutrigenetyka
jest nowà ga∏´zià nauki ˝ywie-
niowej. Pozwala na dopasowanie
diety do indywidualnych potrzeb
wyznaczonych na podstawie ko-
du genetycznego. �

Derma News12



Po przerwie obiadowej prezen-
tacj´ rozpocz´∏a dr n. med. Ewa
Szpringer. Przedstawi∏a nowy
preparat z rodziny Hydrobalans-
Restylane Vital White. Preparat
przeznaczony jest do rewitalizacji
delikatnej, wra˝liwej i cienkiej
skóry okolic oczu, ust, dekoltu,
szyi i d∏oni. Zaleca si´ wykonanie 3
zabiegów co 2 tygodnie, a nas-
t´pnie co 3-6 miesi´cy. Preparaty
Hydrobalans przywracajà zabu-
rzonà równowag´ homeostaty-
cznà w obr´bie tkanek.

Kolejnà prelegentkà popo∏u-
dniowej sesji by∏a dr Monika
Nunberg-Sawicka. Jak zwykle z
wielkim zaanga˝owaniem mówi∏a
o mezoterapii cia∏a. Temat nam
wszystkim znany, ale zarazem
zaskakujàcy, bo ciàgle poszerza
si´ wachlarz wskazaƒ i dopuszcza
nowe preparaty do wstrzykni´ç.

Wspania∏e rezultaty osiàga si´
np. w terapii cellulitu i rozst´pów.
Mezoterapi´ mo˝na stosowaç jako
monoterapi´, jednak znacznie
lepsze efekty uzyskamy, ∏àczàc
ró˝ne metody. Pani Doktor za-
prezentowa∏a szereg fotografii ze
swojej praktyki.

Skojarzone leczenie blizn
w gabinecie dermatochirurgii – to
temat zaprezentowany przez dr
King´ Nicer, która w wyk∏adzie
swoim zaznaczy∏a, ˝e najlepsze
efekty osiàgniemy, stosujàc me-
tody ∏àczone (mezoterapia, mikro-
dermabrazja, peelingi chemiczne,
laser, kremy silikonowe). Bardzo

wa˝na jest równie˝ rzetelna ocena
przewidywanych efektów leczenia.
Istotnym elementem wyk∏adu 
by∏o podzielenie si´ w∏asnymi
doÊwiadczeniami i wieloletnimi
wynikami leczenia koloidów za
pomocà ostrzykni´ç preparatem
Diprophos.

Nast´pny wyk∏ad wyg∏osi∏a dr
n. med. Joanna Czuwara. Lase-
rowa technika wyspowa wymaga
zastosowania specjalistycznego
urzàdzenia. Bioràc pod uwag´ jej
ma∏oinwazyjnoÊç, krótki czas
gojenia oraz istotnà popraw´ skóry
w dowolnej okolicy cia∏a, tech-
nologia ta to przysz∏oÊç udos-
konalonych metod resurfacingu
– mówi∏a pani Doktor. 

Wg jednej z ostatnio opu-
blikowanych prac naukowych
istniejà trzy udowodnione metody
odm∏adzajàce i zwi´kszajàce pro-
dukcj´ kolagenu w skórze. Sà to:
kwas retinowy, ablacyjny laser
CO2 oraz usieciowany kwas hia-
luronowy stosowany w mezotera-
pii i wype∏niaczach.

Obecnie lasery ablacyjne sà
zast´powane nieablacyjnymi. Ich
przewaga nad ablacyjnymi polega
na tym, ˝e nie niszczà one zew-
n´trznych warstw skóry; wiàzka
lasera wnika punktowo i nie usz-
kadza termicznie ca∏ej powierz-
chni naskórka. Powik∏ania po
laserach nieablacyjnych prawie
nie wyst´pujà. Po zabiegu po-
jawia si´ rumieƒ i obrz´k, które
ust´pujà po kilku dniach.

Kolejny wyk∏ad wyg∏osi∏ dr Marcin
Ambroziak, który przedstawi∏ nie-
chirurgiczne mo˝liwoÊci kszta∏-
towania sylwetki. Jednà z metod
jest leczenie miejscowych ot∏usz-
czeƒ przy u˝yciu fosfatydylo-
choliny, preparatu powodujàcego
„rozpuszczenie” komórek t∏usz-
czowych. Jest to metoda z po-
wodzeniem stosowana w okolicy
podbródka, policzków, brzucha,
bioder, poÊladków i ud. Innà
z metod kszta∏towania sylwetki,
o której mówi∏ dr Ambroziak, jest
podanie w odpowiednie miejsca
kwasu hialuronowego, preparatu
Macrolaine. Technika ta mo˝e byç
zastosowana do leczenia ubyt-
ków, ale wspania∏e efekty uzys-
kuje si´ tak˝e, modelujàc piersi.

Ostatnim wyk∏adem tego dnia
by∏o wystàpienie prof. Jacka
Arcta, który przedstawi∏ nowe
trendy w kosmetologii. Pan
Profesor stwierdzi∏, ˝e ogromnà
rol´ odgrywajà dziÊ badania to-
ksykologiczne, zwi´kszajàce bez-
pieczeƒstwo stosowania pro-
duktów oraz coraz doskonalsze
metody oceny po˝àdanych skut-
ków dzia∏ania. PodkreÊli∏, ˝e
ostatnio coraz cz´Êciej podwa-
˝ane jest bezpieczeƒstwo stoso-
wania organicznych filtrów s∏o-
necznych i niektórych konser-
wantów. Odpowiedzià przemy-
s∏u by∏o wprowadzenie nowych
wielkoczàsteczkowych filtrów
nie przenikajàcych przez bariery
naskórkowe. �

AUTOR: dr Kinga Nicer 

Holistyczne podejÊcie do pacjenta 
w dermatologii estetycznej 
Sprawozdanie z II cz. sympozjum naukowego 
Warszawa 11.10.2008 r. 
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� dr n. med. El˝bieta Kowalska-Ol´dzka
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� prof. Elena Baranova 

� dr n. med. Ewa Szpringer
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� dr Kinga Nicer

� dr n. med. Joanna Czuwara

� dr Marcin Ambroziak

� prof. Jacek Arct

Swojà wiedzà i doÊwiadczeniem w trakcie sympozjum 
dzielili si´ z nami:

� Uczestnicy sympozjum 
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Wystawcy uczestniczàcy w sympozjum mieli okazj´ zapoznaç
lekarzy ze swojà bogatà ofertà produktów i sprz´tu

Sympozjum to równie˝ okazja
do indywidualnych rozmów 
i wymiany doÊwiadczeƒ
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AUTOR: dr hab. n. med. Halina Car, farmakolog kliniczny 

Toksyna botulinowa typu A,
w∏aÊciwoÊci farmakologiczne 
a efekty w medycynie estetycznej 

Toksyna botulinowa (botulina) jest
neurogennà egzotoksynà wytwa-
rzanà przez bezwzgl´dnie beztle-
nowe laseczki Clostridium botu-
linum. Rozró˝nia si´ kilka rodzajów
tej toksyny. W medycynie este-
tycznej wykorzystywany jest tylko
typ A (BTX-A). Chemicznie toksyna
jest mieszaninà kilku ró˝nych bia-
∏ek i zbudowana jest z dwóch ∏aƒ-
cuchów polipeptydowych: lekkiego,
o masie czàsteczkowej ok. 50 kDa
oraz ci´˝kiego, o masie czàstecz-
kowej ok. 100 kDa, po∏àczonych
mostkiem dwusiarczkowym. Opi-
sano szczególne powinowactwo
BTX-A do tkanki nerwowej, g∏ównie
uk∏adu cholinergicznego. Toksyna
botulinowa ∏aƒcuchem ci´˝kim ∏à-
czy si´ z p∏ytkà nerwowo-mi´Ênio-
wà, zaÊ ∏aƒcuch lekki fragmentuje
bia∏ka SNAP-25 niezb´dne do wy-
dzielania min. acetylocholiny z za-
koƒczeƒ presynaptycznych w∏ókien
nerwowych. W ten sposób nast´-
puje pora˝enie mi´Êni, do których
BTX-A zosta∏a wstrzykni´ta, a po-
wrót przekazywania impulsów za-
chodzi stopniowo, wraz z tworze-
niem si´ nowych zakoƒczeƒ nerwo-
wo-mi´Êniowych. BTX-A hamuje
równie˝ uwalnianie prozapalnych
cytokin i innych neurotransmite-
rów, m.in. dopaminy, adrenaliny,
glutaminy, substancji P, z czym wià-
˝e si´ np. jej dzia∏anie przeciw-
bólowe. Czas ujawnienia dzia∏ania
zwiotczajàcego mi´Ênie waha si´
od 1 do 3 dni, efekt maksymalny
pojawia si´ po 7-14 dniach, a czas
trwania dzia∏ania jest indywidualny
i trwa od 3 do 7 miesi´cy. Natomiast

przeci´tny czas dzia∏ania toksyny
w przypadku wstrzykni´ç w d∏onie
i stopy wynosi 25 tygodni, a efe-
ktywnoÊç iniekcji botuliny w okolice
pach utrzymuje si´ do 28 tygodni.
BTX-A jest rozprzestrzeniana w or-
ganizmie przez uk∏ad krwionoÊny,
limfatyczny i dlatego po wstrzy-
kni´ciu leku nie nale˝y masowaç
miejsca iniekcji. BTX-A podlega
szybkiemu metabolizmowi przez
proteazy uk∏adowe, eliminacja
z moczem wi´kszoÊci metabolitów
zachodzi w ciàgu 24 godzin. 

Toksyn´ botulinowà typ A sto-
suje si´ w chorobach neurolo-
gicznych, okulistycznych, w acha-
lazji prze∏yku, w stanach, w których
wywo∏anie pora˝enia okreÊlonego
mi´Ênia lub grupy mi´Êni jest
zalecane. Od 2002 roku wykorzys-
tuje si´ BTX-A w medycynie kosme-
tycznej celem korekty zmarszczek
g∏adziny czo∏a oraz, od niedawna,
do leczenia nadmiernej potliwoÊci. 
Przeciwwskazania bezwzgl´dne
do stosowania obejmujà:
• zaburzenia przewodnictwa
nerwowo-mi´Êniowego (miastenia
gravis, zespó∏ Lamberta Eatona) 
• nadwra˝liwoÊç na sk∏adniki
preparatu (albuminy ludzkie)
• miejscowe infekcje skóry
• cià˝a, okres laktacji.

Powa˝nym ograniczeniem do
stosowania BTX-A jest przyjmowa-
nie nast´pujàcych leków lub okres
do 2 tygodni od ich odstawienia:
• aminoglikozydy (streptomycyna,
gentamycyna, amikacyna,
kanamycyna, spektynomycyna),
wzmacniajà odpowiedê na BTX A

poprzez blokowanie kana∏u
wapniowego
• aminochinolony (chlorochina,
hydroksychlorochina) 
– zapobiegajà pora˝eniu mi´Êni 
po BTX-A wskutek hamowania
wiàzania toksyny z synaptogaminà
• D-penicylamina (Cuprenil) – mo˝e
nasilaç tworzenie przeciwcia∏
przeciw receptorom  acetylocholiny
• cyklosporyna – blokuje kana∏
wapniowy
• tubokuraryna, pankuronium,
galamina
• sukcynylocholina
• linkomycyna, tetracyklina,
polimyksyna
• antagoniÊci kana∏ów
wapniowych. 
Leki ww. wchodzà w interakcje z bo-
tulinà, mogà zmieniç odpowiedê
na BTX-A: nasiliç jej dzia∏anie (ami-
noglikozydy, D-penicylamina, cy-
klosporyna, antagoniÊci kana∏ów
wapniowych) lub ograniczyç efek-
tywnoÊç (aminochinolony). Ma to
szczególne znaczenie w aspekcie
kosmetycznym, bowiem tylko wizu-
alne korzystne zmiany po zastoso-
waniu BTX-A sà oczekiwane. 
Nale˝y pami´taç o przeciwwska-
zaniach wzgl´dnych, takich jak: 
• zaburzenia krzepni´cia (skazy
krwotoczne wrodzone i nabyte)
stosowanie leków antykoagula-
cyjnych (np. aspiryna, acenoku-
marol), ze wzgl´du na ograniczenie
ryzyka wylewu podskórnego pod-
czas iniekcji, jak równie˝ penetracji
BTX-A z krwià w miejsca odleg∏e
• zabiegi chirurgiczne przebyte 
(od 2 do 4 tygodni).



Dzia∏ania niepo˝àdane zale˝à
od wielkoÊci dawki jednorazowej,
cz´stotliwoÊci dawkowania i ods-
t´pu mi´dzy kolejnymi dawkami.
Sklasyfikowano je na:
• miejscowe: ból; ma∏y,
przejÊciowy obrz´k z delikatnym
mrowieniem; ma∏e krwiaki w miej-
scu iniekcji; nadmierne zwiotczenie
mi´Êni (opadanie powieki,
opadanie kàcika ust); zbytnie
obni˝enie brwi lub zbyt du˝e
uniesienie
• ogólnoustrojowe: ból g∏owy,
zaburzenia uk∏adu krà˝enia,
wymioty, suchoÊç w jamie ustnej
• reakcje immunologiczne:
miejscowe i ogólne (grypopo-
dobne i bardzo rzadko wstrzàs
anafilaktyczny).                                      

Nasilenie dzia∏aƒ niepo˝àda-
nych BTX A mogà powodowaç:
• Leki zawierajàce magnez 
• Leki zwiotczajàce kuraropocho-
dne i sukcynylocholina 
• Linkozamidy, polimyksyny 
• Chinidyna
• Leki parasympatykolityczne
(atropina itp.)

Na Êwiecie dost´pnych jest kil-
ka preparatów BTX-A o ró˝nym pro-
filu farmakologicznym (Tabela 1).
Pomimo faktu, ˝e ka˝dy z nich zawie-
ra tà samà kombinacj´ ∏aƒcuchów
polipeptydowych, opisanà powy˝ej
– poszczególne produkty nie sà
swoimi wymiennikami. Te biopodo-
bne produkty ró˝nià si´ wielkoÊcià
czàsteczek, rodzajem bia∏ek towa-
rzyszàcych oraz odmiennymi sk∏ad-
nikami dodatkowymi o potencjale

alergicznym, co ogranicza ich sto-
sowanie i zwi´ksza zakres dzia∏aƒ
niepo˝àdanych. Si∏a dzia∏ania i bez-
pieczeƒstwo terapii wy˝ej wymie-
nionymi preparatami równie˝ nie sà
równowa˝ne. Du˝a koncentracja je-
dnostek BTX-A 500 w ma∏ej obj´to-
Êci mo˝e wzmagaç dyfuzje do odle-
g∏ych miejsc, a tym samym wywo∏aç
niekorzystne ogólnoustrojowe nast´-
pstwa. Bufory inne ni˝ sól fizjolo-
giczna zmieniajà w∏aÊciwoÊci tkanek
do których jest podawana botulina.
Najistotniejszym z prawnego punktu
widzenia jest fakt, ˝e spoÊród dost´-
pnych preparatów na rynku polskim
jedynie jeden preparat  – BTX-A o ma-
sie czàsteczkowej 900 – uzyska∏
rejestracj´ zezwalajàcà na stosowa-
nie w medycynie estetycznej. 

Stosowanie BTX-A 900 do ko-
rekty zmarszczek w dawkach u˝y-
wanych w medycynie estetycznej
oceniane jest jako bezpieczne,
istnieje bowiem ogromny margines
bezpieczeƒstwa pomi´dzy dawkà
terapeutycznà a toksycznà. Preparat
ten, oprócz najkorzystniejszego
profilu bezpieczeƒstwa, ma naj-
lepiej udokumentowanà efekty-
wnoÊç. Inne preparaty, zarejestro-
wane do terapii schorzeƒ neuro-
logicznych, charaktryzuje znacz-
nie mniejszy margines bezpieczeƒ-
stwa i co za tym idzie wi´kszy
odsetek dzia∏aƒ niepo˝àdanych.

W∏aÊciwy dobór dawek BTX-A
900 do korekty zmarszczek, przes-
trzeganie zaleceƒ dawkowania i ogra-
niczeƒ stosowania zapewniajà suk-
ces terapii i satysfakcj́  pacjentów. �

Preparaty wg. masy czàsteczkowej (kDa) 

Liczba jednostek (U)/Opakowanie 

Bia∏ko neurotoksyny na fiolk´ 

Inne sk∏adniki 

Postaç 

Bufory 

Wskazania w medycynie estetycznej 

zarejestrowane 

900

100

<5ng

0,5 mg 20% albumin

0,9 mg NaCl

Suszony pró˝niowo

Sól fizjologiczna

Tak 

od 2002 roku

>500

500

12.5ng

0,125 mg 20% albumin 

2,5 mg laktozy 

Liofilizowany

˚elatynowy fosforanowy

Nie

150

100

0.6ng

1mg 20% albumin

4,7 mg laktozy 

Liofilizowany

Sól fizjologiczna

Nie

Tabela 1. Porównanie w∏aÊciwoÊci farmakologicznych preparatów 
toksyny botulinowej typ A



D.N. Firma NewDerm od niedawna
dzia∏a na polskim rynku medycyny
estetycznej. Co ma do zaoferowania?
J.W. Najkrócej mówiàc – jednofazowy
kwas hialuronowy zawarty w ˝elach
TEOSYAL® – oferowany w jednym
z najwy˝szych st´˝eƒ dost´pnych
na naszym rynku. W dodatku nasza
formu∏a kwasu hialuronowego o nis-
kim poziomie protein i endotoksyn
bakteryjnych, do minimum zmniej-
szy∏a wyst´powanie u pacjentów
reakcji alergicznych. Lekarzom 
– specjalistom z dziedziny dermatologii
kosmetycznej nie musz´ t∏umaczyç,
jak radykalnie mo˝na poprawiç
wyglàd skóry przy pomocy ostrzy-
kiwania naszymi preparatami i jakim

prze∏omem okaza∏o si´ w dermatologii
wykorzystanie kwasu hialuronowego.
Wspomn´ tylko, ˝e regularnie
organizujemy szkolenia dla lekarzy
na temat skutecznego i bezpiecznego
stosowania naszych preparatów.
Zabiegi przy u˝yciu preparatów
TEOSYAL® dajà d∏ugotrwa∏e,
wielomiesi´czne efekty kosmetyczne,
ale co jakiÊ czas trzeba je powtarzaç.
Dlatego zale˝y nam, ˝eby i lekarz
i jego pacjent byli jak najlepiej
poinformowani i wiedzieli, jak
najpe∏niej wykorzystaç mo˝liwoÊci
naszych produktów. Powo∏ujàc do
˝ycia firm´ NewDerm, mia∏am
oczywiÊcie plany biznesowe, ale tak˝e
w pewnym sensie poczucie misji, by

dostarczyç lekarzom w Polsce
rzeczywiÊcie dobre preparaty.

D.N. Czy te produkty na pewno sà
bezpieczne dla pacjenta?   
J.W. JesteÊmy na polskim rynku
zaledwie od 2 lat, jednak nasza
marka jest znana i obecna na Êwiecie
ju˝ od ponad 5 lat. Wyrobi∏a sobie
miano marki o najwy˝szym stopniu
zaufania. Gam´ preparatów
TEOSYAL® ceni wielu lekarzy
na ca∏ym Êwiecie, preparaty te
plasujà si´ w czo∏ówce najbardziej
rozpoznawalnych i bezpiecznych
produktów u˝ywanych w derma-
tologii estetycznej. Za naszymi
produktami przemawiajà: bardzo
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Laboratorium TEOXANE powsta∏o w 2003 r., jego siedziba
znajduje si´ w centrum Genewy. Laboratorium specjalizuje si´ 
w opracowywaniu, produkcji i sprzeda˝y preparatów 
do dermatologii estetycznej pod nazwà TEOSYAL,
wytwarzanych na bazie kwasu hialuronowego. Preparaty te
pomagajà m.in. w bezoperacyjnym usuwaniu zmarszczek 
i innych oznak starzenia si´ skóry. Sprzeda˝ produktów
TEOSYAL: Meso, First Line, Touch Up, Global Action, Deep
Lines, Kiss i Ultra Deep wystartowa∏a w 2004 r.,
po uzyskaniu przez TEOXANE Certyfikatu CE klasa III.
W 2005 r. powsta∏y dwie filie firmy: TEOXANE Germany 
oraz TEOXANE France. Produkty TEOSYAL sà dziÊ dost´pne 
w 40 krajach na ca∏ym Êwiecie.
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� Jolanta WiÊniewska
– Dyrektor NewDerm

Wy∏àcznym dystrybutorem tych preparatów w Polsce jest firma NewDerm 
z siedzibà w Warszawie. O planach firmy rozmawiamy z jej szefowà
Jolantà WiÊniewskà.



atrakcyjna cena, bezpieczeƒstwo
– jeden z najni˝szych poziomów
protein (< 5 _g/ml) i endotoksyn
bakteryjnych (<0,2 EU/g) oraz
trwa∏oÊç efektów (nawet do 18
miesi´cy). OsobiÊcie znam lekarzy,
którzy zanim TEOSYAL wszed∏
na polski rynek, przywozili go
w walizkach z ró˝nych sympozjów
dermatologicznych, gdzie
TEOXANE zazwyczaj jest
g∏ównym sponsorem.
DziÊ ci sami lekarze kupujà
preparaty u nas. Mojà filozofià
biznesu jest budowanie d∏ugoletnich
relacji ze specjalistami. Nie zale˝y
mi na jednorazowej sprzeda˝y, nasi
klienci majà pewnoÊç, ˝e b´dziemy
przy nich, b´dziemy ich partnerami
oraz b´dziemy ich wspieraç przez lata
– to podejÊcie do sprzeda˝y wymaga
od nas wiele wysi∏ku, ale nie za-
wiod∏am si´ na jego skutecznoÊci!

D.N. Który z gamy produktów
TEOSYAL uwa˝a Pani za naj-
bardziej nowatorski i ciekawy?  
J.W. Ka˝dy z naszych produktów
pomaga na inny dermatologiczny
problem zwiàzany ze starzeniem si´
skóry: dzi´ki jednym mo˝na
likwidowaç „kurze ∏apki”, inne
wype∏niajà nawet g∏´bokie bruzdy.
Polscy lekarze uznali, ˝e naszym
przebojem, a ich ulubionym
produktem jest TEOSYAL® Kiss,
który umo˝liwia zmian´ kszta∏tu ust,
zwi´kszenie ich obj´toÊci oraz ko-
rekcj´ zmarszczek wokó∏ czerwieni
wargowej. Za pomocà TEOSYAL®

Kiss mo˝na te˝ optymalnie nawil˝yç
usta oraz wzmocniç i podnieÊç ich
kàciki. Lekarze specjaliÊci der-
matologii estetycznej cenià ten
produkt, bo wiedzà, jak trudne do
leczenia sà w∏aÊnie usta – ze wzgl´du 
na swojà mobilnoÊç i g´stà sieç naczyƒ
krwionoÊnych. Tymczasem po u˝yciu
TEOSYAL® Kiss rezultaty sà

widoczne natychmiast, a kuracja
nie ma wp∏ywu na funkcjonowanie
pacjenta nawet tu˝ po zabiegu.
Ale nie ograniczamy si´ tylko
do preparatów do stosowania
w gabinecie, wkrótce wprowadzimy
na rynek rewolucyjne produkty, które
b´dà uzupe∏nieniem oferty o preparaty
do stosowania przez pacjentów
samodzielnie, tak by wyd∏u˝yç efekt
zabiegu w gabinecie. Nasze
laboratoria w Szwajcarii ca∏y czas
pracujà nad udoskonaleniem 
i opracowaniem nowych produktów 
– o wszelkich nowoÊciach nasi
przedstawiciele informujà na bie˝àco
wspó∏pracujàcych z nami lekarzy.

D.N. Czy Wasze produkty sà
rzeczywiÊcie na Êwiatowym
poziomie?  
J.W. To preparaty uznane i ch´tnie
stosowane przez lekarzy na wy-
magajàcym rynku europejskim
i na rynkach kilkudziesi´ciu krajów
z ca∏ego Êwiata. Zdoby∏y np. nagrod´
Najlepszy Produkt do Wstrzy-
kiwania roku 2008, w konkursie
og∏oszonym przez czasopismo
Aesthetic Medicine Awards.
Teraz robimy wszystko, by dostaç
kolejnà cennà dla nas nagrod´
przyznawanà przez polskich lekarzy
zajmujàcych si´ medycynà estetycznà:
Per∏´ Dermatologii Estetycznej.

D.N. Nie jesteÊcie jednak markà
powszechnie rozpoznawalnà.
J.W. Nieprawda. Coraz cz´Êciej 
to sami pacjenci przychodzà 
do gabinetu i pytajà o nasze produkty.
Jednak powinni nas znaç przede
wszystkim lekarze specjaliÊci. Dobór 
i aplikacja naszych preparatów
wymagajà wiedzy medycznej. 
Dlatego tak zale˝y nam na dotarciu 
z naszà oferta przede wszystkim 
do Êrodowiska lekarskiego. Lekarze
zagwarantujà, ˝e dany preparat

zostanie najlepiej dopasowany do
potrzeb konkretnego pacjenta i u˝yty
zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki. 
Z lekarzami kontaktujemy si´
za poÊrednictwem naszych przedsta-
wicieli medycznych, których ∏atwo
znaleêç m.in. poprzez naszà stron´
firmowà www.newderm.pl

D.N. Jak lekarze odbierajà
Wasze produkty?
J.W. Bardzo pozytywnie – takie g∏osy
s∏yszymy na wszelkich kongresach
poÊwi´conych problematyce estetycznej
w medycynie. Lekarze, którzy decy-
dujà si´ wypróbowaç nasze preparaty,
stajà si´ naszymi sta∏ymi klientami
i wspó∏pracownikami. Standardem jest 
u nas to, ˝e przedstawiciele dostarczajà
osobiÊcie produkty do gabinetów lub sà
one wysy∏ane kurierem na nasz koszt.
Przesy∏ka zawsze trafia do odbiorcy,
najpóêniej nast´pnego dnia od za-
mówienia. Lekarze chwalà nas te˝ 
za szybkie reagowanie na ich potrzeby
– nasi przedstawiciele s∏u˝à wszelkà
pomocà, czasami wykonujàc bardzo
nietypowà prac´, a wszystko po to, 
by lekarz móg∏ skoncentrowaç si´ 
na swojej pracy. JesteÊmy nie tylko
dostawcà TEOSYAL®, ale przede
wszystkim staramy si´ byç partnerem
w biznesie – sukces lekarza jest
naszym sukcesem.

D.N. Co chcecie osiàgnàç 
w najbli˝szym czasie?         
J.W. Zale˝y nam na tym, by zarówno
produkty TEOSYAL®, jak i firm´
NewDerm powszechnie kojarzono 
z najwy˝szà jakoÊcià pod ka˝dym
wzgl´dem. �

NewDerm Sp. z o.o. 
ul. Rakowiecka 36, 02-532

Warszawa, tel: (22) 606 39 61
606 38 81, fax: (22) 849 04 15 
e-mail: newderm@newderm.pl

www. newderm.pl
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II.  FORMA P¸ATNOÂCI: 
• przelew na konto Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. NR KONTA: 37 1030 1654 0000 0000 5431 2000

(W tytule przelewu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika oraz daty szkolenia) • na miejscu: gotówka.

III. WARUNKI REZYGNACJI:
• do 20.01.2009 – bezp∏atna   • do 20.02.2009 – zwrot 50% kwoty wp∏aconej na konto   • po 20.02.2009 – koszty nie b´dà zwracane.

CZ¸ONKOWIE SLDE

3 dni
2 dni

1 dzieƒ

OSOBY NIEZRZESZONE
3 dni
2 dni

1 dzieƒ

DO 15.01.09

450 PLN
350 PLN
250 PLN

DO 15.01.09
550 PLN
450 PLN
350 PLN

DO 20.02.09

550 PLN
450 PLN
350 PLN

DO 20.02.09
650 PLN
550 PLN
450 PLN

PO 20.02.09 I NA MIEJSCU

750 PLN
650 PLN
550 PLN

PO 20.02.09 I NA MIEJSCU
850 PLN
750 PLN
650 PLN

OP¸ATY ZJAZDOWE I TERMINY P¸ATNOÂCI:

BANKIET: P¸ATNOÂå DO 20.02.2009 50 PLN/OSOBA

BANKIET: P¸ATNOÂå DO 20.02.2009 50 PLN/OSOBA      
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Kongres Naukowy Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych  
6-8 marca 2009, Hotel Marriott Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Elegancki 5-gwiazdkowy Hotel Marriott znajduje si´ w samym centrum Warszawy, 
naprzeciwko Dworca Centralnego, 8 km od lotniska Ok´cie (shuttle bus do i z hotelu, 
co 30 minut). Hotel 5 razy z rz´du otrzyma∏ nagrod´ „Best Business Hotel in Eastern Europe”
przyznawanà przez brytyjski Business Traveler Magazine.

Szanowni Paƒstwo!

W imieniu swoim oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 
serdecznie zapraszam do udzia∏u w dorocznym Kongresie Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych, który odb´dzie si´ w dniach 
6-8.03.09 w Hotelu Marriott, w Warszawie. 

• Wybór tego miejsca w centrum stolicy nie jest przypadkowy – w∏aÊnie 
w Hotelu Marriott dziesi´ç lat temu odby∏ si´ pierwszy, inauguracyjny 
Kongres Stowarzyszenia. Tym samym tradycyjnie na wiosn´ organi-
zowany przez Stowarzyszenie zjazd nabiera szczególnego charakteru, 
ze wzgl´du na obchody 10 rocznicy powstania naszej organizacji. 
• Jako organizatorzy i jubilaci do∏o˝ymy wszelkich staraƒ, aby to
wyjàtkowe wydarzenie sta∏o si´ niezapomnianà oprawà dla naszego
spotkania. WÊród prelegentów znajdà Paƒstwo nazwiska najwi´kszych
specjalistów z kraju i zagranicy. Przedstawimy mo˝liwoÊci wspó∏czesnej
medycyny estetycznej i skoncentrujemy si´ na wykorzystaniu najnowszej
technologii i technik zabiegowych w codziennej praktyce lekarza. 
Nie zabraknie równie˝ gotowych rozwiàzaƒ dla najcz´stszych 
problemów, z jakimi borykajà si´ nasi pacjenci.
•W numerze znajdà Paƒstwo kart´ zg∏oszeniowà, ale zach´cam równie˝ 
do skorzystania ze strony internetowej: www.dermatologia-estetyczna.pl

Do zobaczenia w Warszawie

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
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Sobotni wieczór b´dzie okazjà do wspólnego Êwi´towania
podwójnych urodzin. W roku 2009 mija dziesi´ç lat od za∏o˝enia
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz powstania
firmy Bio-Profil Polska. PostanowiliÊmy po∏àczyç nasze si∏y 
i przygotowaç dla uczestników Kongresu niezwyk∏y wieczór. 

Urodzinowa Gala
Sobota, 7 Marca 2009

Urodzinowa Gala rozpocznie si´ spektaklem w Teatrze Muzycznym Buffo,

przygotowanym specjalnie dla naszych goÊci przez Janusza Stok∏os´ 

i Janusza Józefowicza. Wprowadzeni w magiczny nastrój, tanecznym krokiem

udamy si´ do pobliskiego Hotelu Sheraton, gdzie na uczestników czekaç 

b´dà suto zastawione sto∏y oraz Marek Sierodzki, dzi´ki któremu szaleƒstwo

na parkiecie b´dzie trwa∏o do bia∏ego rana.

Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc, wszystkich ch´tnych prosimy 

o niezw∏oczne zg∏aszanie swojego uczestnictwa. 

Serdecznie zapraszamy!

Teatr Muzyczny Studio Buffo
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa
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Nawià˝´ wspó∏prac´ 

z lekarzem zainteresowanym 

pracà w gabinecie 

dermatologii estetycznej

Tel. kontaktowy:

0 697 137 104






