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Derma News
Magazyn dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej

Per∏y 
Dermatologii Estetycznej 2010

VI Edycja Konkursu

Medycyna estetyczna na Êwiecie 
– wywiad z: dr Lukà Piovano z W∏och  

dr n. med. Urszula Koz∏owska

Rynek medycyny estetycznej 
Prezentacja firmy Johnson&Johnson  





Serdecznie zapraszam do wzi´cia udzia∏u w kolejnej 
edycji konkursu na Per∏y Dermatologii Estetycznej. 

Jak co roku przed wakacjami przesy∏amy Paƒstwu propozycje
produktów, które zosta∏y nominowane do konkursu. 
W tym roku o miano najlepszego preparatu w dermatologii
estetycznej b´dà si´ ubiega∏y a˝ 53 produkty w 15 kategoriach.
G∏osy lekarzy z ca∏ej Polski zadecydujà, który z preparatów
zdob´dzie Per∏´ Dermatologii Estetycznej 2010. Na Paƒstwa
zg∏oszenia czekamy do 12 wrzeÊnia! Mo˝na je przesy∏aç,
korzystajàc z za∏àczonego kuponu lub bezpoÊrednio ze strony
internetowej: www.dermatologia-estetyczna.pl 

Prawid∏owo wype∏nione kupony i zg∏oszenia internetowe wezmà
udzia∏ w losowaniu nagród ufundowanych przez firmy.

Ju˝ teraz serdecznie zapraszamy na uroczystà Gal´ Rozdania Pere∏
Dermatologii Estetycznej w dniu 9 paêdziernika 2010 do Teatru
Sabat Ma∏gorzaty Potockiej w Warszawie.

Patronat nad tegorocznà edycjà Pere∏ Dermatologii Estetycznej
obj´li:
Miesi´cznik Uroda
Dermatologia i Kosmetologia
European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology 

Do zobaczenia po wakacjach!

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 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

Kole˝anki i Koledzy!
Nr30/2010/Dwumiesí cznik

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

Derma News

Magazyn dla klientów gabinetów 
dermatologii i medycyny estetycznej,

chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa
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OG¸ASZAMY VI EDYCJ¢ KONKURSU

na Per∏y Dermatologii Estetycznej 2010

Zapraszamy Paƒstwa do udzia∏u w Konkursie na Per∏y Dermatologii Estetycznej. Wybieramy preparaty

uznane przez lekarzy za najlepsze, najbardziej bezpieczne i godne rekomendacji. W roku 2010 do nagrody

zosta∏y nominowane produkty wymienione w kuponie konkursowym. To Paƒstwa g∏os zadecyduje,

które z nich zwyci´˝à w VI edycji Konkursu. WÊród lekarzy, którzy przeÊlà prawid∏owo wype∏nione

kupony, zostanà wylosowane nagrody. Ich wr´czenie nastàpi na uroczystej Gali Rozdania Pere∏

Dermatologii Estetycznej 2010 w dniu 9 paêdziernika 2010. Zach´camy równie˝ do g∏osowania poprzez

naszà stron´ internetowà: www.dermatologia-estetyczna.pl

A oto lista nagród dla lekarzy g∏osujàcych w konkursie:

• 2 zestawy dermokosmetyków
Isispharma Nano ufundowane 
przez INFOPLUS

• 3 zestawy z serii Foltene, kompleksowa
piel´gnacja w∏osów dla kobiet i 3 zestawy 
dla m´˝czyzn – fundatorem nagrody jest
INFOPLUS 

• 3 zestawy kosmetyków 
ufundowanych przez CLINIQUE

• 3 x zestaw GAT – Global Anti-aging Therapy 
by Filorga – ufundowane przez BIO-PROFIL POLSKA

• 5 zestawów dermokosmetyków ufundowanych 
przez LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA 

• Spherofill Tactics – fundatorem
nagrody o wartoÊci 25 tys. z∏ jest
CROMA POLSKA
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• IMI¢ i NAZWISKO: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• ADRES: 

ul. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

miasto: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

kod: .........................................................................................................................................................................................................................

• TEL: .........................................................................................................................................................................................................................

• E-MAIL:  ..................................................................................................................................................................................................................

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

✁ ✁KUPON KONKURSOWY – wype∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa

Miejsce na pieczàtk´ lekarskà

KUPON KONKURSOWY

PER¸Y DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2010
PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW 

I. Kategoria: NAJLEPSZY PRODUKT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

1. NOWOÂå ROKU

ANTEIS INJECTION SYSTEM®

Szwajcarska precyzja w dermatologii estetycznej!
Nowy wymiar mezoterapii oraz wype∏niania zmarszczek: System iniekcyjny kompatybilny 
z wszelkimi produktami oraz odpowiedni do wszelkich wskazaƒ. Unikalny Pen do iniekcji podaje
preparat, kontrolujàc szybkoÊç podania i obj´toÊç produktu wstrzykiwanego w skór´. Znacznie
obni˝a zm´czenie mi´Êni wywo∏ane procesem zabiegu i umo˝liwia skoncentrowanie si´ na sztuce
wykonania iniekcji oraz na potrzebach i komforcie pacjenta. Injection System® zapewnia
zmniejszenie bólu odczuwanego przez pacjentów w trakcie aplikacji, zmniejsza liczb´ dzia∏aƒ
niepo˝àdanych oraz gwarantuje krótszy czas zabiegu i szybszà rekonwalescencj´. System posiada
gotowe do u˝ycia strzykawki w aplikatorach z preparatami firmy Anteis: Esthelis, Forthelis, Mesolis.
Badania kliniczne wykaza∏y, ˝e nowy System Iniekcyjny poprawia standardy praktyki lekarskiej
zarówno w stosunku do lekarzy, jak i pacjentów.

ArtiMed
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JUVÉDERM® ULTRA SMILE – uÊmiech pe∏en sukcesu
Radosny uÊmiech przyciàga, a dzi´ki zadbanym i umiej´tnie wyeksponowanym ustom dodatkowo
zyskuje na atrakcyjnoÊci. M∏odzieƒczy uÊmiech pomo˝e odzyskaç osobom w ka˝dym wieku nowy
wype∏niacz Juvéderm® Ultra Smile przeznaczony specjalnie do korekcji ust i ich okolic. 
Juvéderm® Ultra Smile zosta∏ stworzony z myÊlà o tych, którzy nie tylko chcà mieç m∏odzieƒczy
uÊmiech, ale i zachowaç naturalny wyglàd. Preparat pozwala: powi´kszyç obj´toÊç warg, zaznaczyç
kontur ust, nadaç im symetryczny wyglàd. 
Stosujàc Juvéderm® Ultra Smile, oprócz ust mo˝na poprawiç tak˝e ich okolice, czyli:
ponownie zaznaczyç rynienk´ podnoskowà, wype∏niç kàciki ust, wype∏niç tzw. zmarszczki palacza,
które powstajà wokó∏ warg na skutek wielokrotnego zaciàgania si´ papierosem. 
Juvéderm® Ultra Smile posiada unikatowà struktur´ matrycy 3D – jest g∏adki, jednolity i plastyczny. 
W praktyce oznacza to ∏atwe i zarazem precyzyjne podanie preparatu przez lekarza. Dzi´ki temu
Juvéderm® Ultra Smile równomiernie rozprowadza si´ w skórze w∏aÊciwej, zapewniajàc oczekiwany
efekt i naturalny wyglàd. Dzi´ki zawartej w ˝elu lidokainie (Êrodek znieczulajàcy) pacjent nie odczuwa
bólu, co gwarantuje komfort w trakcie i po zakoƒczeniu zabiegu. Wyjàtkowa matryca 3D zawarta 
w preparacie gwarantuje wyjàtkowà trwa∏oÊç wype∏nienia, które utrzymuje si´ przez okres 9-12
miesi´cy.

Allergan

PELLEVÉ
To najnowsza metoda w dziedzinie nieinwazyjnego napinania skóry i leczenia zmarszczek.
Pellevé w precyzyjny sposób dostarcza energii tkance skórnej dzi´ki zastosowaniu zaawansowanych
technologii fal radiowych o cz´stotliwoÊci 4MHz. Zabieg stymuluje kontrakcj´ kolagenu 
bez uszkodzenia naskórka. W rezultacie widaç wyraênà popraw´ jakoÊci i wyglàdu skóry.

I. KATEGORIA:
NAJLEPSZY PRODUKT
DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU:

a) Anteis Injection System® ❑   b) Juvéderm® Ultra Smile  ❑  

c) Pellevé ❑ d) SilkPeel™ MD Platinum  ❑   e) Spherofill  ❑   

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡: 

a) Elevess light  ❑  b) Perfectha Derm, Deep, Fine Lines  ❑  

c) Princess® Filler  ❑  d) StylAge  ❑

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

a) Cytocare 532 ❑  b) INNO-TDS® ANTI-AGEING ❑  c) INNO-TDS® HAIR LOSS CONTROL ❑

d) Princess® Rich    ❑  e) R-Fine ❑  f) Stylage Hydro Max ❑ 

4. 4. PREPARAT WOLUMETRYCZNY:

a) Princess® Volume ❑   b)  Teosyal Ultimate  ❑  

5. PREPARAT DO PEELINGU: 

a) Cosmo Peel ❑  b) IDENOV® LABORATOIRE PEELING PRO3 70% pH 1.6.  ❑  

c) INNO-PEEL® LACTOBIO-C  ❑  d) INNO-PEEL® WHITENING  ❑ 

e) Mask Peel  ❑  f) Milk Peel  ❑ g) Spot Peel  ❑

6. ZABIEG ROKU:

a) GAT – Global Anti-aging Therapy  ❑  b) Regeneris ❑  

II.KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
1. NOWOÂå ROKU:

a) Cetaphil DA Ultra ❑   b) Even Better Clinical Dark Spot Corrector  ❑ c) Xerial  ❑  

2. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY:

a) ANTHELIOS XL  ❑   b) SPF 25 Iwostin Solecrin Acne  ❑  

c) Photoderm Max Compact SPF50+ / UVA24  ❑

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ:

a) Cetaphil emulsja ❑   b) SENSIBIO ❑ 

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ:

a) Photoderm AR  ❑   b) ROSÉLIANE  ❑

5. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA:

a) Cetaphil MD dermo protektor ❑   b) LIPIKAR BALSAM AP ❑

c) Physiogel Face Cream  ❑   d) Tolerance Extreme  ❑   

6. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI CERY T¸USTEJ I TRÑDZIKOWEJ:

a) CELL FUSION C® - SKIN BLEMISH BALM  ❑   b)  Sebium Pore Refiner ❑  

7. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY:

a) Elixine Revitalica ❑    b) IDENOV® LABORATOIRE SERUM GLYCO C®20  ❑

c) LIFTACTIV RETINOL HA  ❑   d) REDERMIC [+]   ❑  

e) Sleep and peel   ❑   f) Teosyal Advanced Filler  ❑  

8. PREPARAT REGENERUJÑCY PO ZABIEGACH DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ:

a) CELL FUSION C® - LASER REJUVENATION ❑  b) INNO-DERMA® SKIN REPAIR ❑

c) Teosyal Pre/Post Injection ❑   

9. PREPARAT DO KOREKTY NIEDOSKONA¸OÂCI SKÓRY:

a) Redness Solutions Instant Relief Mineral Powder ❑  b) Teosyal Covering Repair ❑ 

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.

✁ ✁KUPON KONKURSOWY – wype∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa

KUPON KONKURSOWY
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Ellman Int. to Êwiatowy ekspert w dziedzinie fal radiowych od 1959 roku. Posiada certyfikaty FDA.
Widoczne i trwa∏e efekty:
• Lepsza jakoÊç cery oraz zmniejszenie wiotkoÊci skóry
• Zabiegi na twarz i cia∏o (np.: podniesienie powiek, nieinwazyjny lifting twarzy, 

piersi i poÊladków, uj´drnianie skóry brzucha)
Bezpieczne i skuteczne. Zabieg zatwierdzony przez FDA.
• Zabieg nie wymaga wy∏àczenia z codziennej aktywnoÊci oraz ograniczenia 

ekspozycji skóry na s∏oƒce
• Produkt nieinwazyjny
• Nie wymaga stosowania znieczulenia
• Nie wymaga dodatkowego ch∏odzenia skóry
UniwersalnoÊç urzàdzenia Surgitron®:
Surgitron® Dual RF™ S5 umo˝liwia nieinwazyjne zabiegi estetyczne oraz daje mo˝liwoÊç ci´cia 
i koagulacji tkanki mi´kkiej 
Dodatkowe mo˝liwoÊci urzàdzenia Ellman S5:
• Zamykanie naczyƒ
• Usuwanie zmian skórnych
• Zabiegi w obr´bie paznokcia
KorzyÊci dla praktyki lekarskiej:
• Szybki i tani sposób na zastosowanie najnowszych technologii kosmetycznych 

we w∏asnej dzia∏alnoÊci
• Generowanie nowych przychodów przy jednoczesnej odpowiedzi na zapotrzebowanie 

klientów na zabiegi napinania skóry
• Szybki zwrot inwestycji dzi´ki jednemu systemowi umo˝liwiajàcemu wiele zabiegów

ArtiMed

SILKPEEL™ MD PLATINUM
SilkPeel™ MD Platinum firmy Emed Inc. (USA) oferowany przez DermoSys 
wykorzystuje opatentowanà przez Emed Inc. technologi´ DermalInfusion™. 
Technologia DermalInfusion™ to najnowoczeÊniejsze rozwiàzanie wspomagajàce leczenie
najcz´stszych chorób skóry: ró˝ne formy tràdziku, skóra sucha, przebarwienia (brunatne plamy,
przebarwienia spowodowane zaburzeniami hormonalnymi, antykoncepcjà, nadmiernà ekspozycjà 
na s∏oƒce, wiekiem), zmarszczki etc. Opatentowana g∏owica zapewnia kontrolowane i bezpieczne
z∏uszczanie warstwy rogowej (koƒcówka diamentowa) wraz z jednoczesnà infuzjà produktów
kosmetycznych w g∏´bsze warstwy naskórka w tym samym momencie (patent). Zastosowanie
SilkPeel™ DermoLissage™ pobudza odnow´ komórkowà, stymuluje fibroblasty do syntezy w∏ókien
kolagenowych. Jednorazowy zabieg zapewnia: z∏uszczanie naskórka, nawil˝enie skóry, rozjaÊnianie
zmian hiperpigmentacyjnych, redukcj´ zmarszczek, ochron´ przed wolnymi rodnikami. 
SilkPeel™ MD Platinum posiada Certyfikat FDA; skutecznoÊç urzàdzenia zosta∏a potwierdzona 
w wielooÊrodkowych badaniach klinicznych pod kontrolà dermatologicznà.  

DermoSys

SPHEROFILL
Jest jedynym w swoim rodzaju urzàdzeniem ∏àczàcym wype∏nianie produktami na bazie kwasu
hialuronowego oraz radiofrekwencji, które ustanawia nowe standardy w medycynie estetycznej. 
Dzi´ki urzàdzeniu Spherofill dost´pne na rynku wype∏niacze na bazie kwasu hialuronowego
utrzymujà si´ znacznie d∏u˝ej, a˝ do 16 miesi´cy, a sam zabieg jest bezbolesny.
Spherofill wykorzystuje dwie opatentowane technologie – P-RFR™ (Radio-Frequency 
Radio – opatentowana dwubiegunowa fala elektryczna) i 3D ELLIXE-TACTICS™. 
Fala P-RFR™ pobudza proces naprawczy w mikroobszarze tkanki dzi´ki stymulowaniu granulocytów
oboj´tnoch∏onnych, które wytwarzajà FGF 1-2-5. Te czynniki wzrostowe przyciàgajà makrofagi, 
które z kolei pobudzajà wytwarzanie TGF-ß, czyli czynnika pe∏niàcego wa˝nà funkcj´ w procesie
naprawczym, w wyniku którego powstaje torebka otaczajàca wype∏niacz. 
Fala P-RFR™ jest przekazywana poprzez urzàdzenie 3D ELLIXE-TACTICS™. Dzi´ki zastosowaniu
cienkiej jak ig∏a elektrody wokó∏ wstrzykiwanego kwasu hialuronowego powstaje ochronna torebka.  
Zestaw Spherofill zawiera ig∏owe elektrody o ró˝nych rozmiarach, stosowane do leczenia ró˝nego

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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rodzaju zmarszczek (sà one po∏àczone z urzàdzeniem, ze strzykawkà i z minip∏ytkà, która zamyka
elektryczny obwód dwubiegunowy); elektrody sà dost´pne w ró˝nych rozmiarach, zale˝nie 
do st´˝enia wype∏niacza: 30 G, 26-27 G, 22-25 G. 
Spherofill:
• Nie wymaga sali operacyjnej
• Zabieg jest bezbolesny i wygodny dla pacjenta; nie wymaga znieczulenia
• Brak siniaków
• Synergia HA oraz radiofrekwencji
• Urzàdzenie jest przenoÊne
• Certyfikat bezpieczeƒstwa CE nr 0476

Croma Polska

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

ELEVESS LIGHT 
Jest jednym z zaledwie kilku obok Restylane i Juvederm produktów do korekcji zmarszczek, 
których jakoÊç i skutecznoÊç potwierdzona zosta∏a w USA certyfikatem FDA. Elevess by∏ pierwszym
wype∏niaczem na bazie kwasu hialuronowego z dodatkiem lidokainy, który ju˝ w 2007 roku otrzyma∏
rejestracj´ w USA oraz w Unii Europejskiej. 
Producent Elevess Anika Therapeutics jest od kilkunastu lat pionierem w produkcji preparatów 
na bazie kwasu hialuronowego w USA w dziedzinach takich jak ortopedia, okulistyka, leczenie
zrostów pooperacyjnych, a od 3 lat równie˝ w dermatologii estetycznej. 
Elevess light cechuje si´ wysokim profilem bezpieczeƒstwa, bardzo wysokà efektywnoÊcià
wype∏niania oraz mo˝liwoÊcià u˝ycia mniejszej iloÊci produktu w celu osiàgni´cia oczekiwanego
efektu w stosunku do innych wype∏niaczy.
Elevess light jest wskazany do korekcji zmarszczek powierzchownych oraz modelowania ust.
Firma Estheticpharma, która jest dystrybutorem Elevess w Polsce, zatrudnia tylko doÊwiadczone
osoby, które przepracowa∏y wiele lat w Êrodowisku lekarzy zajmujàcych si´ dermatologià i medycynà
estetycznà i doskonale zna potrzeby rynku.

Estheticpharma

PERFECTHA DERM, DEEP, FINE LINES
Gama wype∏niaczy kwasu hialuronowego stabilizowanego o st´˝eniu odpowiednio 10 i 20 mg/1ml.
Unikalna metoda sieciowania zapewnia wyjàtkowà plastycznoÊç preparatów, jak równie˝ d∏ugo
utrzymujàcy si´ efekt estetyczny. Dzi´ki niskiej zawartoÊci protein i endotoksyn bakteryjnych
<0,25EU/g produkty z linii Perfectha sà wysoce bio-kompatybilne i bezpieczne. 
Perfectha Fine Lines 0,5 ml jest stworzona do wype∏niania drobnych i powierzchniowych 
zmarszczek. Perfectha Derm 1,0 ml to wype∏niacz do korekcji Êredniej g∏´bokoÊci zmarszczek,
modelowania i powi´kszania ust.
Perfectha Deep 1,0 ml Êwietnie sprawdza si´ w modelowaniu owalu twarzy, tzn. wolumetrii,
modelowaniu policzków, wype∏nianiu g∏´bokich bruzd i fa∏dów skórnych.

Beautymed

PRINCESS® FILLER 
„Bezpieczeƒstwo przede wszystkim” to nasze motto. 
Sk∏adniki Princess® gwarantujà stuprocentowe bezpieczeƒstwo: nasze produkty majà najni˝szà
zawartoÊç czynników wià˝àcych krzy˝owo wÊród produktów dost´pnych obecnie na rynku, dzi´ki
zastosowaniu unikalnej metody oczyszczania usuwajàcej resztki czynnika sieciujàcego BDDE 
poni˝ej poziomu wykrywalnoÊci (< 1 ppm). Dzi´ki podwójnej sterylizacji wszystkich produktów
i wykorzystaniu oczyszczonego kwasu hialuronowego do syntezy S.M.A.R.T. mo˝emy byç pewni, 
˝e nasze produkty sà ca∏kowicie bezpieczne. 
Princess® Filler – wskazany jest do iniekcji do skóry w∏aÊciwej i tkanki podskórnej w celu korekty
umiarkowanych i znacznych zmarszczek, fa∏dów na twarzy, wype∏niania ust oraz blizn.

Croma Polska
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STYLAGE
NATURALNA KOREKCJA
StylAge jest nowym monofazowym implantem ∏àczàcym sieciowany kwas hialuronowy i antyoksydant.
Zastosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoli∏o Laboratorium VIVACY 
na stworzenie gamy produktów wykazujàcych si´ d∏ugotrwa∏ym stopniem utrzymywania si´ 
w tkankach oraz ∏atwoÊcià i regularnoÊcià iniekcji. Gama StylAge ze wzgl´du na zastosowanie
zró˝nicowanej proporcji sieciowaƒ zawiera 5 produktów (Stylage‚ Hydro, Hydro Max, S, M, L, XL 
and Special Lips; a tak˝e Stylage M i Special Lips z lidokainà), które nadajà si´ do ka˝dego typu
skóry i korekcji. ObecnoÊç antyoksydantów (mannitol lub sorbitol) zapewnia: 1. zachowanie
jednakowej stabilnoÊci produktu w trakcie ca∏ego okresu przydatnoÊci do u˝ycia; 2. wzrost
odpornoÊci preparatu na czynniki zewn´trzne, majàce bezpoÊredni wp∏yw na utrzymywanie si´
produktu w tkankach. Badania kliniczne przeprowadzone w czerwcu 2008 roku we Francji 
na gamie StylAge potwierdzi∏y bardzo dobrà tolerancj´ i bezpieczeƒstwo produktu oraz efektywnoÊç
i zadowolenie pacjenta po zabiegu. Gama StylAge z technologia IPN-like daje lekarzom nowe
mo˝liwoÊci w spersonalizowanych korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting
obj´toÊciowy. 

Laboratorium VIVACY

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

CYTOCARE 532
CytoCare 532 to najbardziej efektywne po∏àczenie kwasu hialuronowego, kompleksu witamin 
i aminokwasów. Wyjàtkowa kompozycja kwasu hialuronowego o st´˝eniu 32 mg/5ml i wielu
niezb´dnych witamin pozwala na intensywnà odnow´ i regeneracj´ oraz g∏´bokie nawil˝enie
skóry. Dzi´ki idealnie dobranym sk∏adnikom i wysokiemu st´˝eniu kwasu hialuronowego koktajl
ten zapewnia widoczne i d∏ugotrwa∏e rezultaty w kuracji odm∏adzajàcej, przeznaczony dla osób
starszych, z mocno widocznymi efektami starzenia, potrzebujàcych intensywnej regeneracji skóry
zniszczonej. Przeznaczony do stosowania na skór´ twarzy, szyi, dekoltu i grzbietów d∏oni.
Opakowanie: Koktajl  10 fiolek po 5 ml.

Beautymed

INNO-TDS® ANTI-AGEING
Zabieg silnie przeciwzmarszczkowy oraz nawil˝ajàco-naprawczy. Preparat do zabiegów
mezoterapii bezig∏owej majàcy na celu redukcj´ efektów starzenia si´ skóry. Bogaty sk∏ad 
koktajlu INNO-TDS Anti-ageing posiada doskona∏e w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàco-naprawcze. 
Wskazany jest dla skóry zwiotcza∏ej, suchej i starzejàcej si´.
Sk∏adniki aktywne: kwas hialuronowy + kwas foliowy + niacynamid (wit. B3) + sodium DNA 
+ trifosforan adenozyny + pantenol 
Dzia∏anie preparatu:
• pozwala przywróciç w∏aÊciwà struktur´ skóry;
• utrzymuje odpowiedni poziom nawil˝enia;
• poprawia g´stoÊç i elastycznoÊç skóry;
• przywraca skórze równowag´ biologicznà;
• reguluje transport surowców i metabolitów;
• zwi´ksza odpornoÊç skóry na dzia∏anie czynników zewn´trznych, 

wykazuje silne dzia∏anie antyoksydacyjne;
• przyspiesza syntez´ nowych komórek naskórka oraz w∏ókien kolagenu i elastyny;
• reguluje keratynizacje.
Preparat zapewnia skórze popraw´ elastycznoÊci i nawil˝enia. Zmniejsza szorstkoÊç 
i zaczerwienienie skóry. Znacznie sp∏yca p∏ytkie linie i drobne zmarszczki oraz zapobiega
powstawaniu nowych. Chroni skór´ przed szkodliwym wp∏ywem Êrodowiska.

Bio-Estetic

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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INNO-TDS® HAIR LOSS CONTROL
Kuracja wspomagajàca porost w∏osów oraz przeciwdzia∏ajàca ich utracie 
INNO-TDS Hair Loss Control to bardzo skuteczny i efektywny produkt wp∏ywajàcy na porost 
w∏osów i zapobiegajàcy ich wypadaniu.
Sk∏adniki aktywne:
Siarczan chondroityny + trójpeptyd miedzi + aminophyllina + glutation + adenozynotrójfosforan +
Rh-oligopeptyd-2 + Rh-polipeptyd-1 + Rh-polipeptyd-9 + adenozyna
Peptydy miedzi poprawiajà mikrocyrkulacj´ w naczyniach w∏osowatych i hamujà tzw. 5α-reduktaz´,
czyli enzym aktywujàcy DHT, który jest odpowiedzialny za wypadanie w∏osów. Siarczan chondroityny
to zwiàzek z grupy glikozaminoglikanów: reguluje transport substancji od˝ywczych, gwarantuje
optymalny poziom nawil˝enia skóry g∏owy oraz dzia∏a ∏agodzàco i kojàco. Adenozyna i aminofilina
sà odpowiedzialne za stymulacj´ cebulek w∏osowych i popraw´ ich od˝ywienia. Substancje
zawarte w preparacie INNO-TDS Hair Control Loss pozwalajà na zwi´kszenie g´stoÊci w∏osów,
przyspieszajà ich wzrost, zapewniajà wystarczajàcà iloÊç substancji od˝ywczych dla torebek
w∏osowych (cebulek w∏osów) oraz przywracajà odpowiedni stan ow∏osionej skóry g∏owy.
Stosowanie aktywnych sk∏adników na podstaw´ mieszka w∏osowego wp∏ywa na wyrastanie
zdrowszych w∏osów oraz wyd∏u˝enie fazy wzrostu w cyklu ˝ycia w∏osa.

Bio-Estetic

PRINCESS® RICH – KWAS HIALURONOWY Z GLICERYNÑ
Dzi´ki najnowszej technologii Princess® Rich perfekcyjnie kumuluje nawil˝ajàce w∏aÊciwoÊci
naturalnego kwasu hialuronowego i glicerolu. Za pomocà wiàzaƒ wodorowych glicerol tworzy
„ochronny p∏aszcz” wokó∏ czàsteczek kwasu hialuronowego w skórze w∏aÊciwej, sprawiajàc, 
˝e kwas „korzysta” z jego w∏aÊciwoÊci odpornoÊciowych – termicznych, mechanicznych 
i enzymatycznych. To skuteczna zapora przed inwazjà wolnych rodników. W konsekwencji kwas
hialuronowy ∏atwiej i skuteczniej zatrzymuje wod´, co intensyfikuje proces nawil˝enia skóry. 
Princess® Rich, powstajàcy w procesie ART (Advanced Rejuvination Technology), to nieusieciowany
kwas hialuronowy. Zawiera 18 mg/ml kwasu hialuronowego i 20 mg/ml gliceryny. Preparat
stworzony do iniekcji do naskórka lub do g∏´bszych warstw skóry dzia∏a równie˝ jako wype∏niacz
ma∏ych zmarszczek, takich jak kurze ∏apki, zmarszczki Êmiechu czy zmarszczki palacza wokó∏ ust;
nawil˝a odwodnionà skór´. Dzi´ki glicerolowi moc nawil˝enia jest szeÊciokrotnie silniejsza, 
a efekty odm∏adzajàce jeszcze bardziej znaczàce. Wzmacnia funkcj´ stratum corneum jako 
bariery przeciwko utracie wody i przyczynia si´ do utrzymania poziomu nawil˝enia skóry.

Croma Polska

R-FINE 
R-Fine to niestabilizowany kwas hialuronowy do mezoterapii i mezoliftingu twarzy, szyi, 
dekoltu i grzbietów d∏oni. Dzi´ki wysokiemu st´˝eniu 15mg/ml i wysokiej masie czàsteczkowej 
2 milionów Daltonów doskonale nawil˝a, regeneruje i uelastycznia skór´. R-fine posiada równie˝
oczyszczajàce dzia∏anie antyrodnikowe i silnie stymuluje fibroblasty. Daje natychmiastowe
rezultaty napinajàce skór´. Dzi´ki du˝ej obj´toÊci, bo a˝ 2 ml, oprócz klasycznej metody mezo
mo˝na go podawaç dodatkowo linijnie, korygujàc drobne zmarszczki w czasie jednej sesji.
Uzyskujemy w ten sposób rewolucyjne efekty. Opakowanie: 1 strzykawka o poj. 2ml.

Beautymed

STYLAGE HYDRO MAX 
NowoÊç! Mezoterapia o przed∏u˝onym dzia∏aniu. Stylage Hydro Max to sieciowany kwas
hialuronowy (12,5 mg/g) z sorbitolem, który nie tylko dzia∏a jak zmiatacz wolnych rodników, 
lecz tak˝e zwi´ksza poziom nawil˝enia skóry. Dzi´ki takiemu po∏àczeniu substancji czynnych
uzyskujemy Produkt, który nie tylko nawil˝a, ale równie˝ na d∏ugo odnawia struktur´ skóry
w∏aÊciwej. Ponadto optymalna plastycznoÊç produktu zapewnie ∏atwe podanie i komfort pacjenta
w trakcie i po zabiegu. Hydro max to Produkt do natychmiastowego i d∏ugotrwa∏ego nawil˝enia,
który przywraca skórze Êwie˝oÊç, g∏adkoÊç i uczucie komfortu.

Laboratorium VIVACY
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4. PREPARAT WOLUMETRYCZNY:

PRINCESS® VOLUME
Princess® Volume to hialuronowy wype∏niacz zmarszczek do g∏´bszych kuracji. Zawiera wysoko
usieciowany ˝el z kwasu hialuronowego o st´˝eniu 25 mg/ml; jest wyjàtkowo elastyczny,
dlatego efekty sà bardzo widoczne i naturalne. Dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom wiskoelastycznym
oraz specjalnie zaprojektowanej szklanej strzykawce ∏atwo si´ wstrzykuje, co daje pacjentowi
wi´kszy komfort. Princess® Volume charakteryzuje wysoka elastycznoÊç i zdolnoÊç do zwi´kszania
obj´toÊci skóry, co umo˝liwia skuteczne modelowanie twarzy, dajàce widoczny, d∏ugotrwa∏y 
i naturalny efekt. Jest równie˝ wskazany do wype∏niania ust. Dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom
reologicznym jest tak˝e idealnym materia∏em do wype∏niania g∏´bokich zapadni´ç skóry.
Princess® Volume wstrzykuje si´ do Êrednich warstw skóry w celu korekcji g∏´bokich zmarszczek 
i fa∏dów, odtwarzania i zwi´kszania obj´toÊci, do korygowania konturu twarzy i wype∏niania
policzków. Wyg∏adza g∏´bokie zmarszczki oraz fa∏dy na twarzy. Sprawia, ˝e skóra staje si´ 
j´drna i pe∏na wigoru.

Croma Polska  

TEOSYAL ULTIMATE 
3 ml strzykawka + wyjàtkowa moc kreowania obj´toÊci = natychmiastowe, d∏ugotrwa∏e wyniki.
WÊród gamy produktów TEOSYAL, Teosyal Ultimate to nale˝àcy do najnowszej generacji implant
wype∏niajàcy. Jest on doskona∏ym rozwiàzaniem w przypadku skóry obwis∏ej, a tak˝e przy utracie
podpory t∏uszczowej twarzy. Przeznaczony jest do nadawania kszta∏tu twarzy, gdy zabieg wymaga
u˝ycia du˝ej iloÊci produktu. Teosyal Ultimate umo˝liwia znacznà popraw´ konturów twarzy
poprzez zwi´kszenie tkanki podskórnej, kreowanie obj´toÊci (w górnej cz´Êci policzków, 
na policzkach i brodzie), zapewniajàc natychmiastowà korekt´ g∏´bokich zag∏´bieƒ w skórze. 
Jego reologiczne w∏aÊciwoÊci, a tak˝e wysoka zdolnoÊç kreowania obj´toÊci zapewniajà
spektakularne rezultaty oraz doskona∏à korekt´ twarzy. Ten wyjàtkowy implant wype∏niajàcy 
jest dostarczany wy∏àcznie w 3 ml strzykawkach.
TEOSYAL Ultimate mo˝na stosowaç na kilka obszarów twarzy:
• górne cz´Êci policzków oraz bruzdy ∏zowe
• obszar skroniowy
• linie „marionetki” (biegnàce od kàcików ust do brody)
• nos
• broda
• linia ˝uchwy
• brwi   

NewDerm

5. PREPARAT DO PEELINGU:

COSMO PEEL
TCA 15%
TCA 18%
Cosmo Peel Cream 40 ml
Wskazania:
• Starzenie sie skóry
• Cera „palacza”
• Utrata elastycznoÊci
• Skóra zniszczona s∏oƒcem
• Stany zapalne skóry
• Rozst´py
Idealnie pomo˝e skórze starzejàcej si´, zaradzi w przypadku poszarza∏ej cery „palacza”,
przebarwieƒ, zmarszczek i rozst´pów. Âwietnie usuwa zrogowacia∏e warstwy naskórka.
Umo˝liwia fizjologicznà odnow´ skóry oraz poprawia jej wyglàd w przypadku problemów 

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.



Kriolipoliza to nieinwazyjna metoda ch∏odzenia tkanki t∏uszczowej w celu wywo∏ania lipolizy
(rozpadu komórek t∏uszczowych) bez uszkadzania innych tkanek. Kriolipoliza zosta∏a odkryta przez
dermatologów: dra med. Dietera Mansteina oraz dra med. R. Roxa Andersona z Centrum
Fotomedycyny Wellmana przy Massachusetts General Hospital, b´dàcym placówkà dydaktycznà
Harwardzkiej Szko∏y Medycznej. Wyniki ich wst´pnych doÊwiadczeƒ wykaza∏y, ˝e przed∏u˝one,
kontrolowane, miejscowe ch∏odzenie tkanek mo˝e indukowaç selektywny ubytek komórek
t∏uszczowych i nast´pujàcà póêniej utrat´ podskórnego t∏uszczu bez uszkodzenia pokrywajàcej
skóry.1 To odkrycie, nazwane „selektywnà kriolizà”, doprowadzi∏o do opracowania opatentowanej
technologii le˝àcej u podstaw zabiegu ZELTIQ.

Zabieg ZELTIQ jest ca∏kowicie nieinwazyjny, dzi´ki czemu mo˝na natychmiast powróciç do ty-
powych czynnoÊci, takich jak praca lub çwiczenia. Aplikator zostaje przy∏o˝ony do docelowego
obszaru w celu pobrania energii z le˝àcej pod spodem tkanki t∏uszczowej, przy czym jednoczeÊnie
chroniona jest skóra, nerwy, mi´Ênie i inne tkanki. Och∏odzone komórki t∏uszczowe przechodzà
apoptoz´ (kontrolowanà Êmierç komórki) i stopniowo sà eliminowane, w wyniku czego gruboÊç
warstwy t∏uszczowej maleje. Idealnymi kandydatami do zabiegu ZELTIQ sà osoby w doÊç dobrej
kondycji, ze Êrednimi fa∏dami tkanki t∏uszczowej, nie dajàcymi si´ ∏atwo wyeliminowaç za pomocà
diety i çwiczeƒ.

Wyniki badaƒ klinicznych wykaza∏y, ˝e zabieg ZELTIQ zapewnia zauwa˝alnà, mo˝liwà do zmierzenia
redukcj´ tkanki t∏uszczowej u odpowiednio wybranych pacjentów w ciàgu dwóch do czterech
miesi´cy po zabiegu.2 Dodatkowe zabiegi ZELTIQ mo˝na przeprowadzaç w okresie od dwóch 
do czterech miesi´cy po zabiegu poczàtkowym, aby uzyskaç wi´kszy ubytek tkanki t∏uszczowej.

D∏ugo oczekiwane urzàdzenie, które umo˝liwia skuteczne nieinwazyjne zabiegi konturowania cia∏a i redukcji tkanki t∏uszczowej.
Firma ZELTIQ po∏àczy∏a naukowe dzia∏anie kriolipolizy CryolipolysisTM z zaawansowanà in˝ynierià, stwarzajàc system
ZELTIQTM.To, co odró˝nia zabieg ZELTIQ od innych nieinwazyjnych metod redukujàcych tkank´ t∏uszczowà, to zastosowanie
zaawansowanej technologii ch∏odzenia, która selektywnie atakuje komórki t∏uszczowe, stale je eliminujàc, a jednoczeÊnie
oszcz´dza wszystkie pozosta∏e tkanki.

Nowe naukowe podejÊcie do nieinwazyjnego usuwania tkanki t∏uszczowej

System ZELTIQ

Przed wykonaniem zabiegu ZELTIQ

4 miesiàce po jednym zabiegu 
Zabieg: Dr Ivan A. Rosales-Berber

1 Manstein D, Laubach H,Watanabe K, Farinelli W, Zurakowski D, Anderson R. Selective cryolysis: a novel method of non-invasive fat removal. Laser Surg Med. 2008,40:595-604.
2 Dane kliniczne w aktach. Zeltiq Aesthetics, Inc. Pleasanton, CA

Wy∏àczny dystrybutor w Polsce: OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o.,
ul. ¸ukowska 2A, 04-113 Warszawa, tel./fax: +48 22 612 10 00, www.optopol.com.pl

4 miesiàce po trzecim zabiegu
Zabieg: Dr Ivan A. Rosales-Berber

Przed wykonaniem zabiegu ZELTIQ
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z tràdzikiem, zapaleniem popromiennym rogówki i przebarwieniami.
Podczas zabiegu z u˝yciem Cosmo Peel mo˝e pojawiç si´ wra˝enie ciep∏a na skórze, 
co jest normalne. Uczucie to minie po na∏o˝eniu Cosmo Peel Cream.

NewDerm

IDENOV® LABORATOIRE
PEELING PRO3 70% pH 1.6.
W peelingu dzia∏anie kwasu glikolowego (63%) zosta∏o wzmocnione kwasem salicylowym (7%) 
i wyciàgiem z korzenia morwy bia∏ej (3%). Peeling wskazany jest w leczeniu ró˝nych defektów
estetycznych skóry. Dzi´ki po∏àczeniu tych trzech sk∏adników mo˝emy uzyskaç lepsze efekty 
w przypadku: 
• skóry tràdzikowej: usuwa i zapobiega powstawaniu zaskórników, zw´˝a pory, 

dzia∏a antybakteryjnie i przeciwzapalnie, zmniejsza blizny i przebarwienia potràdzikowe;
• skóry t∏ustej, ∏ojotokowej: zmniejsza ∏ojotok, zw´˝a pory, poprawia koloryt skóry;
• przebarwieƒ pos∏onecznych, hormonalnych, starczych, piegów: hamuje aktywnoÊç tyrozynazy 

dzi´ki ekstraktowi z morwy bia∏ej, zapewnia równomierne rozjaÊnienie skóry;
• skóry zwiotcza∏ej, zniszczonej – zapewnia popraw´ nawil˝enia i elastycznoÊci skóry, ekstrakt 

z morwy bia∏ej hamuje aktywnoÊç enzymów odpowiedzialnych za degradacj´ w∏ókien tkanki 
∏àcznej i dzia∏a silnie antyoksydacyjnie. 

Peeling IDENOV® PEELING PRO3 70 u∏atwia penetracj´ w g∏àb skóry sk∏adników aktywnych 
oraz stymuluje fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny.

Bio-Estetic

INNO-PEEL® WHITENING
Zabieg z∏uszczajàco-rozjaÊniajàcy 
Peeling posiada w∏aÊciwoÊci z∏uszczajàco-rozjaÊniajàce. Jego unikalny sk∏ad tworzà pochodne
witaminy A oraz aktywne sk∏adniki depigmentacyjne, antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. 
Ze wzgl´du na zastosowanie wielu sk∏adników o dzia∏aniu fotoprotekcyjnym zabieg mo˝e byç
stosowany równie˝ w okresie letnim i nie wy∏àcza pacjenta z ˝ycia codziennego. Peeling dzia∏a 
na ró˝nych poziomach skóry. Na poziomie naskórka nast´puje pobudzenie regeneracji
komórkowej, a tym samym pogrubienie skóry i naskórka, natomiast na poziomie skóry w∏aÊciwej
dzia∏anie peelingu skutecznie hamuje i rozprasza akumulacj´ melaniny.
Sk∏adniki aktywne: 
Retinol + morwa bia∏a + idebenon + kwas kojowy + emblica + arbutyna + kwas salicylowy +
chromabright.
Wskazania:
• Melasma 
• Przebarwienia pos∏oneczne, starcze, pozapalne i piegi
Po na∏o˝eniu peelingu nast´puje:
• Proces koagulacji bia∏ek
• Intensywna odbudowa naskórka
• Zwi´kszenie akumulacji bia∏ek strukturalnych skóry, takich jak glikozaminoglikany, 

fibronektyna, fibroblasty itp.
• Przebudowa i regeneracja w∏ókien kolagenowych
• Poprawa jakoÊci w∏ókien elastynowych
• Zmniejszenie i wyg∏adzenie warstwy rogowej, co zwi´ksza przeznaskórkowà penetracj´ 

pozosta∏ych czynników i sk∏adników aktywnych.
Bio-Estetic

MASK PEEL
Kwas glikolowy 30%
pH 2,5
Wskazania:
• Cera t∏usta
• Cera tràdzikowa
• Usuwanie obumar∏ych komórek
• G∏´bokie oczyszczanie skóry

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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Najdelikatniejszy. Wyst´puje w postaci glinki – wyglàda jak g´sty, szary krem. 
Zalecany przy najbardziej p∏ytkich zmianach. Pojedynczy zabieg na przygotowanej skórze trwa
dos∏ownie dwie minuty. Mask Peel mo˝na zastosowaç do 4 razy w odst´pach dwutygodniowych.
Po zakoƒczeniu kuracji cera b´dzie rozjaÊniona, wyraênie m∏odsza, g∏adka i nawil˝ona.

NewDerm

MILK PEEL
Kwas glikolowy 50%,
kwas mlekowy 10%
kwas salicylowy 4%
pH 1.7
Wskazania: 
• RozjaÊnienie skóry
• Redukcja p∏ytkich zmarszczek
• Stymulacja skóry
• Wyg∏adzenie i zmi´kczenie skóry
• Jako potencjator oraz jonizator kosmetyczny
Idealny, gdy cera jest znu˝ona, z pierwszymi zmarszczkami, a tak˝e do stymulacji odnowy
naskórka. Daje efekt wyg∏adzenia i zmi´kczenia skóry. Mo˝na go aplikowaç do 4 razy w odst´pach
dwutygodniowych. Peeling ten mo˝na nak∏adaç tak˝e na ca∏e cia∏o. Idealnie nadaje si´ do
stosowania jako pre peel. U˝ywa si´ go tak˝e przy innych zabiegach medycyny estetycznej
wymagajàcych wczeÊniejszego przygotowania skóry.

NewDerm

SPOT PEEL
Kwas migda∏owy 15%
Idebenon 5%
LiÊciokwiat garbnikowy 5%
Retinol 5%
Kwas salicylowy 5%
Wskazania:
• Przebarwienia pigmentacyjne
• Plamy powsta∏e w okresie cià˝y
• Melazma
• Przebarwienia pozapalne
Idealny w usuwaniu przebarwieƒ pigmentacyjnych, przebarwieƒ pocià˝owych, melazmy,
przebarwieƒ pozapalnych. Pacjent mo˝e wróciç do domu z niewidocznà maskà z preparatu 
na twarzy i zmyç jà wodà nie póêniej ni˝ 8 godzin po na∏o˝eniu. Dla maksymalnego efektu pacjent
powinien stosowaç przez miesiàc zalecane kosmetyki. W przypadku du˝ych przebarwieƒ, jeÊli
efekty nie sà satysfakcjonujàce, po up∏ywie miesiàca mo˝na ponownie zastosowaç Spot Peel.

NewDerm

6. ZABIEG ROKU:

GAT – GLOBAL ANTI-AGING THERAPY BY FILORGA 
Jedyny taki zabieg stanowiàcy technik´ ∏àczonà, gwarantujàcy holistyczne podejÊcie do pacjenta 
w dziedzinie regeneracji skóry. Stanowi po∏àczenie trzech elementów pilingu Glykopeel,
mezoterapii NCTF lub NCTF HA i implantu XHA 3. Stworzony aby skutecznie zapobiegaç starzeniu
skóry w sposób ca∏oÊciowy; wp∏ywa na odnow´ komórkowà, biostymuluje i nawil˝a za pomocà
mezoterapii NCTF lub NCTF HA, pozwala korygowaç bruzdy i zmarszczki za pomocà poliwalentnego
wype∏niacza XHA3. Technika Gat umo˝liwia uzyskanie efektów terapeutycznych, których nie mo˝na
osiàgnàç przy zastosowaniu tylko jednej techniki rewitalizacji skóry.  Opiera si´ na kompleksowym
dzia∏aniu i zwi´ksza wzajemnà skutecznoÊç wykorzystywanych preparatów. Lekarz, ∏àczàc
proponowane preparaty Filorga, wybiera kuracj´ dobranà do potrzeb pacjenta, zapewniajàc
jednoczeÊnie dzia∏anie prewencyjne i korekcyjne.

Bio-Profil 



REGENERIS 
OSOCZE BOGATOP¸YTKOWE
INNOWACYJNY PROGRAM BIOSTYMULACJI KOMÓREK SKÓRY
Regeneris, czyli osocze bogatop∏ytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z Twojej w∏asnej krwi,
dzi´ki którym mo˝esz stworzyç swój indywidualny „eliksir m∏odoÊci”. Czynniki wzrostu zawarte 
w osoczu pobudzajà komórki Twojej skóry do odbudowy, dzi´ki czemu odzyskuje ona m∏odzieƒczà
witalnoÊç. W efekcie staje si´ ona g∏adsza, bardziej elastyczna i wyraênie m∏odsza. Regeneris jest
przy tym produktem w 100% biokompatybilnym, a rewitalizacja skóry twarzy mo˝liwa jest dzi´ki
tzw. Autologicznej Odnowie Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli
regeneracji komórek skóry dzi´ki dzia∏aniu w∏asnych czynników wzrostu i komórek macierzystych.
Podawanie Regeneris w skór´ uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie
fibroblastów do wytwarzania nowego kolagenu, co ma doprowadziç do regeneracji naskórka,
nawil˝enia i odm∏odzenia skóry. 

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur

II.Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

CETAPHIL DA ULTRA
Cetaphil DA Ultra krem intensywnie nawil˝ajàcy to nowy, specjalistyczny produkt do nawil˝ania
suchej skóry. Ze wzgl´du na wyjàtkowe sk∏adniki jest szczególnie rekomendowany w Atopowym
Zapaleniu Skóry oraz Wyprysku. Zapewnia prawid∏owe nawil˝enie, ochron´ i regeneracj´ naturalnego
p∏aszcza lipidowego skóry oraz dzia∏anie przeciwzapalne. Dzia∏a 24 godziny, co zosta∏o udowodnione
w badaniach klinicznych. Jest doskonale tolerowany. Nie zawiera Êrodków zapachowych ani dra˝niàcych.

Galderma

EVEN BETTER CLINICAL
DARK SPOT CORRECTOR
Moc wyrównywania kolorytu skóry dajàca rezultaty dorównujàce skutecznoÊcià wiodàcym
preparatom dost´pnym na recept´. Clinique przedstawia NOWY Even Better Clinical Dark Spot
Corrector. Nowe serum piel´gnacyjne pomaga efektywnie zmniejszyç widocznoÊç ciemnych
plam oraz przebarwieƒ skóry wynikajàcych ze starzenia sie skóry, z nagromadzenia uszkodzeƒ
powsta∏ych w efekcie wielu lat ekspozycji skóry na s∏oƒce, z negatywnego wp∏ywu czynników
Êrodowiskowych. Zmniejsza równie˝ widocznoÊç blizn pozosta∏ych po tràdziku, sprawiajàc, ˝e koloryt
skóry wyrównuje si´, a cera jest rozÊwietlona. Testy kliniczne udowodni∏y, ˝e dzia∏anie Even
Better Clinical Dark Spot Corrector w kwestii wyrównywania kolorytu skóry jest porównywalne
do dzia∏ania wiodàcego sk∏adnika dost´pnego na recept´, po 4, 8 i 12 tygodniach stosowania.
Testy potwierdzi∏y równie˝ 53% popraw´ kolorytu skóry po stosowaniu Even Better Clinical
Dark Spot Corrector przez 12 tygodni. Jednà z podstawowych zalet tego serum jest to, ˝e jest
delikatne i nie powoduje podra˝nieƒ skóry, co czyni je idealnym rozwiàzaniem dla tych typów
skóry, które nie tolerujà innych preparatów lub zabiegów rozjaÊniajàcych przebarwienia. 

Clinique

XERIAL – INNOWACYJNA RECEPTURA, SKUTECZNIEJSZE DZIA¸ANIE 
Gama Xerial to wizytówka Laboratorium SVR, a jej historia si´ga lat 70-tych XX w. Doniesienia
naukowe dotyczàce kwestii nadmiernego rogowacenia oraz rosnàce wymagania lekarzy 
i farmaceutów zaowocowa∏y wprowadzeniem nowej, ulepszonej gamy Xerial.
W nowej gamie Xerial wykorzystano mocznik, jako podstaw´ ca∏ej receptury. Innowacjà jest
stworzona specjalnie na potrzeby nowej gamy, opatentowana Technologia Czystego Mocznika®.
Zastosowanie tej technologii gwarantuje najwy˝szà jakoÊç w standardzie przemys∏u farmaceutycznego,
optymalne bezpieczeƒstwo oraz skutecznoÊç dzia∏ania, przy l˝ejszej ni˝ dotychczas konsystencji,

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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czyniàc codziennà aplikacj´ prawdziwà przyjemnoÊcià. Innowacjà w gamie XERIAL jest zastosowanie
enzymów – proteaz serynowych oraz aminokwasów – seryny i histydyny. Badania dotyczàce fizjopatologii
skóry suchej z tendencjà do nadmiernego rogowacenia i nieprawid∏owego z∏uszczania si´ pokaza∏y,
˝e w naskórku jest znaczàco mniej proteaz serynowych, co uniemo˝liwia prawid∏owe oddzielanie
si´ komórek naskórka – korneocytów. Dodatkowo oprócz deficytu iloÊciowego stwierdzono równie˝
deficyt jakoÊciowy – istniejàce enzymy nie majà dwóch aminokwasów: seryny i histydyny w tzw.
centrum aktywnym, co uniemo˝liwia dzia∏anie proteaz serynowych. Efektem prac centrum naukowego
Laboratorium SVR jest nie tylko nowa receptura, ale równie˝ nowe produkty w gamie.
Piel´gnacja paznokci:
Xerial 40 ˝el – ∏uszczyca, zgrubienia p∏ytki paznokcia o ró˝nej etiologii
Piel´gnacja stóp:
XERIAL 50 EXTRÉME – KREM – oporne odciski i nagniotki
XERIAL 50 – KREM – odciski, nagniotki
Piel´gnacja skóry twarzy:
XERIAL 5 – KREM – skóra sucha o ró˝nej etiologii
Piel´gnacja skóry cia∏a:
XERIAL 30 – KREM – rogowacenie oko∏omieszkowe, wrastajàce w∏oski
XERIAL 10 – MLECZKO – skóra ∏uszczàca si´ 
Piel´gnacja skóry g∏owy:
XERIAL P – SZAMPON – ∏uszczyca, stany ∏uskowe
XERIAL P – BALSAM – ∏uszczyca, stany ∏uskowe
XERIAL CAPILLAIRE – BALSAM – ciemieniucha

Bio-Profil 

2. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY

ANTHELIOS XL
z wodà termalnà z La Roche-Posay
INNOWACJA DERMATOLOGICZNA 2010
LEKKI FLUID DO TWARZY BARWIÑCY
SPF 50+ / UVA 34 (PPD)
BARDZO WYSOKA OCHRONA
SKÓRA WRA˚LIWA – ZACZERWIENIENIA – PRZEBARWIENIA – NIERÓWNY KOLORYT
Wskazania: Skóra wra˝liwa. Alergie s∏oneczne. Intensywne nas∏onecznienie. Zapobieganie
przebarwieniom skóry w przebiegu cià˝y (ostuda), nadwra˝liwoÊç na s∏oƒce wywo∏ana
stosowaniem niektórych leków lub po zabiegach estetycznych. 
W∏aÊciwoÊci: Fluid posiada be˝owe zabarwienie, aby tuszowaç zaczerwienienia, rozszerzone
naczynka, miejscowe przebarwienia oraz wyrównywaç koloryt skóry. Zawarte we fluidzie
oczyszczone mikropigmenty zapewniajà naturalny i subtelny efekt opalonej skóry. 
Stapiajàca si´ ze skórà, pó∏p∏ynna, nawil˝ajàca konsystencja jest idealna dla ka˝dego rodzaju
skóry, w tym skóry mieszanej i t∏ustej. Nie pozostawia efektu t∏ustej warstwy. Nie powoduje
powstawania zaskórników. Odporna na wod´ i pot. 
Innowacja: Wzmocniona ochrona UVA dzi´ki nowemu systemowi filtrujàcemu MEXOPLEX®,
b´dàcego kombinacjà opatentowanych, fotostabilnych filtrów Mexoryl® SX i XL oraz wyciàgu 
z Senna Alata, protektora komórkowego DNA pochodzenia naturalnego. 
Ochrona UVA – wy˝sza ni˝ rekomendacja Komisji Europejskiej*.
Formu∏a ze zminimalizowanà zawartoÊcià filtrów chemicznych, aby jeszcze bardziej ograniczyç
ryzyko podra˝nienia. Zawiera wod´ termalnà z La Roche-Posay, naturalnie bogatà w Selen 
o dzia∏aniu przeciwrodnikowym i kojàcym.
BEZZAPACHOWY – BEZ PARABENÓW – WODOODPORNY – NIE POWODUJE POWSTAWANIA
ZASKÓRNIKÓW – TESTOWANY POD KONTROLÑ DERMATOLOGICZNÑ
* SPF/PPD 2,5

La Roche-Posay
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SPF 25 IWOSTIN SOLECRIN ACNE
KOMPLEKSOWA PIEL¢GNACJA I OCHRONA SKÓRY T¸USTEJ, MIESZANEJ 
I TRÑDZIKOWEJ
SpecjaliÊci z Laboratorium Iwostin we wspó∏pracy z dermatologami opracowali Wodoodporny
krem ochronny dla skóry tràdzikowej Iwostin Solecrin Acne. Preparat jest przeznaczony do ochrony
przed promieniowaniem UV skóry mieszanej, t∏ustej, sk∏onnej do zmian tràdzikowych. Dzi´ki
unikalnej formule dzia∏a wielop∏aszczyznowo: chroni skór´ przed promieniowaniem UVA i UVB,
reguluje wydzielanie sebum oraz dzia∏a matujàco. Dzi´ki po∏àczeniu starannie dobranych
substancji preparat kompleksowo chroni i piel´gnuje skór´ t∏ustà, mieszanà i sk∏onnà do zmian
tràdzikowych. 
Substancje aktywne:
• Antileukine 6®

• Physiogenyl®

• Dry Flo® PC
• Filtry UVA i UVB
• Witamina E
• Pantenol
• Woda termalna z Iwonicza-Zdroju
W∏aÊciwoÊci:
• Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB 
• Chroni komórki skóry, wzmacniajàc naturalny system ochrony przeciws∏onecznej
• Zapobiega skutkom szkodliwego dzia∏ania promieni UV na DNA, redukujàc liczb´ 

uszkodzonych komórek skóry
• Reguluje wydzielanie sebum
• Stymuluje wzrost i regeneracj´ komórek
• Zapewnia optymalny poziom nawil˝enia
• Piel´gnuje skór´ i ∏agodzi podra˝nienia
• Pozostawia skór´ matowà

Nepentes

PHOTODERM MAX COMPACT SPF50+ /UVA24
Ochronny podk∏ad mineralny w kompakcie
Maksymalna ochrona dla skór wra˝liwych
• SPF 50+ IP UVA 24
• 100% filtrów mineralnych
• Dwa odcienie
• Claire i dorée 
• Mo˝e s∏u˝yç jako podk∏ad pod makija˝
• Opakowanie 10 g 
SK¸AD:
ISODECYL NEOPENTANOATE, DIISOPROPYL, SEBACETATE, C12-15 ALKYL BENZOATE, TITANIUM
DIOXIDE, POLYETHYLENE, TRI-C12-13 ALKYL CITRATE, POLYMETHYL METHACRYLATE, CORN STARCH
MODIFIED, ZINC OXIDE, BEESWAX (CERA ALBA), OZOKERITE, PENTAERYTHRITYL
TETRAISOSTEARATE, MICA, IRON OXIDES (CI 77492), ALUMINA, LAMINARIA OCHROLEUCA
EXTRACT, IRON OXIDES (CI 77491), IRON OXIDES (CI77499), SIMETHICONE,
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE.

Laboratoire Dermatologique Bioderma 

3. 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

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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jak: tràdzik m∏odzieƒczy, tràdzik ró˝owaty, ∏ojotokowe 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

SENSIBIO 
Linia dermokosmetyków stworzona przez Laboratoire Dermatologique BIODERMA,
przeznaczona jest dla wszystkich osób, których skóra jest wra˝liwa oraz wymaga specjalnej,
delikatnej piel´gnacji. Produkty ∏agodzà wszelkiego rodzaju podra˝nienia i jednoczeÊnie
nawil˝ajà skór´. 
Sensibio forte – Krem o natychmiastowym dzia∏aniu ∏agodzàcym
• Stosowany po zabiegach laserowych i peelingach, po goleniu, po oparzeniach s∏onecznych
• B∏yskawicznie ∏agodzi stany zapalne oraz przywraca komfort skórze
• Natychmiastowo ∏agodzi zaczerwienienie i uczucie goràca 
• Silne dzia∏anie przeciwzapalne – wysokie st´˝enie enoxolone 
• Ma dzia∏anie immunomodulacyjne i zwalcza wolne rodniki: ramnoza i witamina E 
• Przywraca skórze komfort 
• Nawil˝a i odbudowuje: mas∏o karite, PCA Na, PC Lysine, alantoina 
• Przyjemny w u˝yciu 
• Lekka konsystencja 

Laboratoire Dermatologique Bioderma 

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

PHOTODERM AR 
Krem tonujàcy dla skóry z problemami naczyniowymi
DZIA¸ANIE:
• Zapewnia optymalnà ochron  ́przed promieniowaniem UVA-UVB, dzí ki po∏àczeniu nowego 

systemu filtrów z kompleksem Bioprotection® (ectoina i mannitol), który pobudza naturalny system 
obronny skóry oraz chroni przed zmianami w obr´bie DNA;

• Formu∏a kremu zosta∏a wzbogacona kompleksem Rosactiv® (unikalne po∏àczenie zielonej herbaty,
ziaren soi i mi∏orz´bu japoƒskiego), który hamuje syntez  ́VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor 
– Naczyniowo-Êródb∏onkowy czynnika wzrostu), g∏ównej przyczyny powstawania rumienia

• Chroni i uszczelnia naczynka krwionoÊne oraz przeciwdzia∏a powstawaniu trwa∏ego zaczerwienienia
• Chroni skór  ́wra l̋iwà i delikatnà, cz´sto zaczerwienionà i z widocznymi naczynkami przed 

szkodliwym dzia∏aniem s∏oƒca (UVB-UVA);
• Posiada dzia∏anie ∏agodzàce i zmniejszajàce przekrwienie;
• Naturalny kolor pozwala zatuszowaç zaczerwienienie skóry oraz innego rodzaju zmiany skórne;
• Lekka delikatna konsystencja, ∏atwo sí  rozprowadza i nie zatyka porów, nie zawiera Êrodków 

zapachowych; 
• Bardzo dobrze tolerowany, fototrwa∏y, wodoodporny. 

Laboratoire Dermatologique Bioderma

ROSÉLIANE
Krem do skóry naczynkowej
Po raz pierwszy kompleksowe podejÊcie do pieĺ gnacji skóry naczyniowej. Poniewa  ̋dzia∏ania przeciw-
zapalne i naczyniowe nie sà wystarczajàce w piel´gnacji skóry zaczerwienionej, Roseliane jest 
pierwszym kremem, który równie  ̋dzia∏a na barier  ́naskórkowà skóry. Innowacyjne dzia∏anie na barier´
naskórkowà: Cerasterol-2F® Cerasterol-2F® wp∏ywa bezpoÊrednio na wzmocnienie bariery naskórkowej:
ten opatentowany biomolekularny kompleks, owoc badaƒ Laboratorium Uriage ∏àczy w sobie specyficzne
lipidy (ceramidy ω3, ceramidy ω6 i fitosterole), które naturalnie integrujà si´ z barierà naskórkowà,
pomagajàc w jej odbudowie. Dzí ki swojej analogicznej budowie do lipidów naskórka stanowià idealny
element budulcowy, respektujàc przy tym fizjologí  skóry. W ten sposób wzmocniona skóra lepiej chroni
przed dra˝niàcym wp∏ywem czynników zewn´trznych i zaczerwienieniem.
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Dzia∏anie przeciwzapalne. Poniewa  ̋zaczerwieniona, podra˝niona skóra z rumieniem i uczuciem
Êciàgní cia potrzebuje ukojenia, Cerasterol-2F równie  ̋hamuje uwalnianie cytokin prozapalnych.
Uzupe∏nia on kojàce dzia∏anie Wody termalnej Uriage, które redukuje wra l̋iwoÊç skóry. Dzia∏anie
naczyniowe. Poniewa  ̋rumieƒ ujawnia nieprawid∏owà funkcj́  naczyƒ, wyciàg z ˝eƒ-szenia chroni je 
oraz redukuje liczb  ́widocznych naczynek. Hamuje równie  ̋VEGF (Czynnik Wzrostu Âródb∏onka
Naczyniowego). Ponadto Siarczan dekstranu zmniejsza obrz´k i ogranicza przepuszczalnoÊç naczyƒ. 
SkutecznoÊç udowodniona klinicznie.

Bio-Profil

5. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA

CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
Doskona∏y preparat nawil˝ajàcy. 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 ochronny. Doskonale tolerowany. Polecany dla skóry wymagajàcej
nawil˝enia i ochrony.

Galderma 

LIPIKAR BALSAM AP
[AP: ANTI-PRURI T US. PRZECIW SW¢DZENIU]
Skuteczne ograniczenie Êwiàdu. Pomaga przerwaç b∏´dne ko∏o atopii. Ogranicza Êwiàd 
przez 24 godziny. Natychmiast si´ wch∏ania. Zwi´kszona skutecznoÊç opieki nad pacjentami.
Wskazania: Formu∏a przygotowana specjalnie dla atopowej, podra˝nionej skóry z tendencjà 
do sw´dzenia. Dla dzieci, niemowlàt i doros∏ych. 
W∏aÊciwoÊci: Skrajnie sucha skóra charakteryzuje si´ defektem bariery ochronnej skóry. Alergeny
oraz Êrodki dra˝niàce mogà ∏atwo wnikaç w g∏àb skóry, wywo∏ujàc reakcje na jej powierzchni
(sw´dzenie, uczucie Êciàgni´cia i pieczenia). Drapanie si´ prowadzi do dalszych uszkodzeƒ
naskórka. LIPIKAR BALSAM AP natychmiast ∏agodzi bardzo suchà skór´, przerywajàc to b∏´dne ko∏o.
Zostaje przywrócony d∏ugotrwa∏y komfort skóry. 
NOWA FORMU¸A WZBOGACONA PRZECIWZAPALNYM SK¸ADNIKIEM AKTYWNYM 4% Niacyna – trwale
przerywa dokuczliwe uczucie sw´dzenia. BEZZAPACHOWY – NIE ZAWIERA PARABENÓW

LA ROCHE-POSAY

PHYSIOGEL FACE CREAM 
Physiogel Face Cream to najnowszy produkt w serii hipoalergicznych dermokosmetyków marki
Physiogel. 
• Physiogel Face Cream to jedyny na rynku produkt, który posiada struktur´ Derma Membran 

Structure (DMS) oraz substancj´ PEA (palmitoilo-etanoloamid).
• Physiogel Face Cream, dzi´ki strukturze DMS, bogatej w sk∏adniki lipidowe (skwalen, cholesterol,

ceramidy, trójglicerydy), odbudowuje naturalnà barier´ ochronnà skóry (struktur´ lipidowà). 
Ponadto ma w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce i nie ulega wymywaniu.

• Physiogel Face Cream, dzi´ki zawartoÊci substancji PEA ma dzia∏anie przeciwzapalne: 
piel´gnuje skór´ sw´dzàcà i zaczerwienionà oraz ∏agodzi podra˝nienia.

• Physiogel Face Cream piel´gnuje skór´ wra˝liwà i alergicznà. 
Nie zawiera konserwantów, barwników i substancji zapachowych.

• PEA jest substancjà o unikalnych w∏aÊciwoÊciach.
• PEA to amid kwasu t∏uszczowego, wyst´pujàcy naturalnie w naskórku (stratum granulosum)
• PEA uwalnia si´ w skórze pod wp∏ywem dzia∏ania czynników stresujàcych (promieniowanie UV, 

temperatura, substancje chemiczne, inne czynniki fizyczne). ¸àczy si´ nast´pnie z receptorami 
kannabinoidowymi CB2, pobudza te receptory, uruchamiajàc procesy majàce na celu ochron´ 
skóry przed wolnymi rodnikami, powsta∏ymi pod wp∏ywem w/w procesów

• PEA ma dzia∏anie antyoksydacyjne, przeciwÊwiàdowe i przeciwzapalne
• PEA ∏agodzi podra˝nienia skóry
Physiogel Face Cream to doskona∏y dermokosmetyk do piel´gnacji:
• skóry po zabiegach dermatologicznych i dermokosmetycznych

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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• skóry podra˝nionej i zaczerwienionej np. po stosowaniu innych kosmetyków
• skóry przesuszonej i sw´dzàcej w wyniku istniejàcego AZS
• skóry podra˝nionej po opalaniu
• skóry suchej, wra˝liwej i alergicznej.
Physiogel Face Cream mo˝na stosowaç zarówno na dzieƒ, jak i na noc. Krem doskonale rozprowadza si´
na skórze, szybko wnika, nie powoduje powstawania zaskórników. Jest doskona∏à bazà pod makija˝.

GSK Commercial

TOLERANCE EXTREME
KREM ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA
0% konserwantów
0% zwiàzków powierzchniowo czynnych
0% substancji zapachowych
Wskazania: Codzienna piel´gnacja skóry szczególnie wra˝liwej, alergicznej. Wskazania
medyczne: zapalenie skóry twarzy z podra˝nienia, nietolerancja klasycznych kosmetyków,
wyprysk kontaktowy, tràdzik ró˝owaty, AZS, ∏ojotokowe zapalenie skóry. Wskazania
pozabiegowe: peeling chemiczny, depilacja laserowa, elektrokoagulacja, krioterapia. 
W∏aÊciwoÊci: Z uwagi na specyficznà, sterylnà technologi´ produkcji, Tolerance Extreme 
jest jedynym tego rodzaju preparatem wÊród kosmetyków aptecznych. Teraz dodatkowo
wyposa˝ony w unikalny system zamkni´cia D.E.F.I, posiada wi´kszà pojemnoÊç, 50 ml. 
System D.E.F.I zapewnia ochron´ produktu przez ca∏y okres jego stosowania z dala od wszelkich
drobnoustrojów. Gama Tolerance extreme nie zawiera ˝adnych konserwantów, zwiàzków
powierzchniowo czynnych oraz substancji zapachowych, co czyni jà najbardziej czystà i bezpiecznà
gamà na rynku. Tolerance extreme przynosi natychmiastowà ulg´, koi i ∏agodzi podra˝nienia,
odbudowuje p∏aszcz hydrolipidowy oraz nawil˝a. SkutecznoÊç w ∏agodzeniu podra˝nieƒ i redukcji
rumienia zosta∏a udowodniona w badaniach klinicznych. Niewielka zawartoÊç sk∏adników
chemicznych (krem – 9) oraz sterylna technologia produkcji zapewniajà doskona∏à tolerancj´
oraz bezpieczeƒstwo nawet skórze ekstremalnie wra˝liwej. Z uwagi na wysokà
tolerancj´,Tolerance Extreme mo˝e byç stosowany u dzieci – zw∏aszcza w AZS.

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

6. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI CERY T¸USTEJ I TRÑDZIKOWEJ:

CELL FUSION C® – SKIN BLEMISH BALM
FLUID MASKUJÑCY O DZIA¸ANIU ANTYBAKTERYJNYM 
Fluid maskujàcy do cery tràdzikowej. Jego innowacyjny sk∏ad gwarantuje dzia∏anie
przeciwzapalne, kojàce, nawil˝ajàce oraz zapobiegajàce powstawaniu przebarwieƒ. Fluid
zaprojektowano przy wykorzystaniu Technologii Podwójnego Liposomu, co minimalizuje ryzyko
podra˝nienia skóry. Preparat normalizuje wydzielanie sebum oraz przywraca fizjologiczny stan
skóry. W produkcie zastosowano równie˝ naturalny filtr przeciws∏oneczny – tlenek cynku, który
nie tylko chroni skór´, ale równie˝ przyspiesza jej regeneracj´. 
Sk∏adniki aktywne:
• Azeloglicyna – reguluje nadmiernà produkcj´ wydzieliny gruczo∏ów ∏ojowych skóry. 

Nawil˝a, poprawia koloryt, wyglàd i elastycznoÊç skóry.
• Azulen – substancja czynna rumianku, wykazujàca dzia∏anie przeciwzapalne, ∏agodzàce, 

bakteriostatyczne oraz powodujàca zmniejszenie obrz´ków.
• Allantoina – ∏agodzi podra˝nienia, nawil˝a, wyg∏adza i regeneruje skór´.
• Octan Tokoferolu – (witamina E) zapobiega utlenianiu i zniszczeniu ochronnej struktury 

lipidowej naskórka oraz w∏ókna kolagenowe i elastylowe. Poprawia mikrocyrkulacj´ w naczyniach
krwionoÊnych oraz chroni naskórek przed szkodliwym wp∏ywem promieniowania UVB.

Bio-Estetic

SEBIUM PORE REFINER
Linia dermokosmetyków SEBIUM, stworzona przez Laboratoire Dermatologique BIODERMA,
przeznaczona jest dla osób o skórze t∏ustej, mieszanej lub ze sk∏onnoÊcià do tràdziku.
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Dermokosmetyki Sébium oparte sà na innowacyjnym kompleksie Fluidactiv®, który przywraca
prawid∏owà jakoÊç sebum, zapobiega jego g´stnieniu i zatykaniu porów, dzi´ki czemu skutecznie
przeciwdzia∏a pojawianiu si´ krost i zaskórników. 
Fluidactiv® to opatentowane po∏àczenie sk∏adników roÊlinnych, które hamuje proces utleniania
skwalenu, zachowujàc p∏ynnoÊç sebum. Dzi´ki temu nie dochodzi do powstawania zaskórników.
Sébium Pore Refiner – korygujàcy koncentrat na rozszerzone pory:
• Zw´˝a pory, zmniejszajàc ich widocznoÊç poprzez naturalne dzia∏anie Êciàgajàce kwasu 

agarowego ekstraktu z Polyporus officinalis (huba modrzewiowa)
• Ogranicza nadmiernà produkcj´ ∏oju poprzez obkurczenie mieszków ∏ojowych
• Matuje i zapobiega b∏yszczeniu si´ skóry, ma silne w∏aÊciwoÊci absorbujàce sebum 

(po∏àczenie pudrów z naturalnymi zwiàzkami: puder krzemionkowy i usieciowany 
polimetakrylan metylu)

• Usuwa niedoskona∏oÊci i wyg∏adza cer´ poprzez delikatne dzia∏anie z∏uszczajàce 
naturalnego ekstraktu bogatego w kwas salicylowy (Kora wierzby bia∏ej) 

• Przywraca prawid∏owà jakoÊç sebum (kompleks Fluidactiv®)
• Mannitol i Ginkgo biloba usuwajà wolne rodniki
• ˚elowo-kremowa konsystencja dostosowana do potrzeb skóry t∏ustej
• ¸atwo si´ rozsmarowuje, pudrowy w dotyku 
• Delikatnie perfumowany 
• Stanowi doskona∏à baz´ pod makija˝

Laboratoire Dermatologique Bioderma

7. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

ELIXINE REVITALICA
Lipo-strukturalny krem na noc Elixine Revitalica to preparat stworzony dla skóry wymagajàcej,
nara˝onej na skutki zmian hormonalnych zwiàzanych z wiekiem. Wspó∏praca ze Êrodowiskiem
dermatologicznym oraz farmaceutyczne standardy produkcji pozwoli∏y opracowaç formu∏y
odpowiadajàce fizjologicznym i biochemicznym potrzebom skóry w okresie menopauzy. 
Lipo-strukturalny krem na noc Elixine Revitalica to pierwszy polski preparat, w którym wykorzystano
innowacyjny sk∏adnik – Resveratrox®. Resveratrox® to silny antyutleniacz, stymulujàcy sirtuiny 
– enzymy, które pozwalajà na przed∏u˝enie ˝ycia komórek skóry, opóêniajàc tym samym zmiany 
w strukturach kolagenu i elastyny. Zapewnia silne dzia∏anie antyoksydacyjne oraz ochronne dla naczyƒ
krwionoÊnych. Dzi´ki zawartoÊci innowacyjnych sk∏adników zawieszonych w unikalnej formule
fizjobazy prewencyjnej, Lipo-strukturalny krem na noc Elixine Revitalica d∏ugotrwale regeneruje 
i odbudowuje skór´ w nocy. Zmarszczki zostajà wype∏nione i wyg∏adzone dzi´ki temu owal twarzy
jest napr´˝ony, oznaki zm´czenia stajà si´ mniej widoczne. Po przebudzeniu skóra jest wypocz´ta,
wyraênie zrelaksowana, pe∏na blasku i energii. Krem nale˝y stosowaç codziennie wieczorem 
na oczyszczonà skór´ twarzy i szyi.

Nepentes

IDENOV® LABORATOIRE
SERUM GLYCO C®20
Serum Glyco C 20 zaprojektowane przez Laboratoium IDENOV przeznaczone jest do intensywnej
kuracji odm∏adzajàcej. Preparat sp∏yca zmarszczki oraz zmniejsza przebarwienia. Uj´drnia skór´,
przywraca jej g∏adkoÊç i elastycznoÊç, powoduje efekt rozÊwietlenia. Dzia∏anie to jest mo˝liwe 
z uwagi na innowacyjnà formu∏´, w której po raz pierwszy wykorzystano po∏àczenie argireliny 
i skoncentrowanej witaminy C (20%). SkutecznoÊç serum zosta∏a potwierdzona klinicznie.
Serum Glyco C 20 to unikalne po∏àczenie trzech aktywnych sk∏adników:
• 20% witamina C + glukoza – opatentowany kompleks trzech rodzajów stabilnej witaminy C
odpowiada za sp∏ycanie zmarszczek, uwalnianie przeciwutleniaczy i wyrównanie kolorytu cery.
Zawarta w preparacie glukoza chroni witamin´ C przed czynnikami powodujàcymi jej rozpraszanie
oraz zapewnia jej sta∏e uwalnianie, co jest warunkiem skutecznego dzia∏ania preparatu.
• Argirelina – (3 – heksapeptyd acetylu) sp∏yca zmarszczki w okolicy czo∏a i oczu.
• Kolagen morski – wyselekcjonowany przez Laboratorium IDENOV, zachowuje postaç naturalnà 

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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i zapewnia optymalnà skutecznoÊç. Sk∏adnik poprawia elastycznoÊç i powoduje efekt napi´cia
skóry. Serum Glyco C 20 w 2008 roku otrzyma∏o nagrod´ w presti˝owym francuskim konkursie 
Les Victoires De La Beauté w kategorii serum.

Bio-Estetic

LIFTACTIV RETINOL HA
Z kompleksem Retinol + A nowej generacji o zwi´kszonej skutecznoÊci w porównaniu z samym
Retinolem. Dzia∏a na 3 typy zmarszczek: utrwalone, odwracalne, embrioniczne.
NOWY ZESTAW SK¸ADNIKÓW O POTRÓJNEJ DAWCE, ABY USTABILIZOWAå SKUTECZNOÂå:
1. Kwas hialuronowy w czystej formie: na powierzchni naskórka ma dzia∏anie zwi´kszajàce 

obj´toÊç i nawil˝ajàce.
2. Niskoczàsteczkowy kwas hialuronowy: testy in vitro wykaza∏y synergiczne dzia∏anie czystego 

i niskoczàsteczkowego kwasu hialuronowego, aby zwi´kszyç namna˝anie si´ komórek.
3. Inhibitor hialuronidazy: zdolny do hamowania rozpadu i fragmentacji kwasu hialuronowego.

Vichy

REDERMIC [+] 
Pierwszy preparat przeciwzmarszczkowy, którego dzia∏anie jest
ukierunkowane na aspekt zapalny procesu starzenia si´ skóry.
Intensywny tryb ˝ycia ma ogromny wp∏yw na naszà skór´. Staje si´ ona nadwra˝liwa w wyniku
oddzia∏ywania takich czynników jak stres, zanieczyszczenie Êrodowiska, promieniowanie UV.
Skóra wra˝liwa jest obecnie znaczàcym problemem wi´kszoÊci z pacjentów. A˝ 75% pacjentek 
w aptece ma skór´ wra˝liwà.* 
Odkrycie dermatologiczne: SKÓRA WRA˚LIWA STARZEJE SI¢ SZYBCIEJ. 
Zmarszczki pojawiajà si´ 3 lata wczeÊniej, a skóra traci swojà j´drnoÊç nawet 10 lat wczeÊniej. 
Laboratoria La Roche-Posay w 2010 wprowadzi∏y innowacyjny preparat REDERMIC[+], pierwszy krem
wype∏niajàcy zmarszczki dedykowany skórze wra˝liwej. Unikalne po∏àczenie czàsteczek aktywnych
zawartych w kremie REDERMIC[+] zapewnia skutecznoÊç w walce ze zmarszczkami i utratà j´drnoÊci,
bez kompromisu dla tolerancji. Innowacyjna NEUROSENSYNA, peptyd o dzia∏aniu przeciwzapalnym
(dezaktywuje procesy mikropodra˝nieƒ*), uzupe∏nia dzia∏anie uznanych czàsteczek przeciwstarzeniowych
zawartych w kremie REDERMIC [+] takich jak Witamina C (5%), kwas hialuronowy oraz madekasozyd.
Dzi´ki temu REDERMIC [+] to pierwszy preparat przeciwzmarszczkowy dla osób ze skórà wra˝liwà.  
REDERMIC[+], gdy˝ czas dzia∏a na plus. 

LA ROCHE-POSAY

SLEEP AND PEEL 
Krem „Sleep and peel” z gamy COSMESOTHERAPIE Laboratorium Filorga to krem z∏uszczajàcy na noc
idealny dla skóry pozbawionej blasku i mi´kkoÊci. Sleep and Peel pobudza odnow´ komórkowà,
zmi´kcza skór´ i zwalcza objawy jej przedwczesnego starzenia si´. Formu∏a kremu to kompleks
polirewitalizujàcy NCTF oraz kwas hialuronowy w po∏àczeniu z szeÊcioma rodzajami kwasów
hydroksylowych (AHA oraz BHA) o ró˝nych rozmiarach czàsteczek gwarantujàcych stopniowe
i kontrolowane z∏uszczanie. Dodatkowo kwasy – azaleinowy i pirogronowy, zawarte w liposomach
zapewniajà nawil˝enie oraz dzia∏anie antyoksydacyjne. Dwa peptydy matrikin po∏àczone z wyciàgiem
z alg brunatnych oraz arbutynà dzia∏ajà ochronnie, rozjaÊniajàc skór´ oraz skutecznie przeciwdzia∏ajàc
powstawaniu zmarszczek. Dzi´ki stopniowemu dzia∏aniu z∏uszczajàcemu odnowa komórkowa
zostaje przyspieszona, martwe komórki wyeliminowane z powierzchni skóry, a zmarszczki i inne
za∏amania skóry oraz przebarwienia zostajà zmniejszone. Skóra odzyskuje swój m∏ody wyglàd 
– staje si´ g∏adsza, zdrowsza i pe∏na blasku.

Bio-Profil

TEOSYAL ADVANCED FILLER
Preparat przeciwzmarszczkowy, odm∏adzajàcy, chroni DNA komórkowe. Odbudowuje wybrane
obszary skóry dzi´ki aktywnym substancjom: biopeptydy, mikrokulki kwasu hialuronowego, które
wnikajà g∏´boko w skór´ i wype∏niajà jà wodà, wyg∏adzajàc zmarszczki od wewnàtrz i tworzàc
nawil˝ajàcy filtr ochronny. Mi´kka konsystencja kremu powoduje, ˝e ∏atwo si´ wch∏ania w skór´,
dajàc przyjemne, odpr´˝ajàce uczucie.



SkutecznoÊç potwierdzona w niezale˝nych badaniach klinicznych
• G∏´bokoÊç zmarszczek zmniejsza si´ a˝ o 52% *
• Obj´toÊç zmarszczek zmniejsza si´ a˝ o 56% *
Dochodzi do intensywnej odnowy lipidowej skóry i przywrócenia g∏adkiej cery. W nieca∏e 102 dni
rozpoczyna si´ proces odbudowy skóry w miejscu stykania si´ skóry w∏aÊciwej z naskórkiem. 
Ju˝ od pierwszego dnia komórki sà chronione przed wolnymi rodnikami, czàsteczkami
odpowiedzialnymi za starzenie si´ skóry.

NewDerm

8. PREPARAT REGENERUJÑCY PO ZABIEGACH DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

CELL FUSION C® – LASER REJUVENATION
KREM REGENERUJÑCO-OD˚YWCZY PO ZABIEGACH LASEROWYCH
Krem zawiera po∏àczenie innowacyjnego czynnika wzrostu skóry EGF Epidermal Growth Factor 
(rh-Oligopeptyd-1) i adenozyny w po∏àczeniu z zaawansowanà technologià Single Technology.
Preparat gwarantuje g∏´bokà penetracj´ sk∏adników aktywnych w g∏àb skóry w celu regeneracji
zniszczonych komórek, nawil˝enia oraz dzia∏ania przeciwzmarszczkowego po zabiegach medycznych.
Preparat ten intensywnie nawil˝a skór´ oraz charakteryzuje si´ szybkim dzia∏aniem regeneracyjnym
szczególnie suchej, zniszczonej i wra˝liwej skóry. Krem wskazany jest zw∏aszcza po zabiegach
laserowych w celu uzyskania efektu szybkiej regeneracji oraz innych zabiegach medycyny
estetycznej, równie˝ z wykorzystaniem lasera frakcyjnego, IPL. Zalecany po wszelkiego rodzaju
zabiegach liftingujàcych. Krem wskazany dla wszystkich rodzajów skóry z wyjàtkiem skóry 
w przebiegu aktywnego tràdziku.
Sk∏adniki aktywne:
• EGF – (rh-Oligopeptyd-1) czynnik wzrostu naskórka 

regeneruje skór´ i dzia∏a silnie przeciwzmarszczkowo;
• Adenozyna – wykazuje silne dzia∏anie przeciwzmarszczkowe i regenerujàce;
• Olej z nasion orzecha Macadamia – od˝ywia skór´;
• Wyciàg z Wàkotry Azjatyckiej – u∏atwia regeneracj´ zniszczonych komórek;
• Acetyl Hexapeptide-8 – posiada w∏aÊciwoÊci podobne do Botoksu, dzia∏a silnie lifingujàco;
• Tripeptyd Miedzi-1 – u∏atwia produkcj´ oraz regeneracj´ kolagenu, posiada w∏aÊciwoÊci 

liftingujàce
Bio-Estetic

INNO-DERMA® SKIN REPAIR
KREM REGENERUJÑCO-NAPRAWCZY PO INWAZYJNYCH ZABIEGACH 
Krem regenerujàco-naprawczy INNO-DERMA Skin Repair jest produktem leczniczym, ∏agodzàcym 
i regenerujàcym skór´ po inwazyjnych zabiegach dermatologicznych i piel´gnacyjnych zwiàzanych 
z objawami drugiego stopnia, takimi jak: przebarwienia pozapalne, obrz´ki, siƒce, rumieƒ,
oparzenia, itp. 
Sk∏adniki aktywne: 
• Phytotonine – wzmacnia Êciany naczyƒ w∏osowatych, poprawia mikrocyrkulacj´ i transport 

surowców i metabolitów. 
• GP4G – zwi´ksza iloÊç kreatyniny w naskórku oraz kolagenu i fibronektyny w skórze. 

Dzia∏a przeciwzapalnie i ochronnie na skór´.
• Kwas fitowy – posiada silne w∏aÊciwoÊci likwidowania siniaków, hiperpigmentacji, obrz´ków itp. 
• EDTA – posiada silne w∏aÊciwoÊci likwidowania siniaków, hiperpigmentacji, obrz´ków itp. 
• Ekstrakt z morwy bia∏ej – zapobiega powstawaniu przebarwieƒ, dzia∏a przeciwzapalne 

i antyoksydacyjnie.

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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• Ekstrakt z ruszczyka kolczastego – obkurcza naczynia krwionoÊne, poprawia przep∏yw krwi, 
zwi´ksza elastycznoÊç naczyƒ i hamuje stany zapalne. Poprawia przep∏yw limfy, ogranicza 
wysi´ki do otaczajàcych tkanek, zmniejszajàc obrz´ki i zwi´kszajàc wydalanie toksyn. 

• Gingko Biloba – wzmacnia Êciany naczyƒ w∏osowatych, zwi´ksza pojemnoÊç retencji wody 
górnych pow∏ok skóry i ∏agodzi podra˝nienia. Dzia∏a silnie przeciwzapalnie.

• Retinol Dextrins – u∏atwia reabsorbcj´ siniaków. 
Bio-Estetic

TEOSYAL PRE/POST INJECTION
Preparat, który przygotowuje skór´ do zabiegów upi´kszajàcych oraz ∏agodzi i regeneruje skór´
po zabiegu.
• Lekka konsystencja daje przyjemne uczucie ch∏odu
• W ciàgu 48 godzin nast´puje regeneracja skóry
• Skóra odznacza si´ mniejszà wra˝liwoÊcià i reaktywnoÊcià dzi´ki kojàcemu dzia∏aniu preparatu
• Preparat PRE/POST zapobiega wyst´powaniu zaczerwieƒ i ∏agodzi je
Ocena dzia∏ania przeciwzapalnego na eksplantach (posiew ludzkiej skóry)
• Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych – terapia PRE/POST powoduje 36% redukcj´ IL-6  

w porównaniu do próby nie poddanej zabiegowi oraz przed napromieniowaniem UV
• Redukuje stany zapalne – terapia PRE/POST powoduje inhibicj´ 24% ekspresji IL-6 oraz 4,5% IL-8

NewDerm

9. PREPARAT DO KOREKTY NIEDOSKONA¸OÂCI SKÓRY

REDNESS SOLUTIONS INSTANT RELIEF MINERAL POWDER
Skóra mo˝e zaczerwieniç si´ od stresu, klimatu czy nawet zabiegów kosmetycznych, jednak 
bez wzgl´du na przyczyn´, takie zaczerwienienie twarzy cz´sto trudno kontrolowaç lub ukryç. 
Aby zmierzyç si´ z tym powszechnym problemem, Clinique wprowadza Redness Solutions Instant
Relief Mineral Powder: certyfikowany laboratoryjnie puder, który b∏yskawicznie neutralizuje widoczne
zaczerwienienia. Linia produktów Clinique Redness Solutions odnios∏a sukces na ca∏ym Êwiecie,
dzi´ki wyjàtkowej skutecznoÊci w kuracji wra˝liwej skóry. Eksperci Clinique opracowali ca∏à
kategori´ produktów przeciw zaczerwienieniom, wykorzystujàc bogatà wiedz´, która pozwala im
tworzyç doskona∏e produkty do makija˝u o w∏aÊciwoÊciach leczniczych. W rezultacie powsta∏ sypki
puder, który równie˝ leczy. Doskona∏y dla cery podatnej na reaktywne lub uporczywe zaczerwienienia,
nowy puder zawiera (oczekujàcy na patent) kompleks naturalnych substancji ∏agodzàcych podra˝nienia.
Pod os∏onà i opiekà tej wyjàtkowej kuracji minera∏ami skóra ma zapewniony „naturalny spokój” 
i jest zabezpieczona przed potencjalnymi czynnikami, które mog∏yby wywo∏aç zaczerwienienie.

Clinique

TEOSYAL COVERING REPAIR
Kompaktowy preparat, który skutecznie koryguje niedoskona∏oÊci skóry dzi´ki aktywnym
sk∏adnikom:
• Kwas hialuronowy
• Ekstrakt arniki
• Mocne st´˝enie kolorowych pigmentów
Zalecany szczególnie w celu pokrycia zaczerwieƒ, plam, sinych miejsc pod oczami, a tak˝e miejsc 
po iniekcjach wype∏niajàcych zmarszczki. Dzi´ki mi´kkiej, kremowej konsystencji uzyskuje si´ efekt
naturalnego wyglàdu.

NewDerm
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AUTOR: dr n. med. Urszula Koz∏owska

Czym si´ Pan zajmuje na co dzieƒ?  
G∏ównie odm∏adzaniem twarzy, choç
jako chirurg plastyk mog´ wykonywaç
wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii
plastycznej. Ostatnio zainteresowa∏a
mnie metoda laserowej liposukcji.

Jakie miejsce w tej praktyce
zajmujà zabiegi nieoperacyjne?  
Tego typu zabiegi doskonale i naturalnie
uzupe∏niajà operacje, pozwalajà prze-
d∏u˝yç ich rezultaty, np. po blefaroplas-
tyce kontynuuj´ leczenie, wstrzykujàc
toksyn´ botulinowà w kurze ∏apki 
lub wype∏niajàc zmarszczki kwasem
hialuronowym.

Jaki system pracy Pan przyjà∏: 
czy to Pan decyduje na pierwszej
konsultacji o zakresie dzia∏ania 
i wyborze metody dla pacjenta,
czy raczej wykonuje dok∏adnie to,
o co pacjent prosi?  
O zakresie leczenia i wyborze metody
decyduj´ sam. Istniejà dwa rodzaje pa-

cjentów: jedni kwalifikujà si´ wy∏àcznie
do zabiegów medycyny estetycznej
(niechirurgiczne), u innych wymagane
jest leczenie chirurgiczne, które cz´sto
uzupe∏niam leczeniem niechirurgicznym,
i to w ró˝nym zakresie. 

Które zabiegi niechirurgiczne 
dajà Pana zdaniem najlepsze
rezultaty?
Najwi´kszy po˝ytek bezsprzecznie
przynosi wolumetria okolicy jarzmowej 
i linii „marionetek”. W przeciwieƒstwie
do dr Frederica Braccini, który
prezentowa∏ na Kongresie SLDE
doskona∏e wyniki, bardzo rzadko
wykonuj´ niechirurgicznà plastyk´ 
nosa (rhinoplastyk´), gdy˝ uwa˝am 
jà za technik´ niezbyt bezpiecznà 
i przeznaczonà dla nielicznych
przypadków.
Mówiàc o wype∏nieniach, ma Pan
na myÊli zapewne kwas hialuronowy. 
A co z innymi substancjami 
do wype∏nieƒ? 

RzeczywiÊcie u˝ywam g∏ównie kwasu
hialuronowego, wczeÊniej równie˝
podawa∏em kolagen Evolence (obecnie
ju˝ nie, gdy˝ preparat Êwiƒski zniknà∏ 
z rynku wype∏niaczy we W∏oszech). 
Nie wykonuj´ zabiegów z u˝yciem kwa-
su polimlekowego ani wype∏niaczy trwa-
∏ych. Ale robi´ mnóstwo zabiegów z u˝y-
ciem hydroksyapatytu wapnia, rzeczy-
wiÊcie jest ich du˝o, nawet bardzo du˝o.

Co wp∏yn´∏o na wybór preparatu 
z hydroksyapatytem wapnia?    
Stosuj´ go od 4 lat. Jest bezpieczny 
i ma certyfikat FDA.     

Podobnie jak Botox… 
Podobnie jak Botox, a jest to bardzo
wa˝ne. Poza tym ∏àczy on cechy
wype∏niacza (jak kwas hialuronowy) 
i produktu do biorewitalizacji (jak kwas
polimlekowy), dodatkowo jest dziesi´ç
razy bardziej wiskoelastyczny od kwasu
hialuronowego, co daje mo˝liwoÊç
∏atwego i prawie uniwersalnego

dr Luka Piovano
Dr Luka Piovano jest chirurgiem plastykiem praktykujàcym we W∏oszech, w Rzymie, od ponad 20 lat,
tj. od 1988 roku. Zajmuje si´ g∏ównie odm∏adzaniem twarzy, prowadzi praktyk´ prywatnà, gdy˝ jak
s∏usznie zauwa˝y∏, zabiegi te nie ulegajà refundacji. We W∏oszech, inaczej ni˝ w Stanach Zjednoczonych,
nie istnieje podzia∏ na chirurgów specjalizujàcych si´ w operacjach twarzy lub cia∏a, zatem chirurg
plastyk mo˝e wykonywaç ka˝dà z 8 standardowych operacji plastycznych: nosa, ucha, blefaroplastyk´,
lifting twarzy, operacje biustu, poÊladków, brzucha i odsysanie t∏uszczu. Dr Piovano przyjà∏ zaproszenie
na tegoroczny kongres SLDE i wyg∏osi∏ wyk∏ad przedstawiajàcy jego wyniki w∏asne w zakresie
stosowania preparatu Radiesse, zawierajàcego hydroksyapatyt wapniowy. Prezentujemy wywiad 
z dr Lukà Piovano przeprowadzony przez dr n. med. Urszul´ Koz∏owskà.

WYWIAD Z:

foto:Tomasz Tam

� Na zdj´ciu: dr Luka Piovano i dr n. med. Urszula Koz∏owska 
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zastosowania w przeciwdzia∏aniu wiotkoÊci skóry (dermatochalazji).
Z innych metod wykonuj´ autologiczne przeszczepy t∏uszczu, 
jako ˝e jestem chirurgiem plastykiem.     

Z m∏odymi pacjentami nie ma zwykle wielkiego problemu 
i dobre rezultaty medycyny estetycznej sà ∏atwo osiàgalne,
czy ma Pan wielu starszych pacjentów?
Miewam pacjentów po siedemdziesiàtce, wtedy zwykle zaczynamy 
od  „face-liftu”, nast´pnie kontynuujemy leczenie hydroksyapatytem
wapnia, powtarzane zwykle co 9 miesi´cy. Moja najstarsza pacjentka
ma 80 lat i zg∏osi∏a si´, by odm∏odziç grzbiety d∏oni. 

Jakich iloÊci preparatu hydroksyapatytu wapnia 
u˝ywa Pan, robiàc zabieg u jednej pacjentki? 
W najni˝szych partiach twarzy na jeden zabieg wystarczy zwykle
jedna strzykawka, ale ja przesadnie nie przywiàzuj´ wagi do iloÊci
u˝ytego materia∏u. Powiem wi´cej, w pewnych sytuacjach mog´
nawet zarobiç troch´ mniej pieni´dzy, jeÊli jestem przekonany, 
ze pacjent zdecydowanie na tym skorzysta.  

Od kiedy pracuje Pan z toksynà botulinowà?
Od bardzo dawna, powiedzmy od 10 lat. Na d∏ugo, zanim zosta∏a
zarejestrowana przez FDA, wykonywa∏em te zabiegi. Nauczy∏em si´
tego w Brasil i by∏em we W∏oszech jednym z pierwszych, który robili
iniekcje niejako „off-label”, i pierwszym w ogóle. Moi koledzy szkolili
si´ u mnie w zakresie toksyny botulinowej.

Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e jest Pan w∏aÊciwà osobà 
do rozmowy o powik∏aniach i dzia∏aniach ubocznych
toksyny botulinowej. Czy z perspektywy 10 lat widzi Pan
jakiekolwiek odleg∏e powik∏ania po botulinie, np. zanik
ostrzykiwanych mi´Êni?
Z moich obserwacji wynika, ze pojawianie si´ zmarszczek mimicznych
jest procesem samoograniczajàcym si´ z czasem. Mi´Ênie mimiczne tracà
si∏́  wraz z wiekiem, sà coraz s∏absze. Dodatkowo unieruchomienie botu-
linà powoduje, ˝e „oduczajà si´” marszczenia. Dlatego w pewnym mo-
mencie zaprzestaj´ podawania toksyny u kobiet starszych, bo nie popra-
wia to ju˝ wyglàdu, poniewa˝ mi´sieƒ po prostu przestaje si´ marszczyç.

Czy mo˝na zatem powiedzieç, ˝e wczeÊniejsze zabiegi botulinà
jakkolwiek pogorszy∏y wyglàd twarzy (np. opadanie brwi)? 
Nie, ale pacjentka mo˝e tak myÊleç, gdy˝ przez wiele lat przyzwy-
czai∏a si´ do dobrego wyglàdu i nadal oczekuje tego samego, mimo 
˝e przy u˝yciu tej metody nie jest to ju˝ mo˝liwe.

Czy dobiera Pan zabiegi w zale˝noÊci od wieku pacjentek:
np. inne dla 40-latek, a inne dla 60-latek, czy raczej
podchodzi do ka˝dej osoby indywidualnie?  
Zdecydowanie mam indywidualne podejÊcie do ka˝dego pacjenta, 
cz´sto wiek biologiczny jest inny ni˝ metrykalny – z powodu ró˝nic
genetycznych, trybu ˝ycia etc.

Korzysta Pan w praktyce z laserów?
Lasery sà bardzo przydatne, zw∏aszcza laser frakcyjny, który dobrze dzia∏a
na zmarszczki wargi górnej, tzw. zmarszczki palacza lub tzw. „kod kreskowy”.

Dzi´kujemy bardzo za rozmow´.�
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PREZENTACJE:

Firma Johnson&Johnson jest Êwiatowym producentem i dystrybutorem produktów z zakresu ochrony
zdrowia. Oferuje sprz´t medyczny i diagnostyczny, leki oraz kosmetyki. Na Êwiecie firma dzia∏a w 57
krajach, zatrudniajàc w ramach 260 spó∏ek ponad 119 000 osób. Z produktami Johnson&Johnson
codziennie stykajà si´ miliony osób na ca∏ym Êwiecie. W Polsce Johnson&Johnson jest obecna od 1990 r.,
jako Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. Firma jest dystrybutorem nast´pujàcych grup produktów:

Sprz´t medyczny i diagnostyczny – J&J Medical Devices and Diagnostics. Sà to produkty stosowane
przez profesjonalistów z zakresu ochrony zdrowia, m.in. chirurgów, ginekologów, ortopedów i kardiologów,
a tak˝e produkty medyczne pomocne w opiece nad pacjentem, diagnostyce medycznej i w badaniach krwi.

Kosmetyki i leki OTC – J&J Consumer. Nale˝à do nich produkty powszechnego u˝ytku do kompleksowej
piel´gnacji dzieci i niemowlàt, piel´gnacji skóry i w∏osów dla doros∏ych, higieny osobistej i zdrowia kobiet
oraz leki bez recepty. Cz´Êç farmaceutyczna, obejmujàca leki na recept´, jest reprezentowana przez
odr´bnà spó∏k´ Janssen-Cilag.

DN: W tym roku obchodzicie 
swoje 20-lecie dzia∏ania 
w Polsce. Co jest powodem
du˝ego zaufania klientów? 
K.L. JesteÊmy dumni, ˝e zyskaliÊmy
sobie zaufanie polskich klientów. 
Za sukcesem naszych produktów 
stoi starannoÊç, doÊwiadczenie 
i korzystanie z najnowszych 
osiàgni´ç nauki, tak aby stworzyç
najwy˝szej jakoÊci produkty
pomagajàce zachowaç zdrowie 
i komfort milionom ludzi w ka˝dym
wieku. Dostarczanie naszym 
klientom produktów najwy˝szej
jakoÊci, przebadanych klinicznie,
jest najwa˝niejszym filarem naszej
firmy i jest zapisane w naszym
Credo. 

D.N. Wspomnia∏a Pani o Credo
Johnson&Johnson, które jest
jednym z najbardziej znanych
dokumentów tego typu.
Jak si´ przek∏ada na codziennà
dzia∏alnoÊç firmy?       

K.L. Credo po ∏acinie oznacza
„wierz´”. W Johnson& Johnson 
Nasze Credo stanowi moralnà
podstaw´ dzia∏aƒ firmy na ca∏ym
Êwiecie i jest bazà, na której opiera
ona swoje dzia∏ania. Dokument 
zosta∏ przet∏umaczony na ponad 50
j´zyków i ju˝ od ponad 60 lat po-
maga pracownikom firmy na ca∏ym
Êwiecie w podejmowaniu w∏aÊciwych,
etycznych decyzji z korzyÊcià dla 
spo∏eczeƒstwa i firmy. Nasze Credo
okreÊla odpowiedzialnoÊç firmy wobec
klientów, pracowników, akcjonariuszy
i spo∏eczeƒstw na ca∏ym Êwiecie.

D.N. JeÊli chodzi o du˝à cz´Êç
dzia∏alnoÊci firmy – kosmetyki 
– czy w najbli˝szym czasie
planujecie Paƒstwo rozszerzenie
portfolio o nowe marki?       
K.L. Koncern Johnson& Johnson 
w swoim portfolio ma marki, które nie sà
obecne na rynku polskim, a sà na Êwie-
cie. Natomiast, czy pojawi sí  jakaÊ nowa
marka… prosz´ cierpliwie czekaç. 

D.N. Bardzo ceniona wÊród
klientów jest marka
Neutrogena®. Skàd – Pani
zdaniem – to powodzenie? 
K.L. Bardzo cieszy mnie sukces tej
marki zarówno w Polsce, jak i na
Êwiecie. Sk∏ada si´ na niego wiele
czynników. WÊród nich nale˝y
wymieniç: wspó∏tworzenie kosmetyków
wraz z dermatologami i ich reko-
mendacja, doskona∏e formu∏y
kosmetyków bazujàce na naj-
nowszych osiàgni´ciach nauki 
i medycyny. Dodatkowo Neutrogena®

to marka bliska konsumentowi,
oferujàcà skuteczne rozwiàzania 
dla problemów ró˝nych rodzajów
skóry. Neutrogena naprawd´ 
dzia∏a. 

D.N. Osobna, du˝a sekcja
Johnson&Johnson to kosmetyki
dla cery szczególnie wra˝liwej,
bo dla dzieci. Na czym polega
Paƒstwa wspó∏praca 
z dermatologami?

Prezentujemy wywiad przeprowadzony z Katarzynà Lukowskà, Marketing Director CEE. 





•
18.09.2010 Kurs medyczny

INNE ZASTOSOWANIE PREPARATÓW I TECHNIK ZABIEGOWYCH DLA ZAAWANSOWANYCH
(hydroksyapatyt, kwas L-polimlekowy i hialuronowy, fale radiowe, mezoterapia ig∏owa)

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa
•

09-10.10.2010 Kurs medyczny

PREWENCJA, TERAPIA, KOREKCJA – MO˚LIWOÂCI WSPÓ¸CZESNEJ DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
20-21.11.2010 Kurs medyczny

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA – TECHNIKA I ARTYZM
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
05.12.2010 Kurs medyczny

ROLA LASERÓW I NOWYCH TECHNOLOGII W MEDYCYNIE ANTI-AGING
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

Derma News30

Program szkoleƒ organizowanych przez

STOWARZYSZENIE LEKARZY 
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

oraz 
FUNDACJ¢ MEDYCYNY ANTI-AGING

w roku 2010

K.L. Przy tworzeniu kosmetyków 
dla dzieci najwa˝niejsze sà bezpie-
czeƒstwo i ∏agodnoÊç. Nad ich for-
mu∏ami pracujà naukowcy specja-
lizujàcy si´ w ró˝nych dziedzinach
nauki. Nasze kosmetyki sà spraw-
dzane ponad 300 razy w rygorystycz-
nych testach. Ich wyjàtkowo ∏agodne
formu∏y zyska∏y rekomendacj´ Êrodo-
wiska medycznego na ca∏ym Êwiecie. 

D.N. JesteÊcie Paƒstwo znani  
z ró˝nych akcji spo∏ecznych.
Prosz´ nam o nich opowiedzieç.    
K.L. Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç
zajmuje rzeczywiÊcie szczególne miejsce
w dzia∏alnoÊci Johnson& Johnson. 
W Polsce firma od 1998 r. wspó∏pracuje
z Fundacjà Wspólna Droga – United

Way. Celem fundacji jest niesienie
pomocy w zakresie opieki spo∏ecznej,
ochrony zdrowia, rehabilitacji,
oÊwiaty i wychowania oraz upow-
szechnianie wiedzy o udzielaniu
pomocy i korzystaniu z takiej pomocy.
Firma Johnson& Johnson dok∏ada
wszelkich staraƒ, aby pomóc pra-
cownikom ∏àczyç ˝ycie zawodowe 
z prywatnym. Szczególny nacisk
stawiany jest na stwarzanie kobietom
jak najbardziej komfortowych
warunków, kiedy przygotowujà si´
do macierzyƒstwa oraz w pierwszych

latach opieki nad dzieckiem. 
Po powrocie mamy nadal majà
mo˝liwoÊç cz´Êciowej pracy z domu.
Innym projektem, z którego jesteÊmy
dumni, jest wsparcie wprowadzenia

do Polski NBAS, czyli behawioralnej
skali zachowaƒ noworodka, zwanej
skalà Brazeltona. Pozwala ona
poznaç indywidualne mo˝liwoÊci 
i zdolnoÊci dziecka, a tym samym
wspomaga budowanie w∏aÊciwego
kontaktu rodziców z dzieckiem.

D.N. Czym nas firma zaskoczy 
w najbli˝szym czasie?
K.L. Kolejnymi wyjàtkowymi nowymi
produktami, które pomogà w codzien-
nej piel´gnacji i utrzymaniu zdrowia.
Bo Johnson& Johnson to firma
troskliwa.     

D.N. Dzi´kujemy bardzo 
za rozmow´ i ˝yczymy firmie 
oraz Pani kolejnych sukcesów.�






