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Wakacyjny numer Derma Newsa poÊwi´camy w wi´kszoÊci Per∏om

Dermatologii Estetycznej 2011. Organizowany ju˝ po raz siódmy konkurs

na najlepsze preparaty stosowane w dermatologii estetycznej cieszy si´

nies∏abnàcym zainteresowaniem nie tylko wÊród firm, które starajà si´ 

o t´ presti˝owà nagrod´, ale równie˝ wÊród pacjentów. Cieszymy si´, 

˝e szukajàc sprawdzonych produktów, coraz cz´Êciej biorà pod uwag´

rekomendacj´ lekarzy. Liczymy na Paƒstwa g∏osy, które zadecydujà 

o wyborze tegorocznych Pere∏. Jak co roku nagrodzimy produkty

zas∏ugujàce na miano najlepszych, najbardziej bezpiecznych

i skutecznych, godnych polecenia naszym pacjentom. Ten preparat, 

który uzyska najwi´kszà liczb´ g∏osów, zostanie zwyci´zcà w danej

kategorii. Na zg∏oszenia czekamy do 12 wrzeÊnia. Wszystkie kupony

skrupulatnie liczymy, tak˝e te wysy∏ane bezpoÊrednio ze strony

internetowej www.dermatologia-estetyczna.pl

Uroczysta Gala wr´czenia Pere∏ Dermatologii Estetycznej odb´dzie si´ 

w Hotelu Sheraton w Warszawie, w dniu 15 paêdziernika. Serdecznie

zapraszamy do udzia∏u w tym wydarzeniu.

W numerze ponadto: w sta∏ej ju˝ rubryce „Prawo w Medycynie”

znajdà Paƒstwo kontynuacj´ poprzedniego artyku∏u dotyczàcego

roszczeƒ pacjentów, przygotowanà przez radc´ prawnego Piotra Kulika.

Polecamy te˝ wywiad z Ewà Engländer. Przybli˝ymy w nim firm´ 

Sanofi-Aventis, poÊwi´cajàc najwi´cej uwagi dzia∏owi estetycznemu 

tego koncernu, który zajmuje si´ dystrybucjà kwasu L-polimlekowego.

˚ycz´ s∏onecznych wakacji i udanego wypoczynku!

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A
02-384 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70
tel. 0 605 332 776 
fax: (0 22) 847 69 33

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

Kole˝anki i Koledzy!
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Nagrody dla Lekarzy uczestniczàcych 
w konkursie na Per∏y Dermatologii
Estetycznej 2011
WÊród lekarzy, którzy do 12 wrzeÊnia 2011 wezmà udzia∏ w g∏osowaniu na Najlepsze Produkty
stosowane w dermatologii estetycznej, zostanà rozlosowane atrakcyjne nagrody. Zach´camy 
do g∏osowania zarówno drogà mailowà, bezpoÊrednio ze strony internetowej Stowarzyszenia:
www.dermatologia-estetyczna.pl, jak równie˝ tradycyjnà pocztà, wykorzystujàc za∏àczony 
do bie˝àcego numeru kupon konkursowy. Oto niektóre z naszych prezentów: 

• 3 zestawy preparatów do wype∏nieƒ Juvederm,
ufundowanych przez Allergan Polska

• 5 zaproszeƒ na Konferencj´ Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych, która odb´dzie si´ 
w dniach 24-26.02.2011 r. w Hotelu Marriott w Warszawie

• 2 pakiety po 10 opakowaƒ witamin Monoderma,
ufundowanych przez AntiAging Institute  

• 5 zestawów preparatów MATRICIUM + Matriciane serum 
+ Matriciane fermete + Matriciane Rides + Matriciane Multi-defense,
ufundowanych przez Laboratoire Dermatologique Bioderma

I. KATEGORIA:
NAJLEPSZY PRODUKT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU:

a) C-Peel  � b) Emervel  � c) Teosyal PureSense  �

2. ZABIEG ROKU:

a) Antyoksydacja � b) Juvederm Hydrate  � c)  Proteal �

d) Regeneris  � d) Restylane Vital  � d) SilkPeel  �

3. PREPARAT DO PEELINGU:

a) Ferulac Peel �   b) Peelingi Fotodynamiczne Renophase �

4. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

a) Cytocare 532  � b) RevitaCare BioRevitalization   �

c)  R-Fine  �   d) Stylage HydroMax  �❑

5. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

a) Perfectha SubSkin  � b) Restylane Perlane  � c)  Stylage M Lido � 

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
1. NOWOÂå ROKU:

a) C-Vit Liposomal Serum  � b) Matricium   �

c)  Monoderma  �   d) RevitaLash Advanced   �

2. PREPARAT DO KOREKTY NIEDOSKONA¸OÂCI SKÓRY:

a) Abradermol  � b) Even Better Clinical Dark Spot Corrector   �

3. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY:

a) Eucerin Hyaluron-Filler  � b) Fillderma Nano  �

c) LiftActiv  �  d) Linia przeciwstarzeniowa Matriciane  �

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

a) Salises ˚el Nawil˝ajàcy  � b) Sebium AKN Fluide  �

5. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA:

a) Cetaphil MD Dermoprotektor  � b) Hidraloe ˚el Aloe  �

6. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ:

a) Azelac ˚el  � b) Redness Solutions Makeup  �

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

a) Cetaphil EM Emulsja do mycia  �

b) Hidraderm Nawil˝ajàcy krem do twarzy  � c)  Toleriane Ultra  �

8. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY:

a) Screenses Bloker SPF 50+ � b) Photoderm Bronz SPF50+  �

c) Photoderm ultra-fluide  � 

KUPON KONKURSOWY

KUPON KONKURSOWY – wype∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
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Per∏y Dermatologii Estetycznej 2011 

I. Kategoria: NAJLEPSZY PRODUKT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

1. NOWOÂå ROKU

C-PEEL DELIVERY SERUM 
C-Peel to nowoczesne serum transportujàce sk∏adniki aktywne. Jego specjalna formu∏a pozwala na
∏atwà i bezpiecznà kombinacj´ z innymi procedurami medyczno-kosmetycznymi. Ma dzia∏anie
antyoksydacyjne, przeciwzmarszczkowe, depigmentacyjne, regenerujàce i nawil˝ajàce. Przeznaczony
do wszystkich rodzajów skóry. Glukozyd askorbylu, czyli stabilna postaç witaminy C, ma dzia∏anie
antyoksydacyjne, dzia∏a przeciw zmarszczkom oraz ujednolica koloryt skóry. Kwas hialuronowy 
o bardzo niskiej masie czàsteczkowej, zamkni´ty w liposomach, nawil˝a, pobudza fibroblasty do
syntezy kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów oraz u∏atwia przenikanie pozosta∏ych sk∏adników
aktywnych. SYN-COLL dzia∏a przeciw zmarszczkom, pobudzajàc syntez´ kolagenu. Wyciàg z morwy
bia∏ej dzia∏a rozjaÊniajàco, hamujàc tyrozynaz´, a pantenol – emoliencyjnie, epitelizujàco 
i nawil˝ajàco. C-Peel mo˝e byç stosowany w po∏àczeniu z peelingami chemicznymi w formie ˝elu,
roztworu oraz z dodatkami do peelingów chemicznych w proszku.

Laboratorium SeSDERMA

EMERVEL 
To nowa, opracowana przez firm´ Galderma, zaawansowana technologicznie i naukowo seria wy-
pe∏niaczy z kwasem hialuronowym. 
Na rynku polskim dost´pnych jest 5 wype∏niaczy, z lidokainà oraz bez dodatku lidokainy, ka˝dy 
do zastosowania w okreÊlonym wskazaniu: Emervel Touch, Emervel Classic, Emervel Deep, Emervel
Lips oraz Emervel Volume.
W∏aÊciwoÊci ka˝dego wype∏niacza Emervel zosta∏y precyzyjnie opracowane w ramach Optimal
Balance Technology, w celu zapewnienia odpowiedniej konsystencji produktu w ka˝dej warstwie
skóry oraz bezpieczeƒstwa w ka˝dym okreÊlonym miejscu iniekcji. Ten optymalny balans pomi´dzy
st´˝eniem, odpowiednim stopniem usieciowania i kalibracjà zapewnia pacjentowi komfort 
i d∏ugotrwa∏y efekt.
Przed wprowadzeniem do sprzeda˝y Emervel zosta∏ poddany gruntownym i rzetelnym badaniom
klinicznym. Doskona∏e bezpieczeƒstwo i skutecznoÊç Emervelu potwierdzono w europejskich,
wielooÊrodkowych, randomizowanych, podwójnie zaÊlepionych, kontrolowanych wobec aktywnych
preparatów, stosowanych na obie po∏owy twarzy, porównawczych badaniach klinicznych.

Galderma Polska

TEOSYAL PURESENSE
Nowa gama produktów z Laboratorium Teoxane – Teosyal PureSense. 
Najbardziej pe∏ny zakres wype∏niaczy dermatologicznych z lidokainà. Natychmiastowe i d∏ugo
trwajàce rezultaty. 

Przedstawiamy wyselekcjonowane preparaty, które majà szans´ otrzymaç laur Pere∏ Dermatologii Estetycznej
2011. Produkty, które w danej kategorii dostanà najwi´kszà liczb´ g∏osów lekarzy, zostanà uhonorowane
statuetkà Pere∏ na uroczystej Gali w hotelu Sheraton w dniu 15 paêdziernika 2011.

Patronat prasowy nad konkursem obj´∏y czasopisma: Ekspert Anti-Aging, Dermatologia Estetyczna,
Dermatologia i Kosmetologia, Medycyna Estetyczna i Anti-Aging
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Kiedy zostajà wstrzykni´te do skóry ̋ ele kwasu hialuronowego, na skutek stresu oksydacyjnego mogà
nastàpiç stany zapalne skóry, co przyspiesza proces rozpadu produktu. 
Dzi´ki badaniom i formule opracowanej przez Teoxane produkty Teosyal PureSense dajà lepszà
ochron´ przed stresem oksydacyjnym ni˝ inne wype∏niacze zawierajàce to samo st´˝enie lidokainy. 

NewDerm

2. ZABIEG ROKU

ANTYOKSYDACJA
To doskona∏y zabieg przeciwdzia∏ajàcy niepo˝àdanym efektom wywo∏anym przez wolne rodniki,
promieniowanie s∏oneczne i up∏yw czasu. Polecany zarówno dla osób dojrza∏ych, o zaawansowanym
stopniu fotouszkodzenia, jak i dla osób m∏odych, u których jeszcze nie wystàpi∏y zmiany zauwa˝alne
go∏ym okiem. W przypadku g∏´bokiego fotouszkodzenia zabieg antyoksydacyjny sp∏yca zmarszczki 
i rozjaÊnia przebarwienia, z kolei w przypadku niewielkich zmian zwiàzanych z fotostarzeniem
nast´puje wyg∏adzenie i odÊwie˝enie skóry. Sekret zabiegu antyoksydacyjnego tkwi w do-
brodziejstwach ukrytych w antyoksydantach po∏àczonych w silny koktajl przeciwutleniajàcy.
Optymalna kombinacja silnych antyoksydantów (kwas ferulowy, floretyna, witamina C) zawartych 
w peelingu chemicznym Ferulac Peel oraz w serum transportujàcym sk∏adniki aktywne C-Peel
gwarantuje rezultaty ju˝ po pierwszej sesji. Piel´gnacja domowa za pomocà C-Vit Liposomal Serum
stanowi odpowiednià kontynuacj´ profesjonalnych zabiegów przeprowadzanych w gabinecie,
przed∏u˝a efekty dzia∏ania profesjonalnych preparatów i poprawia kondycj´ skóry. 

Laboratorium SeSDERMA

JUVEDERM® HYDRATE
Nowy produkt firmy Allergan, do wykonywania zabiegów nawadniajàcych skór´ w jej najg∏´bszych
warstwach. Juvéderm HYDRATE podany drogà iniekcji przywraca optymalny poziom kwasu
hialuronowego w skórze. W nast´pstwie g∏´bokie warstwy skóry zostajà nawodnione. Odzyskuje ona
m∏odzieƒczy wyglàd i blask. 
Juvederm HYDRATE zawiera 13,5 mg/g niesieciowanego kwasu hialuronowego oraz 0,9% mannitolu
– czynnika antyutleniajàcego, który zapobiega degradacji kwasu hialuronowego wywo∏anej przez
wolne rodniki, a tym samym przed∏u˝a efekty zabiegu.
Preparat  jest skuteczny w przywracaniu Êwie˝ego wyglàdu i g∏adkoÊci skóry twarzy, szyi, dekoltu 
i d∏oni. Dzia∏a pod powierzchniowà warstwà skóry w okolicy zwanej skórà w∏aÊciwà. U˝ywajàc
krótkich, cienkich igie∏ podajemy Juvederm HYDRATE technikà wielokrotnych iniekcji na planowane
obszary leczenia. Kwas hialuronowy Juvederm HYDRATE przywraca naturalny poziom HA, co z kolei
przyciàga i zatrzymuje wod´ w skórze, poprawiajàc jej elastycznoÊç.

Allergan Polska

ZESTAWY DO PRZYGOTOWANIA OSOCZA BOGATOP¸YTKOWEGO PROTEAL
Zestawy MesoBeauty 20 i 40 do przygotowywania osocza bogatop∏ytkowego renomowanego
hiszpaƒskiego producenta PROTEA¸. ̧ atwe w u˝yciu i przygotowaniu. Ka˝dy zestaw zawiera elementy
wymagane w celu pobrania krwi, jej odwirowania i aktywowania osocza bogatop∏ytkowego. 
Z zestawu Meso Beauty 20 (z 20 ml krwi) uzyskujemy ok. 10 ml osocza, w tym 4 ml osocza
bogatop∏ytkowego (PRP – Platlet Rich Plasma).
Z zestawu Meso Beauty 40 (z 40 ml krwi) uzyskujemy ok. 20 ml osocza, w tym 8 ml osocza
bogatop∏ytkowego (PRP – Platlet Rich Plasma).
Przy u˝yciu zestawów MesoBeauty PROTEAL otrzymujemy koncentrat p∏ytek, który gwarantuje
maksymalnà skutecznoÊç terapii. Dzi´ki odpowiedniej zawartoÊci czynników wzrostu i komórek
macierzystych naszego osocza Meso Beauty PROTEAL doskonale rewitalizuje i regeneruje skór´,
uruchamia proces stymulacji fibroblastów do wytwarzania nowego kolagenu.
Silna rewitalizacja skóry jest mo˝liwa dzi´ki tzw. Autologicznej Odnowie Komórkowej – czyli
regeneracji komórek skóry, poprzez dzia∏anie czynników wzrostu i komórek macierzystych. 

Beautymed

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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REGENERIS
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 Vivacy

RESTYLANE® VITAL
Restylane Vital reprezentuje nowà klas´ produktów stabilizowanego kwasu hialuronowego
technologii NASHA™ – HYDROBALANS. Produkt jest dedykowany odbudowie i rewitalizacji skóry
ca∏ego cia∏a, szczególnie skóry wokó∏ oczu, okolicy ust i czerwieni wargowej, skóry szyi i dekoltu oraz
d∏oni. 
Rekomendowana seria 3 zabiegów w odst´pach 4-tygodniowych zapewnia efekty estetyczne
potwierdzone badaniami klinicznymi: 
• odbudow´ struktury skóry
• nawil˝enie skóry 
• wzrost elastycznoÊci i j´drnoÊci skóry
• wyg∏adzenie drobnych zmarszczek 
• d∏ugotrwa∏y efekt rewitalizacji
• regeneracj´ skóry dzieƒ po dniu
Dla podtrzymania efektów cykl zabiegów nale˝y powtarzaç w odst´pach szeÊciomiesi´cznych. 
Restylane Vital jest dost´pny w formie Pen Injectora (2 ml) oraz strzykawki (1 ml).
Od kwietnia 2011 r. Restylane Vital jest w sprzeda˝y równie˝ z dodatkiem 0,3% lidokainy (Restylane
Vital Lidocaine).

Q-Med (Galderma)

SILKPEEL DERMALINFUSIONTM – JEDYNA TAKA MIKRODERMABRAZJA!!!
Urzàdzenia SilkPeel gwarantujà najnowoczeÊniejszy i najbezpieczniejszy zabieg polegajàcy 
na eksfoliacji naskórka (g∏owica diamentowa) i infuzji sk∏adników aktywnych w jednym procesie.
Po∏àczenie dwóch procesów zapewnia opatentowana technologia DermalInfusion, która aktywnie
pomaga w leczeniu wielu schorzeƒ dermatologicznych, takich jak: zmarszczki, tràdzik, skóra sucha,
przebarwienia (brunatne plamy, przebarwienia spowodowane zaburzeniami hormonalnymi,
antykoncepcjà, nadmiernà ekspozycjà na s∏oƒce, wiekiem) oraz inne. Zabieg z u˝yciem SilkPeel
wspomaga regeneracj´ naskórka, pobudza odnow´ komórkowà, stymuluje fibroblasty do syntezy
w∏ókien kolagenowych. 
Jedynie technologia Dermalinfusion zapewnia g∏´bokà infuzj´ du˝ych moleku∏, takich jak witamina C
czy kwas hialuronowy. Efekty zabiegu sà widoczne natychmiast po nim, skóra jest oczyszczona,
mi´kka, elastyczna, jednolita, nie wyst´pujà podra˝nienia, skóra nie szczypie, nie drapie, nie ma
˝adnych niekorzystnych rezultatów typowych dla zwyk∏ej mikrodermabrazji. Zabieg jest wskazany na
twarz i cia∏o, trwa ok. 20 minut. W terapii zaleca si´ od 4 do 6 zabiegów w odst´pach tygodniowych. 

DermoSys

3.PREPARAT DO PEELINGU

FERULAC PEEL
To profesjonalny zestaw peelingów chemicznych ostatniej generacji tzw. nanopeelingów.
Przeciwdzia∏a fotouszkodzeniom skóry ze wzgl´du na zawartoÊç nowoczesnych antyoksydantów:

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.



Derma News 9

kwasu ferulowego i floretyny. Stanowi doskona∏à terapi´ przeciwzmarszczkowà, przebarwieƒ oraz
tràdziku. Idea preparatu sprowadza si´ do systemowego oddzia∏ywania na powierzchni´ naskórka 
za pomocà kolejno nast´pujàcych po sobie kroków. Ferulac Classic zawiera kwas ferulowy i floretyn´,
z kolei Ferulac Plus zawiera kwas ferulowy, floretyn´, retinoidy oraz kwasy owocowe: jab∏kowy,
cytrynowy i mlekowy. Na zakoƒczenie zabiegu nak∏ada si´ Ferulac Nanoadditive Mist, dodatek 
do peelingu, wzmacniajàcy dzia∏anie wczeÊniej zastosowanych peelingów chemicznych. Dodatek 
do peelingu Ferulac zawiera sk∏adniki aktywne zamkni´te w nanosomach: kwas ferulowy, floretyn´,
nikotynamid, kwas azelainowy, retinol, ceramidy 1, 2, 3, &-6-II i cynk. 

Laboratorium SeSDERMA

PEELINGI FOTODYNAMICZNE RENOPHASE
Najnowsze osiàgni´cie w dziedzinie dermatologii estetycznej, zwi´kszajà bowiem znacznie
odpowiedê komórkowà skóry na Êwiat∏o. Mo˝na ich u˝ywaç wraz z LED lub IPL w odpowiednich
ustawieniach i parametrach. Do gamy tych peelingów nale˝à innowacyjne produkty francuskiego
Laboratorium Renophase, takie jak Red Peel, BioPeel Red i 5-CR Chlorophyline.
Zasadà dzia∏ania peelingów progresywnego Fotoodm∏adzania PDT Renophase jest uwolnienie
kontrolowanego poziomu reaktywnych form tlenu podczas procesu fototerapii. Zabieg ten wzmaga
odpowiedê komórkowà, uwalnia cytokainy i czynniki wzrostu oraz stymuluje proces naprawy tkanek.
Dzia∏a w szczególnoÊci w miejscach komórek keratynocytów i fibroblastów, g∏ównie na mitochondria
i receptory. Energia fotoniczna poch∏oni´ta przez mitochondria powoduje spadek fotochemiczny, 
a w konsekwencji przyrost energii komórkowej i aktywacj´ syntezy kwasów nukleinowych.

Beautymed

4. PREPARAT DO MEZOTERAPII

CYTOCARE® 532
CytoCare 532 to ekskluzywny koktajl do mezoterapii ig∏owej znanego francuskiego producenta
Laboratorium RevitaCare®. Jak ˝aden inny koktajl zapewnia widoczne i d∏ugotrwa∏e rezultaty w kuracji
odm∏adzajàcej. Wyjàtkowa skutecznoÊç tego produktu tkwi w idealnie dobranym st´˝eniu kwasu
hialuronowego 32 mg/5 ml oraz unikatowej kompozycji 55 aktywnych sk∏adników takich jak
witaminy, sole nieorganiczne i aminokwasy, które dzi´ki odpowiedniemu procesowi produkcji sà
wysoce stabilne. To w∏aÊnie jest gwarancjà efektów!
CytoCare 532 intensywnie nawadnia i od˝ywia skór´, wyg∏adza drobne zmarszczki, dajàc
spektakularny efekt odm∏odzenia i wyg∏adzenia skóry. Dzi´ki CytoCare 532 biologiczny kapita∏ skóry
jest zachowany, a efekty starzenia zatrzymane. Synergiczne dzia∏anie witamin, aminokwasów 
i minera∏ów z kwasem hialuronowym przyspiesza regeneracj´ komórkowà. Certyfikat JakoÊci EN ISO
9001/EN ISO 12485:2003 jest gwarancjà najwy˝szej jakoÊci sk∏adników i Êcis∏ej kontroli produkcji.

Beautymed

REVITACARE® BIOREVITALISATION
Produkt do mezoterapii ig∏owej, sk∏adajàcy si´ z dwóch fiolek. W jednej znajdziemy 1% kwas
hialuronowy, w drugiej zaÊ niezwykle st´˝onà mieszank´ multiwitamin, takich jak witamina C, retinol
(wit. A), witaminy z grupy B oraz witamin´ D i E. Dzi´ki innowacyjnemu procesowi produkcyjnemu
witaminy zawarte w koktajlu majà odpowiednie st´˝enie i sà wysoce stabilne. RevitaCare
BioRevitalisation jest przygotowany do tworzenia w∏asnych mieszanek w zale˝noÊci od potrzeb skóry
danego pacjenta, okolicy poddanej zabiegowi, to lekarz decyduje o proporcjach kwasu i witamin.
Produkt ten, jako jedyny wyjàtkowo rozjaÊnia skór´, przywraca jej blask i witalnoÊç. Nawil˝a – dzi´ki
wysokiej koncentracji kwasu – wyg∏adza drobne zmarszczki i stymuluje fibroblasty do produkcji
kolagenu. Mo˝na go podawaç powierzchownie, Êródskórnie, jak i podskórnie, stymulujàc tym samym
tkank´ podskórnà. RevitaCare BioRevitalisation, ze wzgl´du na du˝à zawartoÊç witaminy C i retinolu,
doskonale radzi sobie z cieniami i workami pod oczami, likwidujàc je ca∏kowicie. Certyfikat JakoÊci EN
ISO 9001/EN ISO 12485:2003 jest gwarancjà najwy˝szej jakoÊci sk∏adników i Êcis∏ej kontroli
produkcji.

Beautymed
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R-FINE®

R-fine to niestabilizowany kwas hialuronowy do mezoterapii i mezoliftingu twarzy, szyi, dekoltu 
i grzbietów d∏oni. Dzi´ki wysokiemu st´˝eniu 15 mg/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 napi´cia skóry.
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 estetyczne.

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 ale zwi´ksza równie˝ 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 dla natychmiastowego i d∏ugotrwa∏ego nawil˝enia, który przywraca skórze
Êwie˝oÊç, g∏adkoÊç i uczucie komfortu.

Laboratorium VIVACY

5. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡

PERFECTHA SUBSKIN
NowoÊç w gamie wype∏niaczy Perfectha francuskiego producenta ObvieLine. Produkowany w 3,0 ml
ampu∏kostrzykawkach produkt przeznaczony jest do wolumetrii twarzy, modelowania koÊci
policzkowych, jarzmowych i wype∏niania du˝ych ubytków skórnych. Perfectha SubSkin dzi´ki
zastosowaniu nowej technologii BRID – udoskonalonych wiàzaƒ mi´dzyczàsteczkowych – sprawia, 
˝e produkt jest wysoce biokompatybilny, a jednoczeÊnie daje d∏ugo utrzymujàcy si´ efekt estetyczny.
Dzi´ki zaawansowanej technologii otrzymujemy ˝el o ulepszonej strukturze molekularnej, który
zapewnia wolniejszà degradacj´ izowolemicznà o jednorodnym stopniu wch∏aniania w czasie.

Beautymed

RESTYLANE PERLANE™, RESTYLANE PERLANE™ LIDOCAINE
Reprezentujà rodzin´ produktów na bazie stabilizowanego kwasu hialuronowego technologii
NASHA™ – Restylane®. 
Produkty dedykowane sà do:
• wype∏niania g∏´bokich zmarszczek i fa∏d 
• korekcji doliny ∏ez
• obj´toÊciowego modelowania konturów twarzy 
Restylane Perlane, Restylane Perlane Lidocaine charakteryzuje wyjàtkowa, potwierdzona 
w badaniach klinicznych zdolnoÊç unoszenia tkanek. Produkty zapewniajà d∏ugotrwa∏y, utrzymujàcy
si´ do 18 miesi´cy efekt estetyczny. 
SkutecznoÊç i bezpieczeƒstwo produktów Restylane zosta∏o potwierdzone w ponad 75 Êwiatowych
badaniach klinicznych przeprowadzonych zgodnie z Evidence Based Medicine (Medycyna Oparta 
na Faktach). 
¸àcznie na Êwiecie wykonano ponad 11 milionów zabiegów z u˝yciem produktów rodziny Restylane. 

Q-Med (Galderma)

STYLAGE M LIDO
Naturalna korekcja
StylAge jest nowym monofazowym implantem ∏àczàcym sieciowany kwas hialuronowy 
i antyoksydant. Zastosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoli∏o

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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Laboratorium VIVACY na stworzenie gamy produktów wykazujàcych si´ d∏ugotrwa∏ym stopniem
utrzymywania si´ w tkankach oraz ∏atwoÊcià i regularnoÊcià iniekcji. 
ObecnoÊç antyoksydantów (mannitol lub sorbitol) zapewnia: 
1. zachowanie jednakowej stabilnoÊç 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 technologià IPN-like daje lekarzom nowe mo˝liwoÊci w spersonalizowanych
korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting obj´toÊciowy. 

Laboratorium VIVACY

II. Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

C-VIT LIPOSOMAL SERUM
C-VIT Liposomal Serum to intensywna terapia uderzeniowa wykorzystujàca innowacyjnà
technologi´ Nano. Nanotechnologia umo˝liwia przenoszenie sk∏adników aktywnych
zamkni´tych w nanosomach do najg∏´bszych warstw skóry, co wzmacnia ich efekt dzia∏ania.
Zalecany jako profilaktyka i terapia fotostarzenia skóry. Zawiera witamin´ C, kwas hialuronowy,
tripeptyd-5 palimitylu i wyciàg z morwy bia∏ej. Zmniejsza wyst´powanie zmarszczek, poprawia
nawil˝enie i j´drnoÊç, ujednolica koloryt skóry, rozjaÊnia przebarwienia i zapobiega ich
ponownemu wystàpieniu. Doskona∏y jako terapia uzupe∏niajàca zabiegi korekcji rozst´pów 
i blizn.

Laboratorium SeSDERMA

MATRICIUM®

Laboratoire Dermatologique Bioderma stworzy∏o unikalny i innowacyjny wyrób medyczny
Matricium®, który sprawia, ˝e to, co dotychczas wydawa∏o si´ niemo˝liwe – naturalna, g∏´boka
regeneracja komórek i tkanek – sta∏o si´ realne. 
W przemyÊle kosmetycznym wykorzystuje si´ ponad 10.000 aktywnych sk∏adników do produkcji
kosmetyków, jednak wi´kszoÊç z nich to substancje obce dla skóry. Si∏a i oryginalnoÊç
Matricium tkwi w tym, ˝e do produkcji wykorzystano wy∏àcznie sk∏adniki naturalnie znajdujàce
si´ w skórze. Dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom Matricium uzyska∏o mi´dzynarodowy patent jako
sterylny wyrób medyczny. B´dàc w 100% produktem biomimetycznym, Matricium jest
prawdziwym pionierem w zakresie regeneracji komórek i przeciwdzia∏ania starzeniu si´ skóry.
Oprócz dostarczania skórze aktywnych sk∏adników, zawiera substancje, które dzia∏ajà tak˝e 
w jej najg∏´bszych warstwach. Substancje te aktywizujà znajdujàcy si´ w skórze czynnik
wzrostu, a tym samym reaktywujà procesy odnowy, pozwalajàc na g∏´bokà i naturalnà
regeneracj´ oraz d∏ugotrwa∏à popraw´ g´stoÊci skóry. Dzi´ki temu od˝ywczemu i w 100%
przyswajanemu przez skór´ produktowi, mo˝e si´ ona naturalnie, g∏´boko i trwale regenerowaç. 

Laboratoire Dermatologique Bioderma

MONODERMA – WITAMINY W NAJCZYSTSZEJ POSTACI
Witaminy to podstawowe substancje majàce wp∏yw na zachowanie zdrowia i urody naszej skóry.
A, E, C – to te najpopularniejsze, bo posiadajà najwi´cej dobroczynnych dla skóry w∏aÊciwoÊci,
i to w∏aÊnie one zosta∏y zamkni´te w innowacyjnych pojedynczych kapsu∏kach.
Monoderma zosta∏a specjalnie opracowana, by redukowaç ryzyko ewentualnego za-
nieczyszczenia preparatu oraz wystàpienia reakcji alergicznych. Wyró˝nia jà opatentowany 
i nowoczesny noÊnik kapsu∏ki MonoDermoDose® – system innowacyjnego pakowania w postaci
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biodegradowalnej ˝elatynowej otoczki, przewy˝szajàcy nawet najbardziej zaawansowane tubki,
dozowniki i s∏oiczki. 
Witamina A stopniowo i skutecznie odm∏adza skór´ dojrza∏à, poprzez zintensyfikowanie odnowy
komórkowej i regeneracji skóry, doskonale jà wyg∏adza. 
Witamina C posiada w∏aÊciwoÊci rozjaÊniajàce i sprawia, ˝e skóra niemal natychmiast zyskuje
promienny, Êwie˝y wyglàd. Dodatkowo zapobiega hiperpigmentacji, regulujàc produkcj´
melaniny. Witamina C aktywizuje i regeneruje witamin´ E, pot´gujàc w ten sposób dzia∏anie
przeciw wolnym rodnikom.
Witamina E jest szczególnie polecana do skóry wra˝liwej i sk∏onnej do podra˝nieƒ, gdy˝ ma
w∏aÊciwoÊci ∏agodzàce i dzia∏a zmi´kczajàco oraz naturalnie nawil˝a. Wspaniale sprawdza si´
tak˝e po zabiegach, takich jak mezoterapia, czy peeling chemiczny oraz kuracje polaserowe, jak
równie˝ przy nadmiernym rogowaceniu skóry, czy przy fototerapii.

AntiAging Institute

REVITALASH® ADVANCED
Marka RevitaLash to lider Êwiatowy, który jako pionier stworzy∏ w 2006 roku pierwszà od˝ywk´
stymulujàcà wzrost rz´s i brwi na Êwiecie i w czerwcu 2011 roku wprowadzi∏ najbardziej
zaawansowanà formu∏´ RevitaLash Advanced, której efekt dzia∏ania widaç ju˝ po 3 tygodniach
stosowania. Potwierdzajà to badania kliniczne pi´ciu niezale˝nych instytutów badawczych 
w USA i Kanadzie. Badania potwierdzi∏y skutecznoÊç i najwy˝sze bezpieczeƒstwo zastosowania.
RevitaLash Advanced jest testowany dermatologicznie, oftalmologicznie, nie wywo∏uje alergii,
nie powoduje podra˝nieƒ ani zmian w kolorze siatkówki. Bardziej g´sta formu∏a powoduje, 
˝e produkt mo˝na bezpiecznie aplikowaç tu˝ u nasady rz´s, nie sàczy si´ na powierzchni´ oka.
Testy kliniczne nie wykazujà ˝adnego wp∏ywu na ciÊnienie wewnàtrzga∏kowe oka.
W niezale˝nych badaniach klinicznych 90% osób stwierdzi∏o, ˝e ich rz´sy wyglàdajà lepiej, 
a 97% badanych osób stwierdzi∏a popraw´ wyglàdu swoich rz´s ju˝ w ciàgu 3 tygodni
stosowania RevitaLash Advanced.

Plazanet RevitaLash Polska 

2. PREPARAT DO KOREKTY NIEDOSKONA¸OÂCI SKÓRY

ABRADERMOL
Stanowi doskona∏e przygotowanie skóry pod ka˝dy zabieg piel´gnacyjny. To preparat
przeznaczony do domowej eksfoliacji skóry twarzy i cia∏a. Stanowi skutecznà terapi´
przeciwzmarszczkowà skóry t∏ustej i tràdzikowej. Zwi´ksza elastycznoÊç i napi´cie skóry.
Zawiera tlenek glinu 20%, niacynamid 5% i mas∏o karite 3%. ObecnoÊç kryszta∏ów tlenku glinu
w tej samej postaci co stosowane w tradycyjnej mikrodermabrazji zapewnia doskona∏e rezultaty
w przypadku przebarwieƒ, rozst´pów i blizn (potràdzikowych, atroficznych). Niacynamid 
o dzia∏aniu przeciwzapalnym ∏agodzi tràdzik niezapalny, zamyka rozszerzone pory. Mas∏o karite,
ze wzgl´du na zawartoÊç nienasyconych kwasów t∏uszczowych, zapewnia w∏aÊciwoÊci
nawil˝ajàce i regenerujàce preparatu. pH 7.0

Laboratorium SeSDERMA

EVEN BETTER CLINICAL DARK SPOT CORRECTOR
Even Better Clinical Dark Spot Corrector to serum piel´gnacyjne, które pomaga efektywnie
zmniejszyç widocznoÊç ciemnych plam oraz przebarwieƒ skóry wynikajàcych ze starzenia si´
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. Oczekujàcy 
na patent kompleks CL-302, opracowany przez naukowców Clinique, w udowodniony klinicznie
sposób poprawia utrzymanie jednolitego koloru, blasku i przejrzystoÊci skóry. Kompleks ten
sk∏ada si´ z pi´ciu wspó∏dzia∏ajàcych ze sobà sk∏adników o w∏aÊciwoÊciach rozjaÊniajàcych. 

Clinique

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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3. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

EUCERIN HYALURON-FILLER
NowoÊç Eucerin HYALURON-FILLER Krem wype∏niajàcy zmarszczki na dzieƒ do skóry normalnej 
i mieszanej.
Sk∏adniki aktywne: 2 ∏aƒcuchy kwasu hialuronowego (d∏ugi i krótki), Saponina:
• natychmiastowo napina i wyg∏adza skór´
• redukuje zmarszczki w górnych i dolnych warstwach naskórka
• wype∏nia g∏´bokie zmarszczki w skórze w∏aÊciwej
• ma lekkà, dobrze wch∏aniajàcà si´ formu∏´ dostosowanà do potrzeb skóry normalnej 

i mieszanej, ze wzgl´du na formu∏´ idealny do stosowania w ciep∏ym klimacie
• chroni przed promieniowaniem UVA/UVB (SPF 15)
• nie zatyka porów, znakomity jako podk∏ad pod makija˝
Zastosowanie:
• do piel´gnacji skóry po 30. roku ˝ycia
• po iniekcjach kwasu hialuronowego – w celu przed∏u˝enia efektów uzyskanych dzi´ki 

zabiegom dermatologii estetycznej
• jako podk∏ad pod makija˝

Eucerin

FILLDERMA NANO
Fillderma Nano to doskona∏a profilaktyka i terapia przeciwzmarszczkowa, nowy, innowacyjny
system kosmetyczny. Zapewnia d∏ugotrwa∏y efekt wype∏nienia zmarszczek od wewnàtrz. Zawiera
sk∏adniki aktywne zamkni´te w nanosomach, które pozwalajà przenosiç sk∏adniki aktywne
poprzez warstwy skóry. Fillderma nano to zabieg mo˝liwy do wykonania w domu, zapewniajàcy
natychmiastowe i d∏ugotrwa∏e efekty. Zawiera kwas hialuronowy o wysokiej i ultraniskiej masie
molekularnej, który natychmiast wype∏nia zmarszczki, gromadzi du˝e iloÊci wody, co zwi´ksza
jego obj´toÊç. Peptydy mimetyczne stymulujà syntez´ kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego
i glikozaminoglikanów (GAGs). Poprawiajà przyleganie komórek, co zwi´ksza j´drnoÊç i uje-
dnolica koloryt skóry. Wzmacniajà i regenerujà wewn´trzne tkanki podtrzymujàce, co opóênia
pojawianie si´ zmarszczek. Wyciàg z czarnej herbaty wype∏nia zmarszczki od wewnàtrz (efekt
lipowype∏niania), chroni kolagen i elastyn´ przed glikacjà bia∏ek, poprawia struktur´ i nadaje
skórze zaró˝owiony koloryt. Niacynamid wzmacnia i poprawia funkcj´ bariery skóry, poprawia
wyglàd i struktur´ skóry dojrza∏ej (synteza kolagenu), chroni przed uszkodzeniami s∏onecznymi.
Wàkrota azjatycka regeneruje skór´ i pobudza syntez´ kolagenu. Mocznik g∏´boko nawil˝a, 
a rozpuszczalny kolagen zapewnia syntez´ kolagenu. 

Laboratorium SeSDERMA

LIFTACTIV
Kompleksowa, przeciwzmarszczkowa terapia uj´drniajàca.
Naukowcy Vichy zrewolucjonizowali wiedz´ na temat piel´gnacji przeciwstarzeniowej dzi´ki
odkryciu najwa˝niejszej roli, jakà pe∏ni êród∏o odnowy komórkowej (Derm Sourse). Znajdujàca
si´ w zewn´trznej cz´Êci skóry w∏aÊciwej, tu˝ pod po∏àczeniem skórno-naskórkowym, bardzo
cienka i delikatna warstwa komórek, jest równie˝ najbardziej aktywna i najwa˝niejsza ze
wszystkich, poniewa˝ sama kieruje procesem regeneracji ca∏ej skóry. Dzi´ki niej powstajà nowe
komórki, nowe w∏ókna, nowe wymiany sk∏adników od˝ywczych. Laboratoria Vichy
zidentyfikowa∏y pierwszy sk∏adnik aktywny pochodzenia roÊlinnego, który dzia∏a na èród∏o
Odnowy Komórkowej. Ramnoza – cukier roÊlinny, w 100% tolerowany przez skór´, nie powoduje
glikacji, uznany za sk∏adnik, który jest zdolny do dzia∏ania na Derm Source i przywrócenia jej
aktywnoÊci. Naukowcy Vichy zastosowali Ramnoz´ w 5% st´˝eniu we wszystkich produktach 
z gamy Liftactiv, aby zapewniç pe∏nà przemian´ skóry. Zmarszczki sà wype∏nione, skóra jest
aksamitnie g∏adka i promienna.

Vichy

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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LINIA PRZECIWSTARZENIOWA MATRICIANE
Bazujàc na spektakularnych wynikach dzia∏ania Matricium®, BIODERMA stworzy∏a tak˝e
pierwszà lini´ preparatów biokosmetycznych do piel´gnacji skóry: Matriciane. Dzi´ki
specjalnym aktywnym sk∏adnikom oraz konsystencji zwi´kszajàcej odpornoÊç skóry na
Êrodowisko i styl ˝ycia, linia produktów do piel´gnacji skóry Matriciane wp∏ywa zarówno na
procesy biologiczne starzenia si´ skóry, jak i na oznaki starzenia si´.
Matriciane Sérum – serum intensywnie regenerujàce i przeciwdzia∏ajàce starzeniu si´ skóry.
Matriciane Multi-Défense – krem biowitalizujàcy, zwalczajàcy pierwsze oznaki starzenia si´
skóry.
Matriciane Rides – krem wyg∏adzajàcy zmarszczki.
Matriciane Fermeté – krem liftingujàcy do skóry pozbawionej j´drnoÊci.

Laboratoire Dermatologique BIODERMA

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

SALISES ˚EL NAWIL˚AJÑCY
˚el o przyjemnej, niet∏ustej konsystencji, o w∏aÊciwoÊciach nawil˝ajàcych, przeznaczony dla
skóry t∏ustej ze sk∏onnoÊcià do tràdziku. To najbardziej efektywna kombinacja beta-
hydroksykwasów. Zawiera kompleks regulujàcy wydzielanie sebum 5%, nikotynamid 4%,
roztwór acetyldipeptydowy 3%, kwas salicylowy 1,5%, Aloe Vera 1%, sole cynku 0,3%, kwas
hialuronowy. Kwas salicylowy ma dzia∏anie keratolityczne, komedolityczne, bakteriostatyczne,
odbudowujàce i regulujàce sebum. Powoduje z∏uszczanie powierzchni skóry, uniemo˝liwiajàc
gromadzenie zanieczyszczeƒ wewnàtrz porów, usuwa martwe komórki z powierzchni skóry.
Kompleks regulujàcy wydzielanie sebum zawiera sole cynku oraz witaminy z grupy B, które
poprawiajà wyglàd skóry starzejàcej si´, z tendencjà do tràdziku. Nie dopuszcza do utraty wody
przez skór´, pobudza syntez´ kolagenu, zmniejsza oznaki starzenia. Kojàce dzia∏anie roztworu
acetyldipeptydowego i Aloe Vera zwi´ksza skutecznoÊç preparatu. 

Laboratorium SeSDERMA

SEBIUM AKN FLUIDE
U osób z tràdzikiem komórki w mieszku w∏osowym nadmiernie si´ namna˝ajà. Jednym z po-
wodów tego zjawiska jest obecnoÊç utlenionego skwalenu (sebum) w górnych warstwach skóry
i – przede wszystkim – w ujÊciu mieszka w∏osowego. Nadmierne rogowacenie prowadzi do
powstania czopa, który zatyka ujÊcia mieszka w∏osowego i blokuje uwalnianie ∏oju. To w∏aÊnie
retencja ∏oju jest przyczynà rozwoju zmian tràdzikowych w postaci zaskórników i mikrocyst.
Laboratoratoire Dermatologique Bioderma opracowa∏o nowà ide´ leczenia tràdziku: zachowanie
prawid∏owych w∏aÊciwoÊci ∏oju (sebum), zapobieganie jego g´stnieniu, poprzez ochron´ przed
dzia∏aniem antyoksydantów, dzi´ki dzia∏aniu mieszanki wyciàgów roÊlinnych o nazwie
Fluidactiv®. Zapobiegajàc przemianom skwalenu i uruchamiajàc pewne mechanizmy
przeciwtràdzikowe, mo˝na zapobiec powstawaniu zaskórników i kaskadzie zapalenia.
W∏aÊciwoÊci i dzia∏anie: 
• poprawia jakoÊç sebum, zapobiega jego g´stnieniu i redukuje hiperkeratynizacj´, co hamuje
powstawanie zaskórników
• po∏àczenie sk∏adników o dzia∏aniu keratoregulujàcym (AHA, estry AHA, kwas salicylowy)
powoduje, ˝e skutecznie usuwa zaskórniki i krosty
• dzi´ki Glukonianowi Cynku preparat redukuje nadmierny ∏ojotok i b∏yszczenie si´ skóry
• zawiera sk∏adniki o dzia∏aniu ∏agodzàcym: Enoxolon, Ginkgo Biloba, Alantoina
• gliceryna i Xylitol powodujà doskona∏e nawil˝enie skóry
• preparat ma lekkà, p∏ynnà konsystencj´
• bardzo dobrze tolerowany

Laboratoire Dermatologique BIODERMA



5. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA 

CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
Specjalistyczny dermokosmetyk nawil˝ajàcy.
Jego unikatowy sk∏ad pozwala na g∏´bokie i d∏ugotrwa∏e nawil˝anie skóry oraz ochron´
naturalnego p∏aszcza lipidowego. Dostarcza skórze nienasycone kwasy t∏uszczowe, które
przyÊpieszajà gojenie podra˝nionej skóry. 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 Polska

HIDRALOE ˚EL ALOE
Hidraloe ˚el Aloe jest lekkim, niet∏ustym preparatem, g∏´boko nawil˝ajàcym skór´. To naturalny,
kojàcy ˝el o przyjemnym zapachu. Nawil˝a, odÊwie˝a, koi, wyg∏adza i chroni skór´. Zawiera
100% aloesu (Aloe Barbadensis). Wolny od alergenów. Aloe Vera to roÊlina powszechnie
u˝ywana ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce, wyg∏adzajàce i chroniàce naskórek. Skutecznie
∏agodzi podra˝nienia powsta∏e w wyniku nadmiernej ekspozycji na s∏oƒce, zimno i wiatr.
Przynosi ulg´ skórze po peelingach i depilacji woskiem. ˚el jest zalecany w przypadku
podra˝nienia skóry, ∏agodnych poparzeƒ s∏onecznych, ukàszeƒ owadów, po goleniu i po
depilacji. Zapewnia nawil˝enie i wyg∏adzenie skóry. ¸agodzi fotouszkodzenia. Daje
natychmiastowe uczucie Êwie˝oÊci. Zalecany do codziennego stosowania dla ka˝dego rodzaju
skóry, nawet o najwy˝szym stopniu wra˝liwoÊci. Preparat zarówno do twarzy, jak i do cia∏a.

Laboratorium SeSDERMA

6. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

AZELAC ˚EL
Terapia dla skóry tràdzikowej, szczególnie z objawami tràdziku ró˝owatego. Lekki, nawil˝ajàcy
˝el o kojàcym dzia∏aniu, skuteczny w walce z przebarwieniami skóry twarzy. Nie tylko koi skór´,
lecz tak˝e ∏agodzi podra˝nienia. Dzi´ki pH 5.5 doskonale oddzia∏uje na skór´ tràdzikowà. Usuwa
nieczystoÊci, ∏agodzi rumieƒ. Azeloglicyna (3%) ∏àczy oczyszczajàce dzia∏anie kwasu
azelainowego i nawil˝ajàce w∏aÊciwoÊci glicyny. Koi, zmniejsza zaczerwienienie, reguluje
∏ojotok, zmniejsza wydzielanie sebum i eliminuje zaskórniki. Hamuje syntez´ tyrozynazy,
ujednolica koloryt skóry. Ma równie˝ w∏aÊciwoÊci odm∏adzajàce, sp∏yca zmarszczki. Wzmaga
nawil˝enie i elastycznoÊç skóry. Azelac ˚el zawiera fitosfingozyn´ (1%) pochodzenia roÊlinnego,
która ∏agodzi podra˝nienia. Ekstrakt z ostropestu (1%) ma dzia∏anie ∏agodzàce, wyg∏adzajàce 
i antyoksydacyjne. Kamufluje zaczerwienienie skóry ze sk∏onnoÊcià do tràdziku ró˝owatego.
Ponadto zawiera drobinki optycznie rozÊwietlajàce skór´ oraz witamin´ E.

Laboratorium SeSDERMA

REDNESS SOLUTIONS MAKEUP 
Nowy podk∏ad do twarzy – z filtrem ochronnym SPF 15 i technologià probiotycznà. 
P∏ynny podk∏ad o w∏aÊciwoÊciach kojàcych i ∏agodzàcych podra˝nienia, jednoczeÊnie piel´gnuje
skór´ i maskuje zaczerwienienia. Podk∏ad oparty na formule z∏o˝onej z kompleksu sk∏adników
pomaga zredukowaç zaczerwienienia, nadajàc skórze naturalny wyglàd i uczucie komfortu. 
Podk∏ad stworzony specjalnie dla zaczerwienionej skóry, cery naczyniowej, a tak˝e z ∏agodnym 
i Êrednio nasilonym tràdzikiem ró˝owatym. Koi i ∏agodzi podra˝nienia, piel´gnuje skór´ oraz
pomaga zredukowaç zaczerwienienie. Wyciàg z kory magnolii oraz ekstrakt z grzybów kojà skór´.
Kofeina ∏agodzi podra˝nienia, a mas∏o murumuru pozwala utrzymaç prawid∏owà barier´
hydrolipidowà skóry. Kosmetyk zawiera równie˝ antyoksydanty, takie jak witamina E, oraz
mieszank´ filtrów przeciws∏onecznych o szerokim spektrum dzia∏ania. 
Marka Clinique przyjmuje proaktywne podejÊcie do wzmacniania bariery ochronnej,
wykorzystujàc w swoim nowym podk∏adzie technologi´ probiotycznà. Technologia probiotyczna
Clinique oparta jest na wyciàgu z ˝ywych kultur bakterii Lactobacillus plantarum. Wp∏ywa ona 
na widocznà i odczuwalnà popraw´ kondycji skóry.

Clinique

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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7. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EM EMULSJA DO MYCIA 
Specjalistyczny dermokosmetyk, szczególnie rekomendowany do mycia skóry wra˝liwej.
Zosta∏ gruntownie przebadany, równie˝ w testach porównujàcych go do innych preparatów.
Wszystkie badania potwierdzajà jego doskona∏à tolerancj´. Dok∏adnie oczyszcza, ale nie niszczy
naturalnego p∏aszcza lipidowego skóry. Jest delikatny i wygodny w codziennej piel´gnacji. Nie
zawiera myd∏a ani innych dra˝niàcych substancji. Nie wymaga dodatkowego stosowania wody.

Galderma Polska

HIDRADERM NAWIL˚AJÑCY KREM DO TWARZY 
¸agodny, lekko i szybko wch∏anialny krem. Odpowiedni dla ka˝dego rodzaju skóry. Zawiera
wyciàg z mimozy i z nostrzyka ˝ó∏tego, o w∏aÊciwoÊciach emoliencyjnych, odÊwie˝ajàcych,
ochronnych i wyg∏adzajàcych. Tworzy pow∏ok´ ochronnà na powierzchni skóry, zabezpieczajàcà
przed zagro˝eniami zewn´trznymi (tj. wiatr, mróz, upa∏, s∏oƒce). Przywraca skórze odpowiedni
poziom nawil˝enia, elastycznoÊci i witalnoÊci, pozostawiajàc uczucie komfortu. Przywraca
blask, o˝ywia i uj´drnia skór´.

Laboratorium SeSDERMA

TOLERIANE ULTRA
Intensywna piel´gnacja kojàca dla skóry bardzo wra˝liwej, nawet alergicznej. Ultra-
minimalistyczna formu∏a La Roche-Posay zawiera Neurosensyn´, skuteczny sk∏adnik aktywny
dzia∏ajàcy na mechanizmy podra˝nienia skóry. Neurosensyna ma struktur´ czàsteczki peptydu,
identycznà do struktur substancji wydzielanych przez organizm w sposób naturalny. Podczas
kontaktu ze szkodliwymi czynnikami, pochodzàcymi z zewnàtrz lub wewnàtrz, sk∏adnik ten mo˝e
pobudzaç uwalnianie przekaêników skórnych, które mogà przeciwdzia∏aç przekaênikom
podra˝nienia, uwalnianym podczas reakcji nadwra˝liwoÊci. Dodatkowym atutem jest
innowacyjne opakowanie – ultrahermetyczne, by chroniç formu∏´ Toleriane Ultra i zapewniç
bezpieczeƒstwo podczas ka˝dej aplikacji.

La Roche-Posay

8. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY

SCREENSES BLOKER SPF 50+ 
Chroni przed szkodliwym dzia∏aniem promieni s∏onecznych (promieniowanie UVA i UVB).
Gwarantuje optymalnà ochron´ w przypadku fotodermatozy, nawet w warunkach ekstremalnej
ekspozycji na s∏oƒce (wysokoÊç nad poziomem morza, strefy tropikalne i pustynne). Profilaktyka
przebarwieƒ. Preparat nadaje skórze odcieƒ odpowiadajàcy jej karnacji. Wysoka koncentracja
filtrów s∏onecznych zapewnia odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeƒstwo stosowania.
Preparat jest wodoodporny.

Laboratorium SeSDERMA

PHOTODERM BRONZ SPF 50+
FLUID PRZYSPIESZAJÑCY OPALANIE
Nowoczesne po∏àczenie filtrów UVA-UVB z unikalnym kompleksem BIOprotection® (ectoina 
i mannitol), który pobudza naturalny mechanizm obronny komórek skóry oraz zabezpiecza przed
zmianami w obr´bie DNA, sprawia, ˝e Photoderm BRONZ zapewnia skutecznà i d∏ugofalowà
ochron´ na poziomie komórki. Ponadto preparat chroni przed poparzeniami s∏onecznymi 
i przedwczesnym starzeniem si´ skóry. 
Co wi´cej, Photoderm BRONZ wykorzystuje nasz naturalny mechanizm ochrony przed s∏oƒcem,
jakim jest powstawanie opalenizny. Sk∏adniki zawarte w Photodermie BRONZ przyspieszajà
proces powstawania opalenizny na trzech etapach:
• Hexa-peptyd powoduje aktywacj´ i rozpocz´cie ca∏ego naturalnego procesu wytwarzania 

barwnika w skórze.
• Miedê oraz stabilna postaç tyrozyny powodujà wzrost produkcji melaniny. 
• Alifatyczyny diol przyspiesza dystrybucj´ oraz powoduje, ˝e melanina jest równomiernie 

rozprowadzona w górnych warstwach naskórka, dajàc ∏adnà opalenizn´.
Laboratoire Dermatologique Bioderma
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PHOTODERM MAX ULTRA-FLUIDE SPF 50+/UVA 40
Pacjenci cz´sto skar˝à si´, ˝e preparaty z wysokimi filtrami majà ci´˝kà konsystencj´, êle si´
rozsmarowujà i zostawiajà bia∏y film na skórze. Dlatego te˝ Bioderma wprowadzi∏a na rynek trzy
preparaty o bardzo lekkiej konsystencji i z najsilniejszà dost´pnà fotoprotekcjà:
• ultralekka formu∏a, nie powoduje Êwiecenia si´ twarzy
• niezawodna ochrona – system filtrów UVA-UVB
• kompleks BIOPROTECTION®, który chroni DNA komórek skóry
• wygodna aplikacja produktu – dzi´ki praktycznemu opakowaniu
• jeden produkt bezbarwny oraz 2 kolory do wyboru, aby dopasowaç odcieƒ do kolorytu skóry
Photoderm Max Ultra-Fluide SPF 50+/UVA 40 – lekki fluid z filtrem ochronnym, bezbarwny
Photoderm Max Ultra-Fluide Teinté (claire) SPF 50+/UVA 40 – delikatny fluid tonujàcy z filtrem
ochronnym, odcieƒ jasny
Photoderm Max Ultra-Fluide Teinté (dorée) SPF 50+/UVA 40 – delikatny fluid tonujàcy z filtrem
ochronnym, odcieƒ ciemny

Laboratoire Dermatologique Bioderma

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.

Z∏ó˝ zamówienie na prenumerat´ 
Magazynu Ekspert ANTI AGING w roku 2011!
Dlaczego warto zamówiç Ekspert ANTI AGING?
Dwumiesi´czny magazyn przeznaczony jest dla klientów Twojego gabinetu. Autorami tekstów 
sà wy∏àcznie eksperci: lekarze i specjaliÊci z zakresu kosmetyki i kosmetologii. Ekspert ANTI AGING

jest atrakcyjnym i bardziej wiarygodnym ni˝ ulotki reklamowe êród∏em informacji dla pacjentów 
Twojego gabinetu. Ekspert ANTI AGING pe∏ni rol´ przewodnika po najnowszych zabiegach 
i produktach godnych polecenia. To tak˝e doskona∏y prezent dla sta∏ych klientów.

Jak zamówiç magazyn?
Wype∏nij poni˝szy formularz i wyÊlij na adres: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
z dopiskiem „Redakcja”, ul. W∏odarzewska 69A, 02-384 Warszawa lub wejdê na stron´ internetowà 
www.dermatologia-estetyczna.pl i wyÊlij zamówienie na prenumerat´ e-mailem.
Po wys∏aniu zamówienia otrzymasz od nas faktur´ na op∏acenie kosztów prenumeraty.
Informacja: tel. 0-22 853-39-70, fax. 0-22 (prefix) 847-69-33, 695 803 801, 607 338 827, 605 332 776

Prenumerata

KARTA ZAMÓWIENIA PISMA DLA PACJENTA GABINETU
Koszt 1 egzemplarza: 2,20 z∏ + koszt wysy∏ki doliczany do ka˝dego egzemplarza (koszt wysy∏ki zale˝ny
od wagi przesy∏ki dzielony przez liczb´ zamówionych egzemplarzy, wg cennika firmy wysy∏kowej)

DANE ZAMAWIAJÑCEGO:
Imi´ i nazwisko: 
Adres:  
Telefon:  
e-mail:  

ZAMAWIANE NUMERY:

Ekspert ANTI AGING nr 27 styczeƒ/luty     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 28 marzec/kwiecieƒ     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 29 maj/czerwiec     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 30 wrzesieƒ/paêdziernik     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 31 listopad/grudzieƒ      � szt.

Dane do faktury:

Adres dostawy:

Wpe∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
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ABSOLWENCI
6 czerwca 2011 roku pierwsi absolwenci
Mi´dzynarodowego Centrum Kszta∏cenia
Medycyny Anti-Aging zakoƒczyli dwuletni
program kszta∏cenia przygotowany przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych oraz Fundacj´ Medycyny Anti-Aging
– pod patronatem European Society for
European Society for Cosmetic and Aesthetic
Dermatology. 

FORUM
Na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.dermatologia-estetyczna.pl ruszy∏o zamkni´te forum dla lekarzy,
na którym mo˝na dzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami oraz wymieniaç
informacje na temat produktów i sprz´tu stosowanego w codziennej
praktyce lekarskiej. Osoby zainteresowane prosimy o zg∏aszanie drogà
mailowà ch´ci przy∏àczenia si´ do nowo powsta∏ej spo∏ecznoÊci:
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl 

KONFERENCJE PRASOWE
Redakcja Derma Newsa zosta∏a zaproszona do udzia∏u w promocji
nowych produktów dermokosmetycznych wprowadzanych w∏aÊnie na
polski rynek. Na spotkaniu przygotowanym przez mark´ La Roche-Posay
niezwykle ciekawy wyk∏ad na temat tràdziku osób doros∏ych wyg∏osi∏a
dr n. med. Ewa Chlebus. Jednym z rozwiàzaƒ wspomagajàcych leczenie
tej jednostki chorobowej mo˝e byç nowa Formu∏a Effaclar K. 

ZAWIADOMIENIE
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych zg∏osi∏o podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa do poznaƒskiej prokuratury.
Na podstawie zg∏oszenia od jednego z na-
szych kolegów wystosowane zosta∏o pismo, 
w którym informujemy organy Êcigania o wy-
konywaniu iniekcji toksyny botulinowej
przez osob´ nieuprawnionà – piel´gniark´,
która podawa∏a preparat Botox pacjentom 
w jednym z poznaƒskich salonów kosme-
tycznych. JednoczeÊnie apelujemy o zg∏a-
szanie podobnych sytuacji i przypominamy,
˝e tego rodzaju zabiegi mogà byç wykony-
wane wy∏àcznie przez lekarzy. 

PRZEGLÑD INFORMACJI BRAN˚OWYCH:

foto: Tomasz Tam
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PREZENTACJE:

D.N. Prosz´ przybli˝yç nam firm´
Sanofi. 
E.E. Grupa Sanofi to jedna z wiodàcych,

mi´dzynarodowych firm farmaceutycznych.

Zajmuje si´ odkrywaniem, opracowywa-

niem, produkcjà i dystrybucjà innowacyj-

nych, skutecznych i dobrze tolerowanych

leków. Sanofi ma obszerne portfolio

produktów farmaceutycznych obejmujàce

leki wydawane na recept´, szczepionki,

szeroki asortyment wysokiej jakoÊci leków

generycznych w przyst´pnych cenach,

Êrodki dost´pne bez recepty (OTC) 

oraz dermokosmetyki.  

D.N. Jaka jest filozofia firmy?
E.E. Sanofi reprezentuje model dojrza∏ego 

i zorientowanego na spo∏eczne potrzeby

biznesu. Strategia rozwoju firmy uwzgl´dnia

problemy spo∏eczne i gospodarcze, jakie

dotykajà ró˝ne rejony Êwiata. Dane epi-

demiologiczne i socjologiczne, którymi

dysponujemy, pozwalajà tak kierowaç

rozwojem badaƒ, aby skutecznie pomagaç

w profilaktyce i zwalczaniu chorób w ró˝no-

rodnych grupach demograficznych 

oraz w wielu cz´Êciach Êwiata. 

D.N. W jaki sposób produkty 
anti-aging pomagajà realizowaç t´
strategi´?      
E.E. Dobre samopoczucie, jakie daje saty-

sfakcja z w∏asnego wyglàdu, jest niezwykle

wa˝nym, choç wcià˝ niedocenianym

elementem zdrowia psychicznego. ˚yjemy

w czasach, kiedy bulimia, anoreksja, 

nerwice i depresje zwiàzane z brakiem

samoakceptacji stanowià prawdziwà plag´.

Nie mo˝na równie˝ ignorowaç faktu, 

˝e w pewnych zawodach m∏odoÊç i dobry

wyglàd sà niemal obowiàzkowym narz´-

dziem pracy. Rozumiemy te potrzeby i sta-

ramy si´ odpowiadaç na nie w sposób 

jak najbardziej bezpieczny i komfortowy 

dla pacjenta.

D.N. Jakie dzia∏ania podejmuje 
sektor medycyny estetycznej? 
E.E. Stawiamy na bezpieczeƒstwo,

zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Prze-

prowadzamy dwuetapowe szkolenia 

z technik podawania preparatów, szkolenia

zaawansowane dla „heavy userów”, 

a tak˝e szkolenia z leaderami w zakresie

medycyny estetycznej z Europy. GoÊci∏ 

u nas m.in. niezwykle doÊwiadczony lekarz

medycyny estetycznej - dr David Evans 

z Brighton (UK).

D.N. Jak wyglàda oferta Sanofi 

w zakresie medycyny estetycznej?   

E.E. Wprowadzamy na rynek produkty,

które pozwalajà cofaç czas w sposób

naturalny, nieinwazyjny i bezpieczny.

Naszym wiodàcym produktem jest

Sculptra. Obecnie jesteÊmy jedynym

dystrybutorem tego preparatu. Dodatkowo

tak˝e, dzi´ki przej´ciu polskiej firmy

Nepentes, mo˝emy zaoferowaç bardzo

ciekawe portfolio dermokosmetyków,

dost´pne przede wszystkim w aptekach. 

D.N. Co to jest Sculptra?   
E.E. Sculptra to odm∏adzajàcy preparat,

oparty na bazie kwasu L-polimlekowego.

Jest on dost´pny na Êwiecie od 1999 r. 

i cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià 

we Francji, Wielkiej Brytanii oraz USA. 

W Polsce Sculptra zosta∏a wprowadzona 

w 2008 r. Obecnie si´ga po nià coraz 

wi´cej lekarzy, wzrasta równie˝ zaintere-

sowanie pacjentów.

Sanofi jest globalnym dostawcà us∏ug zdrowotnych, zaanga˝owanym w odkrywanie, produkcj´
i dystrybucj´ leków, które majà poprawiç stan zdrowia pacjentów na ca∏ym Êwiecie. Firma jest
notowana na gie∏dach w Pary˝u (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy
Sanofi nale˝y m.in. spó∏ka Sanofi Pasteur, b´dàca najwi´kszym na Êwiecie producentem
szczepionek, oraz Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Ârodkowo-
Wschodniej. W 2010r. do Grupy Sanofi w Polsce do∏àczy∏a firma Nepentes S.A., uznany w bran˝y
polski producent leków oraz dermokosmetyków, a w lutym 2011r. firma Genzyme, producent
leków stosowanych w chorobach rzadkich. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1300 osób,
w tym ponad 300 w swoich 2 zak∏adach produkcyjnych: w Chociwiu i w Rzeszowie. 

Rozmowa z Ewà Engländer, 
Aesthetic Dermatology Manager 
w Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
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D.N. Jakie dzia∏anie ma Sculptra?   
E.E. Pobudza produkcj´ naturalnego kolagenu, dzi´ki zawartemu

w preparacie kwasowi L-polimlekowemu. Zabieg przywraca

utraconà obj´toÊç i g´stoÊç skóry, wyg∏adza bruzdy i zmarszczki,

wype∏nia zapadni´te obszary twarzy oraz podnosi obwis∏oÊci.

Poprawa wyglàdu jest d∏ugotrwa∏a, a uzyskane rezultaty niezwykle

naturalne.

D.N. Naturalne odm∏adzanie i upi´kszanie 
to modny trend…    
E.E. To prawda. Obecnie medycyna estetyczna stawia na

naturalnoÊç. JeÊli trzeba „cofnàç czas” lub poprawiç urod´,

odradza si´ dokonywanie drastycznych zmian. Zamiast tego

lekarze dà˝à do modelowania twarzy i przywracania rysów 

z m∏odoÊci.

D.N. Jakie jeszcze produkty anti-aging oferuje Sanofi?
E.E. Naturalne odm∏adzanie umo˝liwia równie˝ Succeev. 

Succeev jest nowym kwasem hialuronowym, stosowanym w celu

wype∏niania zmarszczek. Kwas hialuronowy to substancja

naturalnie wyst´pujàca w organizmie, a dzi´ki temu ca∏kowicie

bezpieczna. Czàsteczki kwasu wià˝à wod´ w przestrzeni

mi´dzykomórkowej i w ten sposób zwi´kszajà obj´toÊç 

oraz nawil˝enie tkanek..

D.N. W jaki sposób pacjenci sà informowani 
o dzia∏aniu tych wyrobów medycznych?
E.E. Prowadzimy szerokie kampanie informacyjne i wyko-

rzystujemy wszystkie dost´pne Êrodki, równie˝ nowoczesne

technologicznie, takie jak multimedia i Internet. Zapewniamy

gruntownà edukacj´ pacjentów w zakresie stosowania naszych

produktów, ich dzia∏ania, wskazaƒ i przeciwwskazaƒ oraz

mo˝liwych efektów ubocznych. UtworzyliÊmy specjalnà stron´

informacyjnà www.sculptra.pl, poÊwi´conà tylko temu produktowi.

W najbli˝szym czasie wprowadzimy DVD dla Pacjenta, które

b´dzie mo˝na otrzymaç od swojego lekarza medycyny

estetycznej. Zamieszczony na p∏ycie 8-minutowy film pokazuje

efekty dzia∏ania Sculptry i zapoznaje pacjenta z mechanizmem

dzia∏ania preparatu, wskazaniami i przeciwwskazaniami 

oraz mo˝liwymi dzia∏aniami niepo˝àdanymi. Dla osób zainte-

resowanych szeroko poj´tà tematykà dermatologicznà urucho-

miliÊmy równie˝ portal zatrzymajpiekno.pl.

D.N. Czego mo˝na si´ dowiedzieç z portalu
zatrzymajpiekno.pl?   
E.E. Ten portal to szeroki projekt informacyjny poÊwi´cony

tematyce zdrowia i urody. Ma rozbudowanà stref´ eksperckà, 

w której publikowane sà artyku∏y dotyczàce nowoczesnych metod

upi´kszania, odm∏adzania i leczenia problemów skóry. Wszystkie

artyku∏y sà pisane lub konsultowane przez lekarzy dermatologów,

co zapewnia rzetelne i ciekawe informacje.

DN. Dzi´kujemy za rozmow´. �



Derma News24

P
R

A
W

O
 W

 M
E

D
Y

C
Y

N
IE

Zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-
sami, nie zosta∏ ustalony zamkni´ty
katalog dóbr osobistych. Przepis
art. 23 kodeksu cywilnego, wska-
zujàcy na prawnà ochron´ dóbr
osobistych wymienia je przyk∏a-
dowo (m.in. czeÊç, wolnoÊç, god-
noÊç, wizerunek, twórczoÊç itd.).
Przez lata, poprzez orzeczenia
sàdowe i rozwój doktryny, stopnio-
wo okreÊlano (nazywano) i opisy-
wano kolejne dobra osobiste (os-
tatnio m.in. za takie uznano prawo
do niezak∏óconego wypoczynku
urlopowego). Inne przyk∏adowe
dobra osobiste ju˝ wskaza∏em 
w poprzednim artykule.

Sprawy zwiàzane z wykonywa-
niem profesji lekarskiej cz´sto sà
przedmiotem swoistej agresji pa-
cjentów, która narusza dobra oso-
biste lekarza, takie jak dobre imi´,
wizerunek, dorobek naukowy i za-
wodowy, pozycj´ spo∏ecznà, a na-
wet uderza w prywatnoÊç.

Z doÊwiadczenia wiadomo, i˝
cz´sto lekarz nie chce „dla Êwi´te-
go spokoju” podejmowaç jakich-
kolwiek dzia∏aƒ w sytuacji naru-
szania jego dóbr osobistych. W spo-
sób naturalny prowadzi to do utwier-
dzania si´ takiego (i innych) pa-

cjenta w przekonaniu o s∏usznoÊci
swoich zarzutów i bezkarnoÊci dzia-
∏aƒ. Ka˝dy sam musi oceniç, czy
chce sobie na to pozwoliç i gdzie
jest granica spolegliwoÊci. Jak wy˝ej
wspomnia∏em, lekarz w takiej sytu-
acji „ma prawo” ale „nie musi”. De-
cyzja zawsze w tym zakresie nale˝y
do zainteresowanego.

Odr´bnà kwestià jest ocena
zdarzenia w tym kontekÊcie, próba
ustalenia, jakie dobra zosta∏y naru-
szone oraz oszacowanie mo˝liwych
kroków prawnych i kosztów, jakie
to mo˝e ewentualnie pociàgnàç. 

Zasadniczym celem jest wi´c
konsultacja z prawnikiem i wspólna
analiza zdarzenia. Ustalenie, ˝e da-
na sytuacja by∏a naruszeniem do-
bra osobistego umo˝liwia podj´cie
dzia∏aƒ prawnych. W pierwszej ko-
lejnoÊci mo˝na za˝àdaç przeprosin
i czasem jest to wystarczajàca
forma rekompensaty, a czasem ko-
nieczne b´dzie z∏o˝enie pozwu z ty-
tu∏u naruszenia dóbr osobistych.

CzynnoÊci te warto powierzyç
profesjonaliÊcie, gdy˝ konieczne
b´dzie ustalenie zakresu ˝àdania
(w tym zadoÊçuczynienia pieni´˝-
nego), co wià˝e si´ z analizà za-
kresu naruszenia, kr´gu osób, do

jakich dotar∏a w tym zakresie in-
formacja, skutków dla lekarza,
ucià˝liwoÊci i samego sposobu 
i formy naruszenia.

Warto podkreÊliç, i˝ choç nie
ma na ten temat dok∏adnej statys-
tki, to z informacji, jakie p∏ynà z izb
lekarskich wynika, ˝e nawet ponad
po∏owa skarg sk∏adanych przez
pacjentów jest nieuzasadniona 
i cz´sto nosi znamiona pomówie-
nia, obrazy, a nawet zawiera k∏a-
mliwe opisy. 

Nierzadkie sà te˝ sytuacje zwià-
zane z nag∏aÊnianiem sprawy przez
media, co w sposób naturalny
stwarza nawet zagro˝enie dla
funkcjonowania gabinetu, a wi´c
nara˝a lekarza w obszarze jego
dzia∏aƒ jako przedsi´biorcy (za-
robkowym). Nie b´d´ tu rozwijaç
mo˝liwych dzia∏aƒ na gruncie
choçby prawa prasowego, ale po-
dkreÊliç nale˝y, ˝e szybkie i sta-
nowcze czynnoÊci przeciwko dys-
kredytujàcym dzia∏aniom, w tym
zw∏aszcza naruszajàcym dobra
osobiste, nie tylko pozwoli na „uka-
ranie” sprawcy, ale ma charakter
prewencyjny, stanowiàc dla innych
przestrog´ przed pochopnym for-
mu∏owaniem osàdów czy zarzutów.

W poprzednim numerze Derma News (34/2011) podjà∏em temat prawnych aspektów
zdarzeƒ zwiàzanych z kierowanymi wobec lekarzy zarzutów i roszczeƒ, wywodzonych
najcz´Êciej z tytu∏u kwestionowania jakoÊci lub skutku dzia∏aƒ medycznych. Inspiracjà
tej tematyki sà coraz cz´stsze sytuacje, gdy pacjent niezadowolony z udzielonego mu
Êwiadczenia, kieruje swoje roszczenie przeciwko lekarzom, a jednoczeÊnie czyni to 
w sposób sprzeczny nie tylko z dobrymi obyczajami lub normami kultury, lecz
cz´stokroç u˝ywa metod i dzia∏aƒ, które stanowià naruszenie prawa (co winno byç
zwalczane, zw∏aszcza na drodze karnej) bàdê tworzà sytuacje, gdzie lekarz ma
mo˝liwoÊç aktywnego odporu na tzw. Êcie˝ce cywilnej. 

AUTOR: Piotr Kulik, radca prawny, piotr.kulik@radcy.org.pl

Lekarz (nie)bezradny 
cz. 2



Derma News 25

Prawo (kodeks cywilny) stwarza
podstaw  ́do zwalczania naruszeƒ dóbr
osobistych. Mo˝na ˝àdaç zaniecha-
nia, usuni´cia skutków, naprawy
szkody, a nawet zadoÊçuczynienia.
Dodatkowà dolegliwoÊcià mo˝e byç
nawiàzka na cel spo∏eczny. Szcze-
gó∏owo okreÊla to przepis art. 24
kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro oso-
biste zostaje zagro˝one cudzym
dzia∏aniem, mo˝e ˝àdaç zanie-
chania tego dzia∏ania, chyba ˝e nie
jest ono bezprawne. W razie do-
konanego naruszenia mo˝e on
tak˝e ˝àdaç, a˝eby osoba, która
dopuÊci∏a si´ naruszenia, dope∏ni∏a
czynnoÊci potrzebnych do usuni´-
cia jego skutków, w szczególnoÊci
a˝eby z∏o˝y∏a oÊwiadczenie odpo-
wiedniej treÊci i w odpowiedniej
formie. Na zasadach przewidzia-
nych w kodeksie mo˝e on równie˝
˝àdaç zadoÊçuczynienia pieni´˝-
nego lub zap∏aty odpowiedniej
sumy pieni´˝nej na wskazany cel
spo∏eczny.
§ 2. Je˝eli wskutek naruszenia
dobra osobistego zosta∏a wyrzà-
dzona szkoda majàtkowa, poszko-
dowany mo˝e ˝àdaç jej napra-
wienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powy˝sze nie uchy-
biajà uprawnieniom przewidzia-
nym w innych przepisach, w szcze-
gólnoÊci w prawie autorskim oraz 
w prawie wynalazczym.
Rozwini´ciem tego przepisu jest
art. 448 kodeksu cywilnego: 

Art. 448. W razie naruszenia
dobra osobistego sàd mo˝e przy-
znaç temu, czyje dobro osobiste
zosta∏o naruszone, odpowiednià
sum´ tytu∏em zadoÊçuczynienia
pieni´˝nego za doznanà krzywd´
lub na jego ˝àdanie zasàdziç od-
powiednià sum´ pieni´˝nà na
wskazany przez niego cel spo-
∏eczny, niezale˝nie od innych Êrod-
ków potrzebnych do usuni´cia
skutków naruszenia.

Z powo∏anych przepisów widaç,
jak ró˝ne dolegliwoÊci mogà os-
tatecznie spaÊç na osob´, która
dopuszcza si´ naruszenia dóbr
osobistych (przy czym pami´taç
nale˝y o karnoprawnych aspek-
tach, o czym pisa∏em w cz. I).

Oczywiste jest z∏o˝enie stoso-
wnego oÊwiadczenia (zwane cz´sto
przeprosinami), którego treÊç i for-
ma b´dà pochodnà rodzaju naru-
szonego dobra, i najogólniej mówiàc,
rozleg∏oÊcià skutków. Ale widaç,
wcale nie musi to byç tradycyjne
oÊwiadczenie prasowe, w szcze-
gólnym przypadku mog∏oby to byç
nawet oÊwiadczenie na forum
internetowym, w czasie jakiegoÊ
zgromadzenia itp.

Wspomina∏em w poprzedniej
publikacji o zadoÊçuczynieniu pie-
ni´˝nym otrzymanym przez lekark´
z lubelskiego szpitala. Ta forma jest
szczególnie dotkliwa dla sprawcy
naruszenia, gdy˝ si´ga do jego
kieszeni, przy czym nie ma ˝adnych
wide∏ek, w jakich mo˝na si´ poru-
szaç ze swoim ˝àdaniem, lecz jest
to poddane ocenie sàdu z uwagi na
osob´ poszkodowanà (np. jej sta-
tus spo∏eczny i pozycj´ zawodowà,
zakres rozpowszechnienia, skutki 
i sam rodzaj naruszenia).

Obok lub samoistnie mo˝e 
na sprawc´ naruszenia dobra oso-
bistego byç na∏o˝ony obowiàzek
zap∏aty okreÊlonej sumy na cel
spo∏eczny. DotkliwoÊç tego Êrodka
jest tak˝e znaczna, gdy˝ choç kwo-
ty te nie sà tak wysokie (ale te˝ nie
sà limitowane, a jedynie podlegajà
ustaleniu sàdowemu), jak mo˝liwe
jest zadoÊçuczynienie czy powsta∏a
szkoda, to jednak zazwyczaj sà mie-
rzone pe∏nymi tysiàcami z∏otych.

JeÊli z powodu naruszenia do-
bra osobistego u poszkodowanego
dosz∏o do powstania szkody, mo-
˝na domagaç si´ (niezale˝nie od
wczeÊniej wskazanych ˝àdaƒ)
naprawienia szkody. Dla takiego
˝àdania konieczne jest wykazanie
jej rozmiarów i ustalenie, ˝e istnia∏
zwiàzek przyczynowy pomi´dzy
dzia∏aniem sprawcy a szkodà.

Trzeba pami´taç, ˝e szkoda ma
charakter rzeczywisty (np. wydatki,
zniszczenia itp.), jak i przysz∏y, tzn.
utracone korzyÊci (np. utrata pracy
czy klienteli, oczywiÊcie w wymia-
rze finansowym).

W braku dobrowolnego uzgo-
dnienia sposobu dzia∏ania sprawcy
po dokonanym naruszeniu dobra
czy dóbr osobistych, nast´pnym

krokiem jest skierowanie pozwu 
do sàdu. Prawnik okreÊli wst´pnie
mo˝liwe korzyÊci, jakie w sprawie
mo˝na uzyskaç, koszty, jakie trzeba
ponieÊç, a które po sprawie obcià˝à
przegrywajàcego, oraz najpewniej
oszacuje czas potrzebny na za-
koƒczenie procesu.

Dla zobrazowania podejÊcia
sàdu w omawianych sprawach
warto przytoczyç jedno z orzeczeƒ
zapad∏ych w sprawie o naruszenie
dóbr osobistych, gdzie sàd orzek∏,
˝e „przy ˝àdaniu przyznania odpo-
wiedniej sumy tytu∏em zadoÊç-
uczynienia na rzecz pokrzywdzo-
nego podstawowym kryterium oce-
ny sàdu winien byç rozmiar ujem-
nych nast´pstw w sferze psychicz-
nej pokrzywdzonego, bowiem ce-
lem przyznania ochrony w formie
majàtkowej jest zrekompensowanie
i z∏agodzenie doznanej krzywdy
moralnej. Z tych przyczyn sàd jest
zobowiàzany ustaliç zakres cierpieƒ
pokrzywdzonego, a przy ocenie tej
przes∏anki nie mo˝e abstrahowaç
od wszystkich okolicznoÊci towa-
rzyszàcych powstaniu krzywdy. Zni-
komoÊç ujemnych nast´pstw mo˝e
byç podstawà oddalenia powódz-
twa o przyznanie zadoÊçuczynienia
na rzecz pokrzywdzonego.” (wyrok
Sàdu Apelacyjnego we Wroc∏awiu 
z 24.07.2008 r., I ACa 1150/06). 

Podsumowujàc, nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e prawo daje spore mo˝li-
woÊci dzia∏aƒ w przypadku naru-
szenia dóbr osobistych, pomówieƒ
czy zniewagi. Ka˝da sytuacja po-
winna byç oceniona indywidualnie,
tak pod kàtem wyboru najlepszej
Êcie˝ki (metody) post´powania wo-
bec sprawcy, jak i oczekiwanych
rezultatów. Ka˝dy sam musi oceniç,
jak wa˝ne dla niego jest dobre imi´,
renoma, uznanie Êrodowiska czy
pacjentów, szacunek otoczenia itd.
Dla wi´kszoÊci z nas wartoÊci te sà
wr´cz bezcenne i dlatego warto
podjàç trud zwalczania nies∏usz-
nych oskar˝eƒ, zarzutów i insynu-
acji, a mo˝e pozwoli to nie tylko
ukaraç sprawc´ i naprawiç szkod´,
ale te˝ zadzia∏a na przysz∏oÊç, utrwa-
lajàc wizerunek lekarza nie tylko jako
profesjonalisty, lecz tak˝e jako kon-
sekwentnego obroƒc  ́swych praw.�
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SKIN C (3 x 5 ml)

Preparat na bazie krótkich fragmentów kwasu hialuronowego 
i prekursorów m.in. choliny, który ma dzia∏anie biostymulujàce 
i przywracajàce g´stoÊç skóry. Cholina jest prekursorem acety-
locholiny, stymulowanym do syntezy przez DMAE (dimetylo-
aminometanol). Jej obecnoÊç w produkcie powoduje, zgodnie 
z zasadami endomodulacji, popraw´ syntezy acetylocholiny 
w naskórku i aktywacj´ systemu cholinergicznego skóry. 

Zastosowanie preparatu przyczynia si´ do znaczàcego wzrostu iloÊci
aktywowanych fibroblastów, zmagazynowanych protein (kolagen,
elastyna, itp.) i widocznego nawil˝enia skóry. Nast´puje na-
tychmiastowa poprawa j´drnoÊci, napi´cia, elastycznoÊci i Êwie-
tlistoÊci skóry. Po u˝yciu preparatu dochodzi do spowolnienia
procesu pojawiania si´ zmarszczek oraz zmniejszenia, a nawet
redukcji wiotkoÊci skóry. Skin C mo˝na zastosowaç zarówno 
na twarz, jak i na cia∏o.

Fenice

LASER FOTONA DYNAMIS SP 

Oferuje najpot´˝niejszà kombinacj´ lasera Nd:YAG z Er:YAG
dost´pnà na rynku. Zapewnia najszerszy zakres ablacyjnych,
nieablacyjnych i chirurgicznych zabiegów, jakie mo˝e zaoferowaç
pojedynczy system laserowy. Dynamis SP jest najlepszym wyborem
dla efektywnej redukcji zmarszczek, zmian skórnych, niechcianych
w∏osów, zabiegów naczyniowych, zabiegów chirurgicznych takich
jak lipoliza laserowa, wewnàtrz˝ylne usuwanie ˝ylaków, trwa∏e
leczenie nadpotliwoÊci i wiele innych.

PoÊród szerokich mo˝liwoÊci pracy laserem FOTONA Dynamis SP 
na wyró˝nienie zas∏uguje terapia TwinLight™. 

Metoda TwinLight™ jest prostà 3-etapowà procedurà, fotood-
m∏adzania, która znaczàco poprawia g∏adkoÊç i napi´cie skóry
ju˝ po pierwszym zabiegu. Unikalne cechy dwóch uzupe∏nia-
jàcych si´ d∏ugoÊci fali lasera dajà pe∏nà kontrol´ nad zabiegiem
i szybki czas gojenia. Twórcà tej metody jest dr Leonadro Marini 
z W∏och. 

BTL Polska

Prezentujemy nowe produkty i urzàdzenia, które pojawiajà si´ na polskim rynku dermatologii
estetycznej i mogà znaleêç zastosowanie w naszej praktyce lekarskiej.
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