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Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam do lektury ostatniego już w tym roku wydania 
naszego „Derma Newsa”, w którym oprócz świątecznej 
atmosfery znajdą Państwo ciekawy artykuł dr hab. n. med. 
Haliny Car na temat molekularnych podstaw frakcyjnego 
mikronakłuwania skóry. Autorka szczegółowo przedstawia 
endogenne mechanizmy naprawcze, które zostają urucho-
mione dzięki mikrouszkodzeniom skóry. 
W trakcie organizowanych przez Stowarzyszenie szkoleń 
zawsze baczną wagę przykładamy do indywidualnego 
podejścia do pacjenta. Przy planowaniu zabiegów este-
tycznych z użyciem kwasu hialuronowego, szczególnie 
przy wolumetrycznym kształtowaniu owalu twarzy, należy 
dążyć do harmonijnej równowagi, zachowując właściwe 
proporcje, tak aby osiągnąć maksymalnie naturalny efekt. 
Swoje doświadczenia z zakresu biorewolumetrii czytelnikom 
„Derma Newsa” przedstawia prof. Andrea Alessandrini.
O nanotechnologii w peelingach medycznych przeczytamy 
w artykule dr n. med. Joanny Czuwary.
W ostatnim numerze maszego magazynu przedstawiliśmy 
wyniki głosowania lekarzy na Perły Dermatologii 
Estetycznej 2012. Teraz – w rubryce „Z Perłą w tle” – nasi 
zagraniczni koledzy opowiedzą, w jaki sposób wykorzystują 
zwycięskie produkty w swojej codziennej praktyce. 
Niezwykle cieszy nas zainteresowanie Państwa artykułami, 
w których Anna Czelej i Małgorzata Kaczyńska starają 
się przybliżyć zagadnienia z zakresu marketingu. W tym 
numerze zachęcamy do przeczytania artykułu „Najsłabsze 
ogniwo a pozycja twojego gabinetu na rynku”.
W tradycyjnym już wywiadzie z przedstawicielami firm 
cenionych na rynku estetycznym prezentujemy firmę  
C.H. Erbslöh Polska.
Korzystając z okazji, wszystkim Koleżankom i Kolegom, 
pragnę złożyć serdeczne życzenia – ciepłych i radosnych 
Świąt oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym  
i prywatnym w Nowym Roku 2013!

Zapraszam do lektury!

BEZPŁATNY MAGAZYN

Derma News
Nr 42/2012
listopad/grudzień

Opinie profesjonalistów
„Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej 
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze – praktycy, 
którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam, co napisa-
li moi koledzy i koleżanki. Pacjenci są zadowoleni, że podczas oczekiwania 
na zabieg (np. w czasie znieczulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat 
interesuje”.

Dr Dorota Prandecka, Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii Plastycznej Lasermed, Warszawa
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Autor: dr hab. n. med. Halina Car

Metody opóźniania starzenia zbliżone do naturalnych procesów znajdują wielu 
zwolenników w terapiach dermatologii estetycznej. Najchętniej stosowane są 
te zabiegi, które dają szybkie efekty, nie powodują bólu i wyłączenia pacjenta 
z aktywności zawodowej oraz towarzyskiej. Powinny być również bezpieczne. 
Powrót do natury wymaga uruchomienia mechanizmów, które są endogenne. 
Należą do nich stymulacje procesów samoodnowy, np. stymulacja tworzenia kola-
genu. to podstawowy proces aktywowany dzięki wielokrotnym nakłuciom skóry. 

MIkrOurAzY
Mikrourazy zapoczątkowują powsta- 
nie mechanizmów zbliżonych do tych, 
które nasz organizm uruchamia w przy- 
padku skaleczenia skóry [Monaco, Law- 
rence 2003]. Mikronakłucia powodu- 
ją pojawienie się niewielkich otwo-
rów w otoczeniu nienaruszonej tkan- 
ki. Nakłucia są na tyle nieduże, że z ła- 
twością zachodzą procesy regenera-
cyjne [Li i wsp. 2007]. Do zabiegu uży- 
wa się mikroigieł ze stali chirurgicz-
nej, które nakłuwają naskórek, a w za- 
leżności od długości igły, mogą się- 
gać także do skóry właściwej. Precy-
zyjne pionowe wkłucie (a nie cięcie 
skóry) stymuluje procesy fizjologicz- 
nej regeneracji bez tworzenia szpe-
cącej blizny. Mikronakłucia nie mogą 
ominąć naczyń krwionośnych skóry, 
więc lekarz podczas wykonywania 
zabiegu obserwuje wynaczynienie 
jako krwawienie niewielkiego stop-
nia. W komórkach śródbłonka, mię- 
dzy kapilarami, w okolicy rany, mo- 
gą powstawać luki, które umożli-
wiają wyciek płynu z przestrzeni we- 
wnątrznaczyniowej do pozanaczy- 
niowej, a w wyniku wzrostu przepu- 
szczalności komórek śródbłonka po-
wstaje niewielki obrzęk. oba te proce- 
sy zawsze stymulują macierz zewnątrz- 
komórkową. W wyniku uszkodzenia 
naczynia krwionośnego następuje je- 
go lokalne obkurczenie przez endo- 
gennie uwalniane naczyniozwężające 
substancje, np. adrenalinę. W przypad- 
ku naczyń tętniczych ich światło mo- 

że zostać całkowicie zamknięte, zaś 
naczynia żylne mogą się maksymal-
nie obkurczyć do około 50% światła. 
Zwężenie światła przepływu poma- 
ga zredukować utratę krwi oraz uła- 
twia aktywację trombocytów. Po-
nieważ głębsze warstwy naczynia 
krwionośnego są zbudowane m.in. 
z kolagenu, który jest dodatnio na-
ładowany, w momencie uszkodzenia 
naczynia włókna kolagenu zmieniają 
ładunek naczynia, co powoduje przy- 
ciąganie nie tylko erytrocytów, ale 
również płytek krwi. Zasadniczą rolę 
w dalszych procesach naprawy od- 
grywają płytki krwi. W wyniku uszko- 
dzenia naczynia czynnik von Wille- 
branda produkowany przez śródbło-
nek staje się ligandem dla płytek, 
umożliwia połączenie trombocytów 
z kolagenem z uszkodzonego naczy-
nia. Następuje aktywacja, adhezja  
i agregacja płytek krwi. 

Zaktywowane trombocyty wydzielają 
ADP, AtP, serotoninę, trombinę, ko- 
lagen, fibrynogen, czynnik płytko-
wy 4 (PF4), czynnik von Willebranda, 
PDGF (płytkowy czynnik wzrostu), 
śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF), 
albuminy, białka rANtES, czynnik V 
oraz XIII, tGFα (transformujący czyn-
nik wzrostu α) i tGFβ (transformujący 
czynnik wzrostu β), FGF-2 (czynnik 
wzrostu fibroblastów). te trzy ostat- 
nie są najważniejsze dla przebiegu 
procesu gojenia mikrourazów, stymu- 
lują fibroblasty oraz przyczyniają się 

do przyspieszenia procesu regeneracji 
macierzy pozakomórkowej (extracel- 
lular matrix, ECM, tkanki łącznej 
włóknistej luźnej zwanej też wiotką) 
[Laiho i Keski-oja, 1992]. trombina 
uwalniana przez trombocyty jest  
jedną z podstawowych substancji  
uczestniczących w tworzeniu skrze- 
pu i w wychwytywaniu monocytów 
z krwi [Stiernberg i wsp. 1993].
Faza procesu zapalnego praktycznie 
nie zachodzi podczas mikrourazów 
przeprowadzanych w warunkach zbli- 
żonych do septycznych.

etAP MIgrACJI I 
PrOLIferACJI
Migracja keratynocytów celem two-
rzenia zwartej bariery naskórkowej 
nad ziarniną z komórek bliskiego są- 
siedztwa brzegów mikronakłuć oraz 
z komórek macierzystych zlokalizo-
wanych w mieszkach włosowych za- 
chodzi dzięki aktywności metalopro-
teinaz (MMP) [Monaco, Lawrence 
2003; Vu i Werb, 2000], jak również 
urokinazowego aktywatora plazmi-
nogenu (uPa). Czynnik wzrostu ner- 
wów (NGF), czynnik wzrostu hepato-
cytów (HGF), EGF (czynnik wzrostu 
naskórka), czynnik wzrostu keratyno- 
cytów (KGF – znany również jako 
FGF-7) oraz tGF-β regulują ten pro- 
ces. Migracja komórek nabłonko-
wych jest kontynuowana dopóty, 
dopóki komórki migrujące z różnych 
stron nie zetkną się ze sobą. Migra-
cja fibroblastów zachodzi głównie 
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pod wpływem PDGF, tGF-β, EGF  
i fibronektyny, wydzielanych przez 
płytki i makrofagi. Proliferacja fibro-
blastów obecnych w obszarze rany, 
jak również fibroblastów, które na- 
płynęły, jest regulowana przez płyt-
kowy czynnik wzrostu, IGF i tGF-β. 
Postępująca proliferacja komórek ob- 
szaru mikronakłucia także stanowi 
źródło nowych fibroblastów. Procesy 
proliferacji komórek skóry nasilają wy- 
dzielanie czynników wzrostu z kera-
tynocytów, fibroblastów i z monocy-
tów [Porter, 2007].

Bardzo istotnym zjawiskiem podczas 
etapu proliferacji jest angiogeneza. 
Proces angiogenezy rozpoczyna się 
w drugim dniu po zranieniu w nastę- 
pujących etapach: 
•  uwolnienie proangiogennych 
czynników VEGF, tGF-β i FGF;
•  pobudzenie enzymów proteoli- 
tycznych (MMP), rozkład błony pod- 
stawnej i macierzy pozakomórko-
wej, migracja komórek śródbłonka;
•  adhezja i migracja komórek śród-
błonka pod wpływem integryn α i β; 
•  proliferacja komórek śródbłonka  
z wytworzeniem rurkowatych struk-
tur nowego naczynia krwionośnego;
•  dojrzewanie komórek śródbłonka, 
stabilizacja naczynia z powstaniem 
błony podstawnej [Zielonka, 2003]. 

Już w drugim dniu od nakłucia docho- 
dzi do migracji komórek śródbłonka 
do struktury pierwotnej macierzy. Jej 
różne składowe – kolagen, fibrone-
ktyna, laminina, proteoglikany, gliko- 
zaminoglikany – są źródłem cytokin 
i tworzą bazę strukturalną umożliwia- 
jącą prawidłową angiogenezę. Począt- 
kowo ma miejsce proces polegają- 
cy na przewadze produkcji włókien 
kolagenowych nad ich degradacją, 
ale w miarę upływu czasu zależność 
ta uzyskuje homeostazę. osiągnięcie 
równowagi między produkcją i degra- 
dacją włókien kolagenowych rozpo-
czyna ostatnią fazę procesu gojenia, 
czyli etapu przebudowy.

PrzebuDOWA MACIerzY
Wydzielanie czynników wzrostu po-
chodzenia płytkowego i kaskada two- 
rzenia nowych komórek naskórka, 
chemotaksja fibroblastów, prolifera- 
cja fibroblastów prowadzi do pobu-
dzenia produkcji składników macie-
rzy międzykomórkowej. odpowiedź 
fibroblastów jest rozłożona w czasie 
i zaczyna się tuż po zakończeniu za-
biegu mikronakłuwania. Fibroblasty 

są ciągle aktywowane do produkcji 
kolagenu typu III, IV i I, elastyny, pro-
teoglikanów, glikozaminoglikanów 
[Porter, 2007]. W ten sposób tworzy się 
nowa prawidłowa macierz zewnątrz- 
komórkowa, od której zależy funkcjo- 
nowanie komórek. Przebudowa nastę- 
puje zgodnie z rytmem wydzielenia 
czynników wzrostu [Gharaee-Kermani 
i Phan, 2001]. Na tym etapie, dzięki 
wydzielaniu naczyniowych czynników 
wzrostu, procesy angiogenezy są kon- 
tynuowane. 

Fibroblasty mają zdolność do wydzie- 
lania kilku enzymów proteolitycz- 
nych, w tym MMP-1 (metaloproteina- 
za macierzy zewnątrzkomórkowej-1), 
MMP-2 (metaloproteinaza macierzy 
zewnątrzkomórkowej-2 [Parks, 1999; Vu 
i Werb 2000]. tGF-β stymuluje fibro- 
blasty do wydzielania wymienionych 
enzymów [Monaco, Lawrence 2003], 
co ułatwia ich migrację. Czynniki 
wzrostu: PDGF, tGF-β i EGF odpo- 
wiadają za aktywowanie fibroblas-
tów w kierunku syntezy kolagenu. 
tkanka ziarninowa, która tworzy się 
wkrótce po przerwaniu ciągłości na- 
skórka, zawiera 30% kolagenu typu III. 
Przyspieszona synteza kolagenu ty-
pu III jest skorelowana z wydziela-
niem fibronektyny po zranieniu. Syn- 
teza kolagenu odbywa się z maksy- 
malną prędkością przez 2 do 4 tygod-
ni i stopniowo zanika pod wpływem 
interferonu, tNF – czynnika martwi-
cy nowotworów i samej macierzy ko- 
lagenowej [Monaco, Lawrence 2003]. 
Macierz mikrourazu jest zbudowa-
na głównie z fibryn i fibronektyny. 
W miarę jak proces syntezy białek 
przyspiesza, natura macierzy mikro-
urazu zmienia się. Kolagen i prote- 
oglikany stopniowo zastępują fibry- 
nę obecną we wczesnej fazie napra- 
wy macierzy. Proteoglikany, których 
stężenie w uszkodzonej tkance sto-
pniowo zwiększa się z czasem w spo- 
sób równoległy do kolagenu, są ak- 
tywnie syntezowane podczas tej fazy 
gojenia, a ich ilość świadczy o „dojrze-
waniu” macierzy. Ponadto, inne białka, 
takie jak trombospondyna-1 i SPArC 
wspierają nabór komórkowy i sty-
mulują przebudowę rany. tworzony 
kwas hialuronowy determinuje wyso- 
koelastyczne właściwości skóry i działa 
jako skuteczny modulator migracji 
komórkowej [Porter, 2007]. Syntety- 
zowana elastyna zapewnia elastycz- 
ność normalnej skórze. Natura macie- 
rzy w obrębie mikroukłucia zmienia 
się wraz z procesem przebudowy. 

Początkowo zdezorganizowany układ 
drobnych włókien kolagenowych jest 
stopniowo zastępowany przez grub- 
sze włókna ułożone w orientacji od- 
powiadającej napięciom skóry. Do-
datkowo, liczba wiązań krzyżowych 
zarówno w cząsteczkach, jak i po-
między nimi stopniowo się zwiększa. 
Podczas przebudowy, w wyniku pro- 
cesów apoptozy, zmniejsza się z ko- 
lei liczba komórek, a proporcje pomię- 
dzy kolagenem typu I i III zmieniają 
się [Monaco, Lawrence 2003].

remodeling macierzy zewnątrzkomór- 
kowej jest nie tylko odnowieniem 
starych zużytych elementów tkanki, 
lecz także przebudową i naprawą 
procesów zachodzących w skórze. 
W ten sposób zainicjowane mikro-
nakłuciami machanizmy samoregu-
lacji prowadzą do ustalenia nowej 
równowagi. Proces przebudowy pro-
wadzi do znacznego zwiększenia wy- 
trzymałości mechanicznej skóry, po- 
prawy jej właściwości, a przede 
wszystkim jest regeneracją widoczną 
jako odmłodzenie. 
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korekcja zmian morfo-wolumetrycznych na twarzy może być trudnym wyzwaniem 
pod względem wyboru techniki i preparatu, ale też z uwagi na to, że oczekuje się 
naturalnego efektu, który dziś w medycynie i chirurgii estetycznej jest kluczowym 
kryterium każdego zabiegu estetycznego. 

Na twarz musimy dziś spojrzeć kom- 
pleksowo, a nie tylko z punktu widze- 
nia jej ogólnego kształtu, czyli spra-
wdzenia, czy jest owalna, okrągła, 
trójkątna albo podłużna. Niezwykle 
istotne jest zachowanie równowagi 
w dystrybucji objętości w obrębie 
całej twarzy, żeby uzyskać jej har-
monijny trójwymiarowy obraz. 

kLAsYfIkACJA 
WOLuMetrII 

Moja klasyfikacja pod względem mor- 
fologii i możliwości korekcji brakują- 
cych objętości (hipowolumetrii) wska- 
zuje na dwa główne typy hipowolu-
metrii, często nakładające się: hipo-
wolumetrie miejscowe (HM) i rozległe 
zaburzenia hipowolumetryczne (ZH). 
Hipowolumetrie miejscowe występu- 
ją w konkretnie zlokalizowanych oko- 
licach twarzy (okolica jarzmowa, „do- 
lina łez”, bródka, kąciki ust itp. ), za-
zwyczaj u pacjentów młodych lub  
w średnim wieku, gdzie przeważa ge- 
netyczny charakter defektu bez uszko- 
dzenia innych podporowych struktur 

anatomicznych w obrębie twarzy.  
rozległe zaburzenia hipowolumetry-
czne znajdziemy przede wszystkim  
u pacjentów w średnim i starszym wie- 
ku. Są one wynikiem procesu starze-
nia się tkanek, zaprogramowanego 
genetycznie, który obserwujemy wraz 
z upływem czasu. Niekorzystny wpływ 
na jego przebieg mają też czynniki 
zewnętrzne (tytoń, stres, słońce itp.). 
od ich działania zależy stopień za-
awansowania zaburzenia oraz to, jak 

 
wcześnie zmiany pojawią się u dane-
go pacjenta. W rozległych zaburze-
niach hipowolumetrycznych biorą 
udział różne struktury podporowe 
twarzy o różnym stopniu nasilenia: 
kości, mięśnie, przeważają duże zmia-
ny w strukturach skórno-podskórnych. 

Najczęściej spotykane trzy główne 
zaburzenia hipowolumetryczne to: 
• redukcja tłuszczu podskórnego 
(ubytki objętości w postaci zapa-
dniętych obszarów i dużych bruzd); 
• zaburzenia w podporowej struk- 
turze skóry (zmniejszona elastyczność); 

• niskie stężenie płynów w macie-
rzy pozakomórkowej (niedostatecz-
ne nawilżenie). 

Silne zaburzenie równowagi pomię-
dzy strukturą skóry a tkanki pod-
skórnej prowadzi nieuchronnie do 
mniej lub bardziej widocznych prze-
mieszczeń tkanek i skutkuje prze-
mieszczeniem i/lub utratą objętości 
ciągłości konturów twarzy. W rzeczy- 
wistości nie istnieje wyraźna granica 
pomiędzy miejscowymi hipowolu-
metriami a rozległymi zaburzeniami 
hipowolumetrycznymi, tak więc na-
potykamy też formy pośrednie lub 
mieszane. 

ANALIzA 
MOrfOLOgICzNA
W wyniku dokładnej oceny pacjenta 
zaczyna się właściwe podejście do 
terapii, zarówno jeśli chodzi o wy- 
bór techniki, jak i preparatu. ocena 
rozłożenia wolumetrii u poszczegól- 
nych osób, ich klasyfikacja oraz 
oznaczenie są bardzo ważnym eta-
pem diagnozy. Pacjenta obserwuje 
się w pozycji pionowej, w trzech 
głównych projekcjach, ze światłem 
padającym prostopadle do powierz-
chni twarzy w celu jak najlepszego 
wyodrębnienia zaburzeń hipowolu-
metrycznych poprzez odpowiednie 
zacienienie. Jest to kluczowy mo-
ment wpływający na odpowiedni do- 
bór programu korekcyjnego, który 
zmienia się w zależności od przy-
padku i odpowiedniej oceny morfo-
logicznej.

Biorewolumetria 
– to przede wszystkim 
naturalny efekt 

1. Hipowolumetrie miejscowe                                            2. rozległe zaburzenia hipowolumetryczne



PODeJśCIe 
terAPeutYCzNe 
Jak działać? Dobra korekcja zależy w dużej mierze od 
dwóch czynników: odpowiedniej techniki i odpowiednie-
go materiału. 
W korekcji miejscowych hipowolumetrii zwykle nie na-
potyka się większych trudności: wybór wypełniacza pada 
najczęściej na spójny i dość twardy materiał, który powi-
nien być wstrzyknięty głęboko, a w wybranych przypadkach 
aż do poziomu okostnej, podany w postaci jednego lub 
więcej pęcherzy, w celu odbudowy powstałego ubytku. 
o wiele trudniejsza jest korekcja rozległych zaburzeń  
hipowolumetrycznych, gdzie znajdujemy zredukowaną 
warstwę podskórnej tkanki tłuszczowej na większym ob- 
szarze, która dotyczy głównie dolnego piętra twarzy. 
W tych przypadkach najlepsze efekty uzyskuje się w te- 
rapii wielokierunkowej: wolumetrycznej, odbudowującej, 
nawilżającej i napinającej skórę.  

Do zabiegu (zdjęcia przed i po) został użyty Bioexpan-
der, produkt na bazie kwasu hialuronowego, stworzony 
właśnie do tego typu korekcji rozległych i miejscowych 
zaburzeń hipowolumetrycznych. Jest to na tyle miękki 
materiał, że jego dyfuzja i integracja w tkankach dają 
wyjątkowo naturalny rezultat korekcji, w zasadzie niewy- 
czuwalnej nawet pod dotykiem. Wysoka elastyczność gwa-
rantuje ruchomość miejsca korekcji w synergii z mimiką 
twarzy, która zachowuje niepowtarzalny efekt naturalności 
także podczas ruchu. Działanie odbudowujące i znaczna 
poprawa nawilżenia skóry oraz wygładzenia drobnych 
zmarszczek jest możliwa dzięki obecności w produkcie 
Bioexpander wolnego kwasu hialuronowego, który sty-
muluje receptory CD 44 oraz ICAM. Poza tym następuje 
odzyskanie osmolarności w macierzy pozakomórkowej, co 
uruchamia proces długotrwałego nawilżenia. tym prepa-
ratem jesteśmy w stanie nie tylko uzyskać korekcję w po-
staci utworzenia stabilnej struktury podporowej na pozio-
mie powierzchniowych warstw skóry i tkanki podskórnej, 
ale następuje również odbudowa widocznych ubytków  
i zdecydowana poprawa jakości skóry. 

Do podawania preparatu wykorzystuje się mikrokaniu-
le o wielkości 27G i długości 4 mm. Zabieg nie wymaga 
znieczulenia, dzięki użyciu kaniuli zmniejsza się ryzyko 
wystąpienia krwiaków i jest on całkowicie bezbolesny. 

7Derma News

Zdjęcia przed i po zabiegu 
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WyWIADy:

Czarodziejskich chwil, ciepłej, rodzinnej atmosfery, 
uśmiechów, zdrowia, pyszności na stole, cudownych 
prezentów, spełnienia marzeń, wyjątkowego
Sylwestra i wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku 

życzy Zespół Redakcyjny
Derma Newsa 
i Eksperta Anti-Aging
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Autor: dr n. med. Joanna Czuwara

Czym są nanopeelingi i jakie korzyści płyną z ich stosowania 
wyjaśnia doktor Joanna Czuwara. 

Nanopeelingi 
w tiksotropowym żelu 
– odmienności i zastosowanie

Peelingi firmy Skinproject Nanopeel 
oparte są na technologii nanoczą-
steczek zawieszonych w tiksotropo-
wym hydrożelu. Pod względem tech- 
nologicznym – to nanosomy. Pee- 
lingi te dają możliwość głębszej pe- 
netracji kwasów, a zastosowanie krze- 
mu jako nośnika i stabilizatora zape-
wnia stabilność chemiczną prepa-
ratu. Kwasy w Skinproject Nanopeel 
działają silniej niż ich płynne odpo-
wiedniki, np. 3% kwas trójchlorooc-
towy (tCA) w technologii nanopeel 
działa porównywalnie do 10% tCA  
w formie tradycyjnej.

osoby przyzwyczajone do pracy z pee- 
lingami w roztworach wodnych, dla 
lepszego wykorzystania walorów pee- 
lingów Skinproject, będą musiały 
zmienić swoje przyzwyczajenia. ten 
preparat nakładamy w bardzo małej 
ilości, a następnie sprawnie usuwa- 
my żel tiksotropowy, który po wy-
schnięciu przybiera postać proszku. 
Można dodać, że to co wydaje się 
przeszkodą i niewygodą, tj. mecha-
niczne usuwanie ziaren krzemowych 
z powierzchni naskórka, dodatkowo 
go szlifuje, czyniąc skórę po peelin-
gu gładszą. 

Peelingi Skinproject w postaci żelu 
są na tyle gęste, że nie skapują, 
nie spływają, pozostają w miejscu 
nałożenia i dają się łatwo rozpro- 
wadzić palcem w gumowej ręka-
wiczce. Krzem amorficzny zastoso-
wany w technologii peelingów Skin-
project jest zatwierdzony przez EPA 
(Environmental Protection Agency) 
jako produkt bezpieczny używany 
do produkcji leków, jedzenia i ko- 
smetyków, a jakość peelingów zo-
stała potwierdzona certyfikatem CE 
dla wyrobów medycznych.
W ofercie peelingów Skinproject Na- 
nopeel znajdują się preparaty przy-
gotowujące do peelingu, neutraliza-
tory, żele usuwające (Gel remover) 
i regenerujące (Gel Post Peel). Same 
peelingi oferują wykorzystanie w te- 
chnologii nanopeel kwasu trójchlo-
rooctowego 15% (tCA15) i 25% 
(tCA25), kwasu salicylowego (Salygel 
25) oraz formuł złożonych, takich jak 
Jessner (14% kwas salicylowy, 14% 
rezorcyna, 14% kwas mlekowy), Srt 
(kwas salicylowy, rezorcyna i tCA), 
EyE (kwas glikolowy, kwas mlekowy), 
FACE and BoDy (kwas glikolowy, kwas 
cytrynowy). Ciekawą kombinację sta- 
nowi tCA-Jessner o unikalnym skła-

dzie formuły Jessnera z 5% tCA. 
Na uwagę zasługuje fakt, że dodat-
kowo peelingi Skinproject zawierają 
resweratrol, który jest silnym anty-
oksydantem. 
Przed każdym peelingiem stosujemy 
fazę pre-peel, na którą składa się od- 
tłuszczenie i zakwaszenie skóry przed 
nałożeniem właściwego peelingu. 
W fazie pre-peel dysponujemy dwo- 
ma preparatami, jednym przeznaczo- 
nym dla cery suchej i wrażliwej, dru-
gim dla cery normalnej, mieszanej  
i łojotokowej, o charakterystycznej 
nazwie „Defatting Gel”. Preparaty pre-
peel pozostawiamy do wyschnię- 
cia i usuwamy ich nadmiar. tak przy-
gotowana pacjentka jest gotowa do 
nałożenia właściwego peelingu. 
OCzY – okolica ta może być pod-
dana działaniu formuły EyE z kwa-
sem glikolowym i mlekowym w celu 
odmłodzenia, wygładzenia i rozja-
śnienia powiek. Peeling nakładamy 
na powieki na 2-3 minuty i neutra- 
lizujemy specjalnie dla tego peelin- 
gu przeznaczonym neutralizatorem. 
reakcja neutralizacji kwasu gliko- 
lowego jest reakcją egzo-
ergiczną, podczas której 
pacjentka odczuwa silne 

 
 



pieczenie i zmienia się kolor neutralizatora. ten etap 
neutralizacji jest bardzo ważny i należy go przeprowadzić 
szybko, nakładając dużą ilość neutralizatora, aby skrócić 
do minimum przykre dolegliwości odczuwane przez pa-
cjentkę. Protokół zabiegowy sugeruje serię 4-6 zabiegów 
co 2-3 tygodnie. 

Jessner może być z powodzeniem stosowany na wiele 
typów skóry w celu jej wygładzenia, rozjaśnienia i po- 
prawy kondycji. Dodatkowo może być użyty wspomaga- 
jąco w leczeniu zmian trądzikowych, łojotoku i rogo- 
wacenia mieszkowego. W związku z zawartym w nim 
kwasem mlekowym może być stosowany w celu nawil- 
żenia skóry. to dobrze tolerowany peeling z przewidywal-
nym efektem.

tCA-Jessner to niepowtarzalna formuła, która poza kwa- 
sem salicylowym, mlekowym zawiera 5% tCA i reswe- 
ratrol. taki skład jest bardziej dedykowany łojotokowej 
skórze w celu jej odmłodzenia, rozjaśnienia przebarwień, 
złuszczenia zmian trądzikowych oraz silniejszego efektu 
przeciwzmarszczkowego. Do usuwania peelingów zawie-
rających kwas salicylowy służy Gel remover. 

Srt peeling powstał z myślą o każdym rodzaju skóry, a jego 
skład czyni go bezpiecznym nawet w okresie większego 
nasłonecznienia. W jego skład wchodzą trzy niskoskon-
centrowane kwasy: salicylowy, trójchlorooctowy i rezorcy-
na, które mają za zadanie odświeżyć, rozjaśnić i wygładzić 
powierzchowną warstwę naskórka.

Po zakończonym peelingu Skinproject Nanopeel nakła-
damy na skórę Gel Post Peel lub inny preparat regenerujący 
i łagodzący, informując pacjenta, że powinien chronić się 
przed słońcem. 

W podsumowaniu, nanopeelingi firmy Skinproject stano- 
wią ciekawą i unikatową hydrożelową strukturę nanoczą-
steczek, co zapewnia ich lepszą penetrację i silniejsze 
działanie. Niewątpliwie jest to gama odmienna od pee-
lingów konkurencyjnych, ponieważ nakłada się ją i usuwa 
inaczej. Dla osób mających doświadczenie z peelingami  
w formie płynów biały proszek odparowanego tiksotro-
powego żelu Nanopeelingu Skinproject może się wydawać 
kłopotliwy w usuwaniu, ale mechanizm pocierania ziaren-
kami krzemu przyczynia się dodatkowo do wygładzenia 
warstwy rogowej naskórka. Ciekawe rozwiązanie techno- 
logiczne (nanocząsteczki) i interesujący skład peelingów  
Skinproject Nanopeel daje szerokie możliwości zastoso-
wań w medycynie i dermatologii estetycznej na każdą 
okolicę ciała, nawet na powieki oczu. W przypadku tych 
peelingów zasada „więcej nie znaczy lepiej” jest podsta-
wowa, co czyni te peelingi bardzo wydajnymi. 

Dystrybutorem peelingów na rynku polskim jest 
Anti Aging Institute: www.antiaging.com.pl
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

W jaki sposób specjaliści wykorzystują produkty, które przez lekarzy z całej  
Polski zostały uznane za najlepsze, sprawdzamy w rubryce „z Perłą w tle”.  
tu zbieramy ich cenne doświadczenia. 

LAser VArILIte 532/940 NM

Długość fali wytwarzana przez VariLite 940 oferuje znaczącą przewagę w stosunku do innych urządzeń, praktycznie 
eliminując (w dużym stopniu) zmienność odpowiedzi naczyń krwionośnych w przypadkach różnych patologii, zarów-
no stricte medycznych, jak i kosmetycznych, i to niezależnie od stopnia utlenowania hemoglobiny. Na przykład ana-
liza danych z przeprowadzonych przeze mnie zabiegów wskazuje, że u pacjentów z „pajączkami” naczyniowymi oraz 
teleangiektazjami możliwe jest uzyskanie ustąpienia zmian w ponad 95% przypadków, i dodam, że przez wiele lat nie 
napotkałem opornego przypadku. tam gdzie występują zmiany naczyniowe odznaczające się wysokim ciśnieniem, 
które są tradycyjnie bardziej oporne na leczenie, nie zaobserwowałem jeszcze u żadnej osoby zmiany mniejszej niż 
75%. Gdy mamy do czynienia z angiomą w formie „pajączków”, które są niezwykle trudne do leczenia, możliwe jest 
uzyskanie ustąpienia zmian u 98,4% pacjentów, już po 1 lub 2 zabiegach. 

Dr Albert Nemeth, Clearwater, florida

Jedną z największych korzyści płynących ze stosowania VariLite jest przewidywalność wyników terapeutycznych. 
Fakt, że wiesz, iż uzyskasz pozytywny efekt. Zatem kiedy pacjenci czekają w gabinecie i próbujesz ich przekonać,  
że należy zastosować terapię laserową lub gdy oni sami wiedzą, że potrzebują leczenia światłem laserowym i chcą się 
tylko upewnić, że to co planujesz zrobić, okaże się skuteczne – potrzebujesz urządzenia, które zapewnia powtarzalne,  
wiarygodne wyniki. Sam musisz mieć zaufanie do sprzętu, którego używasz. to, że akurat mam takie urządzenie po- 
zwala mi zalecić stosowanie tego aparatu moim pacjentom, ponieważ wiem, że wyniki są przewidywalne i wierzy-
telne, a metoda bezpieczna. Jeśli urządzenie spełnia te trzy cechy, wiesz, że jest wspaniałe. 

Dr Dore gilbert, Newport beach, California
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

stYLAge

Z produktami z serii StylAge z francuskiego Laboratoires Vivacy spotkałam się po raz pierwszy w 2008 roku i od tam-
tego czasu stały się one moimi ulubionymi preparatami. Kompletna seria kwasów hialuronowych do iniekcji całkowicie 
spełniła moje oczekiwania dotyczące nawilżania, eliminowania zmarszczek, a także poprawy gęstości skóry twarzy.  
Z zabiegów z użyciem StylAge zadowoleni są także moi pacjenci, również ci najbardziej wymagający, którzy doceniają 
naturalne i długotrwałe efekty.
stylAge s mało usieciowany doskonale nadaje się do usuwania drobnych zmarszczek. Stosuję go również w bardzo 
wymagającej okolicy pod oczami.
stylAge M jest produktem uniwersalnym, pozwalającym na stosowanie we wszystkich strefach twarzy pacjentów 
(fałdy nosowo-wargowe, okolice ust, między brwiami, linie marionetki, policzki). Bardzo lubię ten preparat i chyba 
najczęściej go używam. 
stylAge L jest przeznaczony do redukcji głębokich zmarszczek i umiarkowanych ubytków, a StylAge XL stosuję przy 
znacznej utracie objętości na policzkach.
Na produkt taki jak StylAge XXL czekałam od dawna! Jest to jedyny w swoim rodzaju preparat, który rzeczywiście poz-
wala na eliminowanie bardzo dużej utraty objętości. Idealnie sprawdza się w modelowaniu owalu twarzy, a trwałość 
zabiegu utrzymuje się nawet do 15 miesięcy.
Bardzo często stosuję również Stylage Hydromax, zawierający sorbitol, który głęboko nawilża skórę, ma także działanie 
przeciwzapalne i antyoksydacyjne. używam go między innymi do odmładzania dłoni, odświeżenia ust. Pacjentki 
uwielbiają te zabiegi.
A jeśli mówimy o ustach i naturalnym wyglądzie, to niewątpliwie świetnie sprawdza się Lips. Zabiegi, dla maksymal-
nego komfortu pacjenta, wykonuję mikrokaniulą, która daje jednolity i naturalny efekt ze zminimalizowaną ilością 
skutków ubocznych.

Dr sandrine sebban, Paris, france

bOtOX

Pamiętam pierwszy zabieg, który wykonałem z użyciem Botoksu, to było w 1996 roku w mojej klinice w Cannes. 
Przyszło do mnie wtedy małżeństwo, a ja byłem przerażony, jednak zabieg przebiegł bez komplikacji i zakończył się 
sukcesem. Do dziś mam na swoim koncie około 40 000 wykonanych procedur z użyciem Botoksu i 99% usatysfak-
cjonowanych pacjentów. ten 1% wynika z faktu braku odpowiedzi organizmu na działanie toksyny lub zbyt krótkiego 
okresu jej działania – nawet jeśli zmienię toksynę botulinową. 
Najlepsze w tym produkcie jest to, że działa bezpośrednio na przyczynę powstawania 
zmarszczek. Aktywność mięśni buduje mimikę twarzy i pozostawia na skórze linie  
i bruzdy. Dzięki działaniu toksyny botulinowej osiągamy efekt relaksacji mięśni, znikają 
zmarszczki, zmienia się balans mięśniowy, możemy wykreować nową atrakcyjną 
ekspresję twarzy, nadając skórze nowy wymiar i tym samym, dodając jej 
blasku i świetlistości, poprawiamy jej jakość. Z punktu widzenia pacjenta 
efekt działania jest progresywny i bardzo naturalny. Procedury estetyczne 
to oczywiście jedna z możliwości zastosowania preparatu Botox. W swojej 
codziennej praktyce Botox stosuję również w leczeniu nadpotliwości.  
Bez wątpienia trudno byłoby mi sobie wyobrazić wykonywanie zabiegów 
estetycznych bez toksyny botulinowej. 

Dr Hervé raspaldo, Cannes, francja
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bierzemy udział w konferencjach i spotkaniach prasowych, dzięki którym
dowiadujemy się o nowościach na rynku i wydarzeniach w branży.

ZAProSZoNo NAS...

Już po raz 12 zostały wręczone stypen- 
dia L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki. 
uroczystość odbyła się 16 listopada 

 w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
 Stypendia L’oréal Polska dla Kobiet 
 i Nauki, przy wsparciu Polskiego Komi- 

tetu do spraw uNESCo, są inicjatywą 
lokalną. Źródłem inspiracji była umo- 
wa zawarta w Paryżu między Grupą 
L’oréal i uNESCo „For Women in Scien- 
ce”. W jej ramach każdego roku – w pa- 
ryskiej siedzibie uNESCo – wybitne 
przedstawicielki świata nauki oraz 
młode doktorantki z pięciu konty- 
nentów otrzymują nagrody pieniężne 

 oraz stypendia. W ciągu 14 lat trwa- 
nia programu nagrody – w wyso-
kości 100 000 uSD – wręczono 72 wy- 
bitnym badaczkom z 30 krajów, a mię- 
dzynarodowe stypendia otrzymało 180 

młodych kobiet z 81 krajów. Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych. obe- 
cnie prowadzi go już 46 filii Grupy L’oréal. uhonorował on w sumie ponad 1500 młodych kobiet-naukowców na po-
ziomach krajowych. Stypendystki L’oréal-uNESCo tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, będąc doskonałym  
i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet. Na zdjęciu: od lewej Maria Majdrowicz (Dyrektorka  
Komunikacji Korporacyjnej L’oréal Polska), dr Marta Szajnik-Szczepański (stypendium habilitacyjne – Poznań),  
Joanna Malinowska (stypendium doktoranckie – Łódź), Magdalena Bartnik (stypendium doktoranckie – Warszawa), 
prof. Michał Klejber (Polski Komitet ds. uNESCo), dr Katarzyna Starowicz-Bubak (stypendium habilitacyjne – Kraków), 
Angelika Muchowicz (stypendium doktoranckie – Warszawa), Jean-Charles Bondy (Prezes L’oréal Polska).

Na prapremierę nowego pro- 
duktu w gamie Juvederm firma 
Allergan wybrała Polskę i Cen-
trum Szkoleniowe dla Lekarzy 
przy ulicy Włodarzewskiej 69 A 
w Warszawie. Z tej okazji 27 paź- 
dziernika do Polski przyje-
chał profesor Massimo Signiorini, 
wybitny specjalista, chirurg pla- 
styczny z Mediolanu, który przed- 
stawił uczestniczącym w spo-
tkaniu lekarzom możliwości no- 
wego preparatu. Zajęcia obej- 
mowały zarówno część teorety- 
czną, jak i praktyczne wykorzy-
stanie produktu podczas war-
sztatów z udziałem pacjentów. 
Lekarze mieli okazję zapoznać się z badaniami klinicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania nowego produk-
tu, a w praktyce sprawdzić skuteczność nowej formuły. 
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W dniach 22-24 listopada w Centrum Szkoleniowym dla Lekarzy, przy ulicy Włodarzewskiej w Warszawie, odbyły się 
szkolenia zorganizowane przez firmę Merz – wyłącznego dystrybutora preparatu radiesse. Wykłady i zajęcia prak-
tyczne prowadził dr Jani van Loghem z Amsterdamu, lekarz z niezwykle bogatym doświadczeniem w wykonywa-
niu zabiegów estetycznych, wykładowca i trener. uczestnicy byli pod wrażeniem wprawnej ręki i technik prezento-
wanych przez doktora. Praktyczne możliwości wykorzystania hydroksyapatytu wapnia w modelowaniu twarzy zostały 
poprzedzone wykładami i wnikliwą analizą anatomiczną. Warto przy tej okazji podkreślić, że dr Jani van Loghem 
będzie gościem Stowarzyszenia na marcowym Kongresie, dzięki czemu z jego umiejętności i wiedzy skorzysta szersze 
grono słuchaczy. Już dzisiaj zapraszamy na niedzielny wykład – 9 marca 2013 – „Multiple strategies for neck rejuvenation”.

23 listopada firma A.B. Berren Handlowy przygotowała seminarium dedykowane lekarzom stomatologom na te- 
mat: „Nowe wielokierunkowe podejścia do estetyki twarzy polegające na łączeniu technik medycyny estetycznej i sto-
matologii kosmetycznej w zabiegach estetyki twarzy i uśmiechu”. Spotkanie zgromadziło blisko 100 lekarzy. uczest-
nicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr Ezio Costa – profesora nadzwyczajnego na uniwersytecie w Cagliari, 
w którym przedstawiono globalne podejście do wyglądu twarzy wewnątrz oraz wokół jamy ustnej. Zaprezentowana 
strategia wykorzystuje oczyszczony kwas hialuronowy (pozbawiony resztek białek, kwasu nukleinowego oraz roz-
puszczalnika) i skuteczną synergię pomiędzy wolnym kwasem hialuronowym a kwasem hialuronowym z wiązaniami 
poprzecznymi.



od osoby zarządzającej. 80% nieste- 
ty, albo na szczęście, ma związek  
z tym, co dzieje się wewnątrz firmy, 
z ludźmi, którzy ją tworzą. Czynni-
kiem ograniczającym może być za- 
równo brak jakiejś osoby, jak i bra-
ki w kompetencjach zatrudnianych 
osób. Na to jednak osoba zarządza- 
jąca ma wpływ i może to zmienić.
Wiedza na temat zarządzania w zna-
czny sposób usprawnia pracę i podno-
si efektywność zespołu, chroni również 
przed popełnieniem wielu błędów. 
o czym zatem warto pamiętać, gdy 
zarządzamy gabinetem bądź kliniką? 

8 zasad skutecznego 
zarządzania zespołem 
gabinetu/kliniki

rekrutuJ „z głOWą”
Już na etapie rekrutacji dokładnie 
określ, jakie kompetencje i umieję- 
tności powinien posiadać twój przy- 
szły pracownik. Zarówno umiejętno-
ści, które dotyczą wykonywanej pra-
cy, jak również umiejętności związane 
z komunikacją i pracą w zespole. Wy-
bierając ludzi do zespołu, dokonuj 
starannej selekcji. to, jakiego wyboru 
dokonasz, mówi twoim pacjentom, 
jaka jest twoja firma, realizowane 
przez nią wartości i kim dla twojego 
gabinetu/kliniki jest pacjent.
Zatrudniaj tylko ludzi pozytywnie 
nastawionych i dających się lubić 
 – są najlepszymi graczami zespoło-
wymi. Pracownik, którego decydu- 
jesz się zatrudnić, ma wysoką mo-
tywację i poziom zaangażowania. 
Wykorzystaj to, dostarczając mu in-
formacji dotyczących jego pracy. Za-
dbaj o to, by jak najszybciej poznał 

tę branżę, usługi i produkty. Zapro-
centuje to szybkim wdrożeniem pra-
cownika na stanowisku. 

stWórz JAsNe I PrzeJ-
rzYste regułY grY
Jasno komunikuj swoje oczekiwania 
pracownikom. opracuj dla nich zakre- 
sy obowiązków, które staną się pun- 
ktem odniesienia do bieżącej oceny. 
Wyznaczaj cele sobie i twojemu ze- 
społowi. określ mierzalne kryteria, 
po których poznacie, że cele są rea- 
lizowane. Pamiętaj, że jeśli czegoś nie 
możesz zmierzyć, nie możesz też tym 
zarządzać. Efektywność zespołu zale- 
ży od tego, w jaki sposób jego człon-
kowie postrzegają relacje pomiędzy 
celami własnymi i celami organizacji. 

reguLArNIe sPOtYkAJ 
sIę z PrACOWNIkAMI 
Spotykaj się indywidualnie z każdym 
z twoich pracowników, by przeka-
zywać informację zwrotną na temat 
wykonywanej przez niego pracy. 
Podsumowujcie to, co się już udało 
osiągnąć i co jeszcze zostało do zro-
bienia. Chwal pracowników na fo-
rum i krytykuj w cztery oczy.

OrgANIzuJ sPOtkANIA 
CAłegO zesPOłu
Przynajmniej raz w miesiącu zapra-
szaj zespół na spotkanie. organizuj 
burze mózgów, pytaj o propozycje 
zmian i ulepszeń. Wspólnie szukajcie 
nowych pomysłów na usprawnienie 
działania klinki, zwiększenie sprzeda- 
ży czy ograniczenie kosztów. Zadbaj 
o dobre relacje między pracownika- 
mi. razem świętujcie sukcesy, wspól-
nie przechodźcie przez porażki.

M
A

rk
et

IN
g

 D
LA

 L
ek

A
rz

Y

AutorKI: Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska
www.futuremd.pl, biuro@futuremd.pl

każda organizacja, w tym również gabinet czy klinika medycyny estetycznej,  
jest systemem. funkcjonuje jako całość poprzez interakcje swoich części. system 
jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. A to oznacza, że twój zespół jest tak silny  
i efektywny, jak jego najsłabszy pracownik.

Ludzie w firmie, niezależnie od bran-
ży i świadczonych przez nią usług, 
są bardzo ważni. Cała praca, wyniki, 
które osiągasz jako firma, zależą 
właśnie od nich. Zarówno od po-
szczególnych pracowników, jak i od 
współpracy między nimi.
 Zanim zajmiemy się odpowiedzią 
na pytanie, jak zarządzać i zwiększać 
efektywność, warto się przyjrzeć, 
jaki zespół mamy dzisiaj i jakie są 
jego silne i słabe strony. Jakie kom-
petencje i zasoby jako zespół posia-
damy, a czego jeszcze nam brakuje. 
Czy skład zespołu jest optymalny? 
Czy w twoim gabinecie/klinice jest 
jakaś osoba, której nie zatrudniłbyś, 
nie wyznaczył dzisiejszych celów  
i zadań? Z którą nie zacząłbyś współ-
pracować, gdybyś miał możliwość 
cofnięcia czasu? Lekarz, kosmetolog, 
kosmetyczka, recepcjonistka? Dużo 
problemów w firmach bierze się 
stąd, że próbujemy pracować z taką 
osobą, której wiedząc to, co dziś  
o niej wiemy, nie zatrudnilibyśmy.
System jest czymś, co istnieje i fun-
kcjonuje jako całość poprzez interak-
cje swoich części. Każdy z fragmen- 
tów systemu może wpływać na ca-
łość, więc jeżeli zmienimy jeden z je-
go elementów – zwolnimy bądź za-
trudnimy kogoś – skutki będą dużo 
szersze i będą dotyczyły całego sys-
temu i jakości jego funkcjonowania. 
Całość systemu jest czymś więcej 
niż sumą jego części, a synergia, ja- 
ka jest efektem pracy w zespole, 
stanowi wartość dodaną.
Jak pokazują badania nad organiza- 
cjami, tylko ok. 20% trudności i ogra- 
niczeń, z jakimi borykają się firmy, 
ma źródło na zewnątrz i nie zależy 

NAJSŁABSZE oGNIWo 
a pozycja twojego 
gabinetu na rynku
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WPłYW zesPOłu NA 
DOCHODY I POzYCJę 
gAbINetu 

PODsuMOWANIe 
Pamiętaj, że cokolwiek doprowadziło 
ciebie i twoją firmę do aktualnego miej- 
sca i pozycji, nie może ci zagwaranto- 
wać, że się na niej utrzymasz. Paradoks 
współczesnego świata polega m.in. 
na tym, że kto stoi w miejscu – cofa się. 
Nieustannie szukaj nowych rozwiązań, 
pamiętając równocześnie, że 95% suk- 
cesu w każdej działalności zależy od lu- 
dzi, z którymi postanawiasz pracować.
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zACHęCAJ DO 
PrOAktYWNOśCI 
I kreAtYWNOśCI
Nagradzaj pracowników za proakty- 
wną postawę, szukanie nowych ro- 
związań i usprawnianie pracy. Zachęcaj 
wszystkich w klinice do szukania spo-
sobów na to, by praca stała się lepsza, 
łatwiejsza i bardziej komfortowa.

DbAJ O utrzYMANIe 
MOtYWACJI NA stAłYM 
POzIOMIe
Łatwiej jest zapobiegać wypaleniu 
zawodowemu, niż walczyć z jego 
skutkami. Motywacja finansowa to 
tylko jedna strona medalu. Spraw-
dzaj i pytaj, co jeszcze jest ważne dla 
twoich pracowników i jakie są kryte-
ria realizacji powyższych wartości. 
Zadowolony pracownik to zmoty-
wowany pracownik, utożsamiający 
się z miejscem, w którym pracuje.
Monitoruj motywację twoich pra-
cowników na bieżąco: 
•  poznaj dobrze każdego członka  
 swojego zespołu
•  znajdź jego najważniejszy 
 motywator pozafinansowy
•  stwórz warunki, aby było to   
 osiągalne.

DzIeL sIę 
ODPOWIeDzIALNOśCIą

Zapraszaj pracowników do podej-
mowania decyzji samodzielnie, w ra-
mach ich obszaru działalności i za-
kresu obowiązków. Pytaj o możliwe 
rozwiązania. Pokaż, że oni również 
mogą mieć wpływ na wizerunek i fun- 
kcjonowanie gabinetu/kliniki.

zAPeWNIAJ PrACOWNIkOM 
MOżLIWOśCI rOzWOJu
Zadbaj o rozwój pracowników z za-
kresu medycyny estetycznej, wyko-
nywanych zabiegów, ale również 
kompetencji miękkich, takich jak ko- 
munikacja i obsługa pacjenta. Przy-
gotuj szkolenia wewnętrzne, które 
pomogą pracownikom zrozumieć, ja- 
kie obietnice składa pacjentom twoja 
firma – gabinet/klinika. Jak również 
dostarczaj im wiedzy i umiejętności, 
w jaki sposób je realizować.

PODsuMOWANIe 
Zespół, który tworzy twój gabinet/
klinikę, ma bardzo duży wpływ na do- 
chód i zajmowaną pozycję na rynku. 
Pacjent widzi, czy w gabinecie, do 
którego przychodzi, jest dobra atmo- 
sfera, czy napięte relacje. Czuje, czy 
jest obsługiwany przez profesjonalny 
zespół, czy może panuje w nim chaos. 
I nawet jeśli myślisz, że tego nie widać, 
to z jakiegoś powodu pacjent nie wra-
ca i nie poleca gabinetu innym. 

Profesjonalny i zgrany zespół

zadowolony pacjent

Profesjonalna obsługa

Większe dochody

Pozycja na rynku

Pracownicy lubiący swoją pracę
Mający wspólny cel

zaangażowani i kreatywni

WSPAniały pomysł na prezent 
Wszyscy uwielbiamy dostawać prezenty, a chyba jeszcze bardziej zobaczyć radość na twarzy obdarowanego. Czy w dzisiejszych,  
zabieganych czasach może być coś lepszego niż „ucieczka”, choćby na krótko, w miejsce, w którym czas płynie wolniej i można 
każdą chwilę poświęcić na zasłużony relaks? Które dzięki dobrodziejstwom wodnym zapewnia zdrowie, odprężenie i przyjemność? 
Które z uwagi na swoje niezwykłe usytuowanie zapewnia komfortowy wypoczynek?

Podaruj sobie lub swoim najbliższym pobyt w relaksujących klimatach Spa! Hotele SPA Dr Irena Eris (Wzgórza Dylewskie i Krynica 
Zdrój) proponują voucher pobytowy na wybrany program lub dowolną kwotę. 

W obu hotelach czekają na gości kom- 
fortowe, przestronne pokoje, nowo- 
czesne Centrum SPA i Kosmetyczny 
Instytut z bogatą propozycją eksklu- 
zywnych, firmowych zabiegów pielę- 
gnacyjnych na twarz i ciało, masaży 
oraz kuracji spa. O serwis na najwyż- 
szym poziomie dba profesjonalnie 
przygotowany personel.

www.DrIrenaErisSpa.com



gAMA PrePArAtóW MesOHYAL DO MezOterAPII IgłOWeJ 
Mesohyal Krzem Organiczny to roztwór o działaniu regenerującym. oprócz 
krzemu organicznego zawiera także kwas hialuronowy. organiczny związek 
krzemu stanowi strukturalny budulec tkanki łącznej, poprzez stymulację fibro-
blastów zwiększa biosyntezę włókien kolagenu, elastyny i proteoglikanów. 
Dzięki zawartości kwasu hialuronowego Mesohyal Krzem organiczny wyka-
zuje intensywne działanie nawilżające, zwiększa elastyczność skóry i zmniej- 
sza oznaki jej starzenia się.
Mesohyal Biotyna to polirewitalizujący roztwór zawierający koktajl witamin 
z grupy B oraz hialuronian sodu. Biotyna, znana jako witamina B8 lub witamina 
H, bierze udział w metabolizmie białek i tłuszczy, uczestniczy w syntezie kwa- 
sów tłuszczowych i węglowodanów. Ma istotne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania komórek. Stymuluje metabolizm komórkowy, tym samym 
zwiększa biodostępność innych substancji aktywnych dostarczanych w głąb 
skóry. Wpływa na właściwe funkcjonowanie owłosionej skóry głowy i zapo-
biega wypadaniu włosów, spowalnia proces starzenia się skóry.
Mesohyal Wyciąg z nostrzyka to roztwór o działaniu antycellulitowym. W jego 
składzie, oprócz wyciągu z nostrzyka, znajduje się także trokserutyna i kwas 
hialuronowy. 
Substancje aktywne w synergiczny sposób poprawiają mikrokrążenie i redu-
kują retencję płynów w organizmie:
• wyciąg z nostrzyka poprawia krążenie limfatyczne, aktywuje odpływ 
limfy oraz przywraca prawidłowe krążenie żylne; dzięki zmniejszeniu 
przepuszczalności naczyń włosowatych redukuje obrzęki oraz uczucie 
ciężkości;
• trokserutyna zmniejsza reaktywność i przepuszczalność naczyń włosowatych, wykazując właściwości przeciwrumienio- 
we. Ponadto działa antyoksydacyjnie i stymuluje syntezę kolagenu w ściankach naczyń. Dzięki zawartości kwasu hialu-
ronowego Mesohyal Wyciąg z nostrzyka intensywnie nawilża i naprawia tkanki dotknięte cellulitem.

Bio-Profil Polska, www.bioprofil.pl 
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WArto WIEDZIEĆ:

Prezentujemy nowe produkty i urządzenia, które pojawiają się na polskim rynku 
dermatologii estetycznej i mogą znaleźć zastosowanie w naszej praktyce lekarskiej.

retix. C – intensywna terapia anti-aging
Nowoczesny preparat z kompleksem ActiCell 40%, który odmładza, głęboko stymuluje i regeneruje skórę:
• twarz + szyja + dekolt: terapia anti-aging i redukująca niedoskonałości
• ciało: redukcja rozstępów 
ActiCell 40% to synergistyczne działanie 3 składników: Retinol 2% + Witamina C 8% + Antyoksydanty 30%. 
retinol w postaci stabilnego i innowacyjnego kompleksu polimerowego Matrix wykazuje wydłużoną i zwiększoną 
penetrację w głąb skóry, przy jednoczesnym zminimalizowaniu stężenia. obecna w ActiCell 40% Witamina C 8%,  
w postaci lewoskrętnego stereoizomeru kwasu askorbinowego oraz Antyoksydanty 30% wykazują wyjątkowo sku-
teczne działanie odmładzające i chronią skórę przed szkodliwymi reakcjami utleniania, dzięki czemu zawarty w for-
mule ActiCell 40% retinol 2% wykazuje przedłużone i optymalne działanie terapeutyczne. Działanie retix. C: 
• regulacja procesu rogowacenia naskórka;
• odbudowa włókien kolagenu, elastyny i GAG i stymulacja odnowy komórek skóry;

• wygładzenie, rozjaśnienie plam pigmentacyjnych i redukcja     
niedoskonałości skóry;
• zagęszczenie i poprawa napięcia skóry;
• zwiększenie poziomu nawilżenia skóry, dzięki ograniczeniu   
przeznaskórkowej utraty wody z naskórka (tEWL – transepidermal 
Water Loss);
• ochrona przed fotouszkodzeniami i zwiększenie naturalnej 
bariery ochronnej skóry, dzięki czemu zostaje przywrócony skórze 
prawidłowy poziom witaminy A.
Efekt: Skóra jest widocznie odmłodzona, rozświetlona, jednolita, jędrna  
i napięta, a zmarszczki mniej widoczne.

Bio-Profil Polska, www.xylogic.pl 
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sAfer – nowa, niskoinwazyjna metoda 
transplantacji włosów
W Polsce jest już dostępne urządzenie SAFEr, francuskiej  
firmy Medicamat, umożliwiające szybkie i małoinwazyjne  
przeprowadzenie zabiegu transplantacji włosów. Zastoso- 
wanie technologii SAFEr redukuje do minimum uszko- 
dzenia pobieranych cebulek włosowych, co było podsta- 
wową wadą metody FuE. Zabieg nie pozostawia także jakich-
kolwiek blizn – z czym wiązało się zawsze stosowanie metody 
paskowej (StrIP). operację przeprowadza się w warunkach 
ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Pacjent może 
podjąć normalną aktywność już następnego dnia po zabiegu. 
technologia SAFEr może być wykorzystana zarówno w przy-
padku łysienia, jak i w zabiegach korekty (lub rekonstrukcji) 
brwi.

Ultraslim, www.ultraslim.pl 

rOsALIAC Ar INteNse 
– INNOWACJA W PIeLęgNACJI skórY NACzYNIOWeJ, 
z teNDeNCJą DO trąDzIku różOWAtegO 
Skóra naczyniowa, z tendencją do trądziku różowatego jest sporym problemem wśród pacjentów. 
ocenia się, że dotyczy on od 1 do 10% populacji, szczególnie w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
W przypadku tego typu skóry bardzo ważna jest codzienna pielęgnacja, która powinna redukować pierwsze ob-
jawy, zapobiegać ich nawrotom. Musi być ona dostosowana do wymagań wrażliwej skóry naczyniowej, z tendencją  
do trądziku różowatego.
Innowacją 2012 roku jest użyty po raz pierwszy w dermokosmetyku składnik farmaceutyczny AMBoPHENoL.  
to aktywny ekstrakt roślinny pozyskiwany z tambourissa trichophylla, który jest bogaty w polifenole i flawonoidy.
Badania laboratoryjne udowodniły, że ambophenol zwalcza zaczerwienienia na 3 poziomach:
• ma działanie kojące – hamuje mediatory stanu zapalnego 
• chroniące – zabezpiecza naczynia włosowate 
• antyoksydacyjne – istotnie zwiększa ochronę komórek przed szkodliwym działaniem mediatorów 
stanu zapalnego
Ambophenol użyty w dermokosmetyku i testowany klinicznie po miesiącu stosowania u pacjentów ze skórą 
naczyniową, z tendencją do trądziku różowatego wykazał istotną statystycznie skuteczność w redukcji:
• intensywności zaczerwienień – 21% 
• intensywności teleangiektazji – 7%
Co ciekawe, po tygodniu od zakończenia kuracji dermokosmetykiem z ambophenolem intensywność 
zaczerwienień nadal ulegała zmniejszeniu o 10% – jak oceniają dermatolodzy prowadzący badanie.
ostatnie badania naukowe wykazały, że brak równowagi w peptydach antybakteryjnych i nadmierna 
aktywacja odporności wrodzonej odgrywa kluczową rolę w rozwoju zaczerwienień i stanu zapalnego 
w trądziku różowatym. Istotny jest zatem fakt, że ambophenol wykazał także zdolność do hamowania 
ekspresji katelicydyny, jednego z kluczowych peptydów antybakteryjnych.
rosaliac Ar Intense zalecany jest pacjentom jako: 
• codzienna pielęgnacja skóry naczyniowej;
• podstawowa pielęgnacja we wczesnych stadiach trądziku różowatego; 
• jako pielęgnacja uzupełniająca w leczeniu trądziku różowatego;
• jako pielęgnacja podtrzymująca po leczeniu.

La Roche-Posay, www.laroche-posay.pl 



kreatywność i odwaga w myśleniu umożliwiają osiągnięcie najwyższych standar- 
dów tworzenia i działania. to w dużym skrócie oddaje charakter już ponad 4-letniej 
współpracy pomiędzy firmami C.H. erbslöh Polska i Courage-khazaka, owocującej 
wprowadzeniem na rynek polski urządzeń do kompleksowej diagnozy stanu 
skóry. firma Courage-khazaka jest światowym liderem w produkcji wysoko za-
awansowanych, prostych w obsłudze, szybkich i dokładnych urządzeń do bada-
nia parametrów skóry. W szerokim portfolio znajdują się urządzenia o statusie 
naukowym, marketingowym oraz sprzęt skierowany do lekarzy dermatologów.
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D.N. Na samym początku warto 
zadać pytanie, co nam daje kom-
pleksowa diagnoza skóry?
A.r-t. Tak, to bardzo ważne pytanie. 
W wielu przypadkach stan skóry jest 
określany nieprawidłowo i tak napra- 
wdę nie wiemy, jakie potrzeby ma na- 
sza skóra. A brak prawidłowej dia-
gnozy uniemożliwia przeprowadze-
nie skutecznej kuracji, trudno też 
dostosować kosmetyki odpowiednie 
do potrzeb skóry. Aby naprawdę zro-
zumieć, co jest jej niezbędne, najlepiej 
stworzyć jej dokładny obraz przy 
wykorzystaniu informacji zebranych 
dzięki konkretnym urządzeniom.

D.N. Jakie parametry są brane 
pod uwagę i które z nich możemy 
wyznaczyć, stosując urządzenia 
Courage-khazaka?
A.r-t. Wśród podstawowych para- 
metrów możemy wymienić: nawil-
żenie, TEWL, elastyczność, pH, tem- 
peraturę, sebum, zawartość mela- 
niny, intensywność rumienia, izotro- 
pię, połysk, kolor, obraz zmian trą-
dzikowych. Każde z nich możemy 
zbadać przy użyciu naszych urzą- 
dzeń. To jednak niejedyne ich 
możliwości. 

D.N. A czego możemy jeszcze  
od nich oczekiwać?
A.r-t.  Interesującą i bardzo użyteczną 
technologią jest możliwość uchwy-
cenia obecnego – chwilowego stanu 
skóry w wysokiej rozdzielczości, robi 
się to albo przy pomocy kamery,  
albo innych urządzeń dających 
bardzo dokładny obraz skóry twarzy, 
a nawet jej obraz w technologii 3D. 
Chciałabym także zwrócić uwagę  
na fakt, że obszarem badań może  
być nie tylko skóra twarzy, ale także 
całej głowy, włosów i każdego inne-
go fragmentu, do którego da się przy-
łożyć sondę, by wykonać pomiar.

D.N. to znaczy, że pomiarów doko-
nujemy głównie przy użyciu sond?
A.r-t. Tak. Nasz sprzęt jest skonstru- 
owany w ten sposób, że do urządze-
nia bazowego można podłączyć ze- 
staw różnych sond, w zależności  
od tego, co chcemy zbadać. Sondy 
są niewielkich rozmiarów, z wysoko 
zaawansowaną mikrotechnologią, 
która pozwala na uzyskanie dokła-
dnego i powtarzalnego wyniku w bar- 
dzo krótkim czasie. Co warte podkre-
ślenia, nie jest to metoda inwazyjna 
dla naszej skóry. Tak więc każdy z nas 

rozmowa z mgr inż. Anną rękawek-trąbińską 
z C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o. reprezentującą 
na polskim rynku firmę Courage-Khazaka GmbH.



może być kreatorem swojego wła- 
snego urządzenia, które jest najbar-
dziej zbliżone do jego potrzeb i wyma- 
gań, dobierając odpowiednie sondy.

D.N. Co wyróżnia technologię  
i urządzenia z firmy C-k?
A.r-t. Urządzenia tej firmy mają 
status naukowych, co świadczy o ich 
wysokiej jakości, która przekłada się 
na wiarygodność wyników oraz na 
komfort pracy z nimi. Powtarzalne 
wyniki uzyskuje się w bardzo krótkim 
czasie. Urządzenia są dostarczane 
z użytecznym oprogramowaniem 
pozwalającym zapisywać i obrabiać 
dane uzyskane podczas pomiarów. 
Istnieje także możliwość stworzenia 
bazy klientów wraz z historią ich 

badań, jak również zastosowanych 
kuracji. Wydaje mi się, że takich 
właśnie urządzeń oferujących kom- 
pleksowe rozwiązania dzisiaj najbar-
dziej potrzebujemy. 

D.N. Jakie są możliwości  
ich zastosowań? 
A.r-t. Powiedziałabym, że są one 
ograniczone wyłącznie naszą wy- 
obraźnią. Pozwalają postawić obiek-
tywną diagnozę stanu skóry, zatem 
idealnie nadają się do wykorzystania 
w gabinetach dermatologicznych,  
jak i kosmetycznych. Ale nie tylko,  
jest to również doskonałe rozwią-
zanie przy określaniu oraz badaniu 
założeń marketingowych kosmety- 
ków, a potem jako środek wspoma-

gający kampanie marketingowe.

D.N. gdyby któregoś z czytelników 
Derma Newsa zainteresowały te 
urządzenia i chciałby uzyskać więcej 
informacji, gdzie może to zrobić? 
A.r-t. Zachęcam do bezpośrednie-
go kontaktu ze mną. Odpowiem 
na wszystkie pytania, wątpliwości, 
przedstawię szczegółowiej możliwoś- 
ci wyżej wspomnianych urządzeń. 
Zachęcam także do odwiedzenia 
strony producenta, gdzie opisana jest 
większość z oferowanych urządzeń: 
www.courage-khazaka.de

D.N. Dziękujemy za rozmowę. 
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FutureMD i Stowarzyszenie 
Lekarzy Dermatologów 

Estetycznych 

zapraszają 
na kolejną edycję szkoleń:

Dla właścicieli gabinetów: 
7 sekretów budowania długotrwałych relacji z  klientami, 
czyli w jaki sposób nowe podejście do klienta zwiększa 
przychody kliniki 28 stycznia 2013 (poniedziałek)

Dla pracowników recepcji: 
sprzedaż i profesjonalna obsługa pacjenta w gabinecie 
medycyny estetycznej 11 lutego 2013 (poniedziałek)

Jeśli:
• chcesz się dowiedzieć, jak przyciągnąć i zatrzymać pacjenta

• chcesz się nauczyć budować długotrwałe relacje z pacjentami

• szukasz sposobu na podniesienie jakości obsługi twojej kliniki

• chcesz się dowiedzieć, jak sprzedawać swoje usługi i produkty

• chcesz, by pacjent został twoim ambasadorem i najlepszym  
 sprzedawcą twoich usług

• a może szukasz sposobów na zwiększenie dochodu twojej  
 kliniki?

te szkolenia są dla Ciebie i twoich pracowników.

Miejsce szkoleń: 

siedziba stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów estetycznych

ul. Włodarzewska 69 A, Warszawa

Więcej informacji: 

www.futuremd.pl/aktualności

zapisz się już teraz i zacznij budować 
nową jakość w prowadzeniu twojej kliniki!






