
Derma News
Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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JUBILEUSZOWY 
numer „Derma News”!

Perły Dermatologii Estetycznej 
– prezentujemy laureatów X edycji konkursu

 
Fundacja Medycyny Anti-Aging 

– 5 lat działalności 

Rynek estetyczny: 
prezentacje firm, nowości, wywiady

BEZPŁATNY MAGAZYN
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XVI Kongres 
STO WARZYSZENIA LEK ARZY 
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

6-8 marca 2015
hotel Marriott, Warszawa
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Koleżanki i Koledzy!

Dzięki Waszym głosom zostało wyłonionych 15 produktów  
w jubileuszowej X edycji konkursu Perły Dermatologii Este-
tycznej 2014. W tym numerze „Derma News” prezentujemy 
wszystkich laureatów i gratulujemy firmom, które zdobyły 
Wasze zaufanie. Perłę Dziennikarstwa otrzymała w tym roku 
redaktor Agata Młynarska. Przyznająca nagrodę kapituła 
konkursu wyróżniła panią Agatę za „mądre promowanie 
dojrzałego piękna”. Za przekaz, że dbanie o siebie nie jest tylko 
„celem samym w sobie”, ale jest jednym z ważnych elementów 
dbania o jakość całego życia. To jest zgodne z filozofią medy-
cyny anti-aging propagowaną przez nas, lekarzy. Pani Agata 
Młynarska jest w tym zakresie wspaniałym, inspirującym 
przykładem dla wszystkich dojrzałych kobiet.
Już dziś zapraszamy wszystkich na Perłową Galę 7 marca 
2015 roku, w trakcie której wręczymy statuetki Pereł. 
Zapraszamy również na marcowy kongres Stowarzyszenia, 
który odbędzie się w dniach 6-8 marca 2015 roku w hotelu 
Marriott w Warszawie. To już nasze szesnaste spotkanie  
w tak szerokim gronie specjalistów i niepowtarzalna okazja 
do wymiany doświadczeń, spotkania znajomych oraz zapo-
znania się z nowościami w naszej branży.
W jubileuszowym (tak, tak, to już 50. numer) maga-
zynie opowiadamy również o pięcioletniej działalności 
Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-

-Aging i jego doświadczeniach pedagogicznych.

Zapraszam do lektury.
                             
                     Barbara Walkiewicz-Cyrańska 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych

foto: Lidia Popiel

BEZPŁATNY MAGAZYN

Derma News
Nr 50/2014
wrzesień/październik

Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny 
estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa.

Jak zamówić magazyn?
Wejdź na stronę internetową www.dermatologia-estetyczna.pl 
i wyślij zamówienie na prenumeratę e-mailem. 
Informacja i zamówienia: tel. 22 853 39 70, faks 22 847 69 33
tel. 695 803 801, 607 338 827, 605 332 776, 
e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl

Opinie profesjonalistów
„Moje pacjentki bardzo lubią »Eksperta Anti-Aging«, wręcz o niego pytają. 
W naszym gabinecie praktycznie każda ilość znika jak ciepłe bułeczki. 
Pacjentki chętnie zabierają ten magazyn do domu. Wartość »Eksperta«  
polega przede wszystkim na tym, że w 100 procentach trafia on do osób  
zainteresowanych tematyką medycyny estetycznej. Sama czytam z zain- 
teresowaniem każdy numer, równie chętnie czytają go pielęgniarki”.

dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa

„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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NAJLEPSZY PREPARAT DO PEELINGU

Cosmelan 
Cosmelan® jest wszechstronnym i łatwym w wykonaniu zabiegiem depigmentującym dostosowanym do każdego 
fototypu skóry. 
Skuteczność depigmentacji zależy od zdolności przenikania składników aktywnych przez warstwy naskórka i dotarcia 
do melanocytów, a następnie rozprzestrzeniania się w melanosomach w celu hamowania tyrozynazy. Formuła prepa- 
ratów Cosmelan i Dermamelan, niezawierająca konserwantów ani środków zapachowych, wspomaga penetrację 
naskórka, dzięki czemu zabieg ma wielokierunkowe działanie na skórę z przebarwieniami. Kuracja łączy sześć głównych 
składników aktywnych hamujących kluczowe enzymy w procesie syntezy melaniny, które wykazują właściwości rozjaśniające, 
ale także nawilżające i wygładzające skórę, o najwyższej skuteczności i najwyższej tolerancji dla skóry.
Cosmelan utrudnia migrację melanosomów do keratynocytów, tym samym eliminując ich stymulację 
przez promienie UV, dlatego tak istotne jest stosowanie kuracji właśnie w okresie nasłonecznienia  
– wiosną i latem! Przemawia też za tym fakt, iż zawarty w preparacie Cosmelan kompleks witaminowy 
działa silnie antyoksydacyjnie – neutralizuje wolne rodniki tlenowe i chroni błony lipidowe komórek 
przed utlenianiem UV. Ponadto stymuluje produkcję kolagenu i pobudza odnowę komórkową 
skóry, co zapewnia bardzo mile widziany skutek uboczny – efekt anti-aging. Kuracja preparatem 
Cosmelan od lat z powodzeniem jest stosowana na całym świecie, a jej skuteczność we wszystkich 
typach hiperpigmentacji potwierdzono w licznych badaniach naukowych. 
Bio-Profil Polska
www.bioprofil.pl 

NAJLEPSZY PREPARAT DO MEZOTERAPII

Aquashine BR 
Wyjątkowy preparat do głębokiej mezoterapii o wszechstronnym działaniu przeznaczony do skóry pozbawionej 
blasku, o nierównym kolorycie, z przebarwieniami. 
Aquashine BR ujednolica koloryt skóry, intensywnie ją nawilża i rozjaśnia przebarwienia już po pierwszym zabiegu.  
Zawarty w preparacie peptydowy kompleks biomimetyczny zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność 
skóry i zapobiega powstawaniu plam pigmentacyjnych, zmniejszając syntezę melaniny. Dzięki zawartości składników 
odżywczych Aquashine BR silnie rewitalizuje i regeneruje skórę, nadając jej świeży, zdrowy i promienny wygląd.  
To idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują czegoś więcej niż mezoterapia, a nie potrzebują wypełniacza.
Składniki aktywne Aquashine BR:
• nieusieciowany kwas hialuronowy, całkowicie biodegradowalny w stężeniu 1,5%;
• kompleks peptydowy:
• CG-TGP2 (Oligopeptide-34),
• CG-Seperin (Oligopeptide-72),
• CG-Purilux (Oligopeptide-51),
• CG-Flatin (Oligopeptide-23);
• kompleks odżywczy: 14 witamin, 24 aminokwasy, 8 minerałów i koenzymów, 
 5 kwasów nukleinowych.
Jedna strzykawka Aquashine BR zawiera 2 ml produktu.
AntiAging Institute
www.AntiAging.com.pl

NAJLEPSZY PREPARAT DO MODELOWANIA TWARZY

Juvéderm Voluma with Lidocaine
JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine to wypełniacz w postaci delikatnego żelu o stężeniu 20 mg kwasu hialuro- 
nowego służący do przywracania objętości twarzy. Preparat JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine dzięki swoim 

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2014

Konkurs na Perły Dermatologii Estetycznej rozstrzygnięty. Jak co roku 
lekarze wybrali najlepsze, najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze  
ich zdaniem produkty. Prezentujemy laureatów X edycji konkursu. 
Przez dziesięć lat konkurs i logo Pereł Dermatologii Estetycznej umiesz- 
czone na produkcie utrwaliły swoją renomę wśród firm, lekarzy, a także 
pacjentów. Gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji!
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A wyjątkowym właściwościom liftingującym pomaga w szybki i naturalny sposób odzyskać utraconą obję- 

tość policzków i podbródka, zapewniając delikatny efekt liftingu. JUVÉDERM® VOLUMA ™ with Lidocaine 
subtelnie odtwarza kształt policzków, podnosząc je i ujędrniając. Przywraca utraconą z wiekiem obję- 
tość twarzy, odtwarza jej młodzieńcze proporcje, wyrównuje linię żuchwy, podkreśla wydatność 
kości policzkowych. Preparat dodatkowo nawilża skórę, pozwala odzyskać jej naturalną elastyczność 
i gęstość. Daje delikatny efekt liftingu bez operacji. Już po jednym zabiegu można zauważyć pełniej- 
sze, bardziej harmonijne kontury, a twarz zyskuje zdecydowanie odświeżony i naturalny wygląd.  
Preparat zawiera lidokainę – środek znieczulający, dzięki któremu zabieg jest bardziej komfortowy  
dla pacjenta. JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine daje długotrwały efekt – nawet do 18 miesięcy.
Allergan
www.allergan.pl

NAJLEPSZY PREPARAT DO REWITALIZACJI CZERWIENI 
WARGOWEJ

StylAge Special Lips Lido
Wargi stanowią obszar bardzo trudny do korygowania ze względu na silne unaczynienie, ukrwienie oraz wrażliwość 
na urazy termiczne i mechaniczne. Korekcja tej części twarzy wymaga produktu, który jest przystosowany do działania 
z uwzględnieniem tych ograniczeń. StylAge® Special Lips Lido to produkt opracowany i wyprodukowany z myślą  
o spełnieniu wszystkich kryteriów. Wyróżnia się on wysoką jakością kwasu hialuronowego, gwarantującą skuteczną 
korekcję. StylAge Special Lips Lido jest odpowiedni do stosowania w każdym ze wskazań związanych  
z procesem starzenia się ust, takich jak modelowanie konturu, zwiększenie objętości warg, redukcja 
zmarszczek wokół ust, korekta rynienki podnosowej (w celu uwypuklenia łuku Kupidyna)  
oraz nawilżenie tkanki warg. Produkt jest elastyczny i bardzo łatwy do formowania, co ułatwia 
jego rozmieszczenie i uzyskanie zmysłowego, harmonijnego efektu. 
StylAge Special Lips Lido zawiera także lidokainę, która zmniejsza dyskomfort towarzyszący 
iniekcji. Dodatkowa zawartość naturalnego antyoksydantu – mannitolu, opóźnia degradację 
kwasu hialuronowego po iniekcji, wydłużając tym samym okres utrzymywania się produktu 
w tkankach. 
Preparat jest dostępny w opakowaniu 1 x 1 ml.
Laboratorium Estetyki LeaVivacy
www.vivacy.pl

NAJLEPSZY PRODUKT DO REWITALIZACJI OKOLICY OKA

RRS HA Eyes
RRS® HA Eyes to koktajl do mezoterapii przeznaczony do wymagających okolic oczu.
Synergiczny skład produktu, który zawiera 5 mg/ml kwasu hialuronowego oraz 27,3 mg/ml  
kompleksu biorewitalizującego (w tym 11 antyoksydantów, 5 flawonoidów, 3 saponiny,  
5 polifenoli, 2 peptydy i 1 mikroelement), skutecznie nawilża, poprawia mikrokrążenie, rozjaśnia 
skórę, poprawia kontur oczu i działa antyoksydacyjnie. 
Koktajl jest pakowany w wygodne 1,5-ml ampułki, które stanowią odpowiednią dawkę  
na jeden zabieg. 
RRS® HA Eyes jest jedynym koktajlem na rynku zarejestrowanym do mezoterapii okolicy oczu 
(CE Class III Injectable). 
Laboratorium Estetyki LeaVivacy
www.vivacy.pl

NAJLEPSZY PRODUKT DO NIECHIRURGICZNEGO LIFTINGU

Nici Happy Lift
Nici Happy Lift to zupełnie nowy sposób na uzyskanie młodzieńczego wyglądu twarzy w krótkim czasie. Stanowią 
doskonałą alternatywę dla tradycyjnego liftingu chirurgicznego – gwarantują natychmiastowy efekt, a przede  
wszystkim nie narażają pacjenta na powikłania ani efekty uboczne.
Wykonane z biodegradowalnego polikaprolaktonu nici Happy Lift efektywność zawdzięczają mikroskopijnym  
haczykom o unikatowej długości oraz gęstości, które umożliwiają osiągnięcie efektu liftingu oraz ujędrnienia skóry. 
Nici wprowadzane pod skórę pracują jak mięśnie napinające, podtrzymując tkanki podskórne. Dzięki temu po implantacji 
zaczynają pełnić funkcję rusztowania dla zwiotczałej skóry, a efekt ujędrnienia skóry jest widoczny zaraz po zabiegu.
Po 12-15 miesiącach od zabiegu nici ulegają naturalnemu rozpuszczeniu w organizmie, a pozytywne efekty dla skóry 
utrzymują się nawet do 5 lat. Zabieg trwa 20-60 min.

Happy Lift to różne rodzaje nici, które dobiera się odpowiednio do wybranej techniki przeprowadzenia zabiegu, 
miejsca implantacji, a także potrzeb i oczekiwań pacjenta.
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FREE FLOATING – najpopularniejsza nić z gamy Happy Lift o grubości 2/0 USP z haczykami w dwóch kierunkach, 
dzięki czemu stabilnie utrzymuje się w tkankach. Nić jest polecana do liftingu twarzy i szyi. 
ANCORAGE – nić o grubości 2/0 USP, idealna do liftingu środkowej części twarzy; jest kotwiczona w okolicy powięzi 
i przeprowadzana w kierunku podbródka i żuchwy, tworząc specjalne rusztowanie dla tkanek. 
DOUBLE NEEDLE – nić o grubości 2/0 USP zakończona dwiema igłami, dzięki czemu wprowadzanie nici staje się 
łatwiejsze, zabieg jest krótszy, a rezultaty – bardziej symetryczne. Zalecana jest do liftingu brwi i szyi.
BOCA – krótka nić stworzona specjalnie do zabiegów powiększania ust. W odróżnieniu od reszty nici ma 
haczyki skierowane na zewnątrz. Sprawia, że usta stają się pełniejsze, i gwarantuje naturalny efekt.
MESOCOGS – nić o grubości 3/0 USP polecana szczególnie do poprawy struktur większych  
obszarów na ciele, redukcji zmarszczek twarzy, szyi i rąk, a także do zabiegów ujędrniania skóry.
VAGINAL NARROWER – nić o grubości 0/0 USP z dwiema igłami i haczykami kotwiczącymi 
ułożonymi w dwóch kierunkach. Stosowana do rewitalizacji i liftingu krocza oraz zwężenia 
wejścia do pochwy.
I-NEEDLE – nić o grubości 2/0 USP do napinania luźnej skóry na szyi. Umożliwia wykonanie 
liftingu szyi z efektem podobnym do operacji liposukcji.
CROMA-PHARMA
www.croma.pl 

ZABIEG ROKU 2014

Karboksyterapia CDT w terapii łączonej z AUTOLOGICZNYM OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM 
Zarówno terapia dwutlenkiem węgla, jak i osoczem bogatopłytkowym jest od dawna znana i z dużym powodzeniem sto-
sowana w wielu dziedzinach medycyny. Jednak połączenie tych dwóch technologii w czasie jednej sesji zabiegowej to 
zupełnie nowa metoda o wielu wskazaniach, dająca w krótkim czasie wyjątkowo dobre rezultaty. Synergia działania kar-
boksyterapii oraz autologicznego osocza bogatopłytkowego została stosunkowo niedawno odkryta, lecz bardzo szybko 
doceniona przez specjalistów ze względu na jej małoinwazyjność, dobrą tolerancję przez pacjentów i maksymalne 
efekty bez ryzyka działań niepożądanych. Potencjał tej metody jest ogromny i wciąż jeszcze niewykorzystany, dlatego 
nieustannie są prowadzone obserwacje w celu potwierdzenia jej skuteczności w stale poszerzającym się zakresie 
działania. Pierwsze publikacje potwierdzające skuteczność skojarzonego zastosowania karboksyterapii oraz PRP dotyczą  
leczenia chorób skóry głowy oraz redukcji wiotkości zlokalizowanej w delikatnych okolicach: oczu, twarzy, szyi, dekoltu. 
Karboksyterapia oznacza kontrolowaną aplikację medycznego dwutlenku węgla w różne okolice ludzkiego ciała  
w celu poprawy krążenia w tkankach, redukcji miejscowych depozytów tkanki tłuszczowej oraz poprawy elastyczności 
skóry. Zachodzący w wyniku iniekcji CO₂ efekt wazodilatacji oraz jego wpływ na śródskórną reorganizację kolagenu  
pozwala redukować wiotkość skóry, rozstępy, blizny, cellulit oraz umożliwia konturowanie niektórych rejonów ciała 
(podbródka, ud, bioder, brzucha).
Autologiczny preparat osocza bogatopłytkowego otrzymywany z własnej krwi pacjenta jest 
produktem w stu procentach biokompatybilnym, a rewitalizacja skóry zachodzi dzięki auto- 
logicznej odnowie komórkowej, czyli regeneracji i biostymulacji komórek skóry – dzięki 
działaniu własnych czynników wzrostu i mezenchymalnych komórek macierzystych.
Według najnowszych doniesień w wyniku połączenia karboksyterapii z PRP mechanizmy obu 
technologii wzajemnie na siebie oddziałują, intensyfikując stymulację i aktywację wielu zacho-
dzących procesów, dzięki czemu terapia pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie. 
To innowacyjne połączenie obu technologii poprzez właściwości autoregeneracji i biosty-
mulacji okazało się bardzo skuteczną, wszechstronną metodą stosowaną nie tylko we wska-
zaniach estetycznych, ale również w leczeniu łysienia, wypadania włosów oraz przyspieszeniu 
procesu gojenia. 
Beauty Derm Aesthetic
www.bdaesthetic.com

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWSŁONECZNY

ANTHELIOS XL
ULTRALEKKI FLUID DO TWARZY SPF 50+
Skład: Opatentowany system filtrów MEXOPLEX z bardzo wysoką ochroną SPF 50+ (UVB)/PPD 42 (UVA) 
Wskazania: skóra wrażliwa na działanie słońca, alergie słoneczne, intensywne nasłonecznienie
Konsystencja:
• Podczas aplikacji: łatwo rozprowadzająca się konsystencja pomaga tworzyć równomierną   
 warstwę ochronną, 
• Efekt końcowy: niewidoczny.
Nie powoduje powstawania zaskórników. Działanie absorbujące dzięki unikatowemu 
połączeniu trzech składników aktywnych: glukonianu cynku, perlitu i krzemionki. 
Pojemność: 50 ml 
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl
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A NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI SKÓRY WRAŻLIWEJ

Sensibio Tolerance+
Krem łagodząco-kojący do skóry nadwrażliwej i alergicznej
Sensibio Tolerance+ to krem przeznaczony do pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej, nadwrażliwej, alergicznej  
i nietolerancyjnej. Ma na celu zmniejszenie uczucia ściągnięcia, kłucia i pieczenia oraz uzyskanie optymal-
nego nawilżenia. Sensibio Tolerance+ działa kompleksowo na przyczyny nadwrażliwości skóry, 
zwłaszcza na procesy o podłożu neurogennym. Zmniejsza nadpobudliwość włókien ner-
wowych w skórze i reguluje mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za reakcję alergiczną 
– opatentowany kompleks Neurocontrol®. Krem koi skórę, przynosi jej ulgę, jednocześnie 
trwale zwiększając jej odporność i tolerancję na czynniki stresogenne, dzięki czemu skóra 
nie reaguje podrażnieniem ani zaczerwienieniem. Sodium PCA wzmacnia funkcje ochronne 
skóry i zapewnia optymalne nawilżenie. Preparat łagodzi uczucie kłucia i dyskomfortu. Krem 
ma bardzo delikatną konsystencję. Doskonale się sprawdzi jako baza pod makijaż. Pozostawia 
miękkie, aksamitne wykończenie.
To, co charakteryzuje Sensibio Tolerance+, to przede wszystkim doskonała tolerancja. Krem jest 
w 100 proc. biokompatybilny ze skórą – aktywne składniki zapewniają najwyższy poziom tolerancji. 
Hipoalergiczny, nie zawiera parabenów ani konserwantów. Krem jest nieperfumowany oraz niekomedo-
genny. Bezpieczna, hermetyczna pompka typu air-less zapewnia sterylność produktu.
Laboratoire Dermatologique Bioderma Poland 
www.bioderma.pl 

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI SKÓRY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ

EFFACLAR DUO+
KREM ZWALCZAJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI, ZATKANE PORY I PRZEBARWIENIA POTRĄDZIKOWE
Wskazania: pielęgnacja skóry trądzikowej o wzmocnionej skuteczności, zwalczająca uporczywe niedoskonałości,  
zatkane pory, przebarwienia potrądzikowe
Skład: pirokton olaminy, aby przeciwdziałać niedoskonałościom, niacynamid i woda termalna z La Roche-Posay  
o działaniu łagodzącym LHA™ (lipohydroksykwas) oraz kwas linolowy, aby odblokować pory. Innowacja PROCERAD™ 
przeciw podrażnieniom, aby zwalczać powstawanie przebarwień potrądzikowych
Rezultaty: 
po 8 dniach niedoskonałości są znacznie zredukowane*,
po 4 tygodniach pory są odblokowane, powierzchnia skóry jest wygładzona, 
nadmiar sebum i błyszczenie – zmniejszone**
Konsystencja: nietłusty, długotrwale matujący żel-krem. Szybko się wchłania, 
doskonała baza pod makijaż, hipoalergiczny
Pojemność: 40 ml
*Badanie kosmetokliniczne w grupie 38 osób.
**Badanie kosmetokliniczne w grupie 51 osób.
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

Iwostin Correctin Capillin
Preparat działa na dwóch poziomach: pielęgnacyjnym i wizualnym. Składniki aktywne pielęgnują skórę, a zawarte  
w podkładach pigmenty zapewniają trwały efekt kryjący do 8 godz. Dodatkowo zawarty w produkcie filtr SPF30 chroni 
przed wolnymi rodnikami i fotostarzeniem skóry. Fluid jest dostępny w trzech kolorach: jasnym, naturalnym oraz ciepły beż. 
Ma bardzo dobre właściwości kosmetyczne i aplikacyjne (konsystencja, rozprowadzanie, wchłanianie).
Wskazania: pielęgnacja i korygowanie niedoskonałości skóry naczynkowej, nadreaktywnej, skłonnej do czerwienienia się
Właściwości:
• Wzmacnia naczynka krwionośne,
• Redukuje rumień i zaczerwienienia,
• Przynosi uczucie ulgi i komfortu,
• Wygładza i wyrównuje koloryt skóry,
• Zapewnia trwały efekt naturalnego makijażu do 8 godz.
Substancje aktywne: ekstrakt z kasztanowca, witamina C, filtr SPF30 
Dostępne odcienie: jasny, naturalny, ciepły beż
Efekt zmniejszenia widoczności zaczerwienień oraz zmian naczynkowych 
potwierdziło ok. 82% badanych*
*Badanie aplikacyjne w niezależnym ośrodku badawczym.
Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 
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I REGENERACJI SKÓRY PO ZABIEGACH ESTETYCZNYCH

Cicalfate Krem regenerujący
Produkt przeznaczony do stosowania na podrażnioną skórę niemowląt, dzieci i dorosłych. Wspomaga regenerację 
naskórka m.in. w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry, oparzeń, odleżyn i powierzchniowych otarć oraz  
po zabiegach medycyny estetycznej. Może być stosowany na śluzówki narządów płciowych.
Formuła dermokosmetyku opiera się na opatentowanym połączeniu składników aktywnych: sukralfatu, miedzi i cynku, 
o działaniu regenerującym i antybakteryjnym.
•  ZMIKRONIZOWANY SUKRALFAT ułatwia i przyspiesza regenerację naskórka, 
 zapewnia ochronę podrażnionych obszarów skóry.
•  POŁĄCZENIE SIARCZANU MIEDZI I SIARCZANU CYNKU działa antybakteryjnie, 
 zmniejszając ryzyko proliferacji (namnażania i rozwoju) bakterii.
•  WODA TERMALNA AVÈNE koi i łagodzi podrażnienia. 
Cicalfate Krem regenerujący:
• Przyspiesza regenerację podrażnionej i uszkodzonej skóry;
• Zmniejsza ryzyko wtórnego nadkażenia;
• Skutecznie koi i łagodzi podrażnienia.
Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique Polska
www.avene.com.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI CIAŁA

ELANCYL CELLU SLIM NOC 
ELANCYL, lider* na rynku dermokosmetyków antycellulitowych w Polsce, wprowadził w roku 2014 nowy produkt  
antycellulitowy na noc.
CELLU SLIM NOC
Z wyciągiem z cekropii, kofeiną i cząsteczką GP4G
Innowacyjna formuła Cellu Slim Noc:
• działanie wyszczuplające: cząsteczka GP4G, prawdziwe źródła energii komórkowej, stymuluje nocny metabo- 
 lizm komórkowy** w celu optymalizacji działania połączenia** cekropii i kofeiny na mechanizm spalania tłuszczów,  
 skutkując zmniejszeniem widoczności cellulitu. Wyciąg z młodych pędów jabłoni zmniejsza magazynowanie  
 tłuszczów, a wyciąg z pieprzu syczuańskiego ogranicza ponowne pojawianie się pomarańczowej skórki**, 
 dając długotrwałą skuteczność;
• działanie ujędrniające: bluszcz, naturalna substancja czynna, wzmacnia elastyczność i jędrność skóry**. 
 W trakcie wykonywania masażu wspiera fizjologiczny drenaż, wspomagając uwalnianie komórek 
    od nadmiaru wody;
• piękno skóry: olej z krokosza barwierskiego i olej z nasion wiesiołka dwuletniego przez noc  
 odżywiają skórę, by była gładka po przebudzeniu.
Rezultat: wygładzenie nierówności i wyszczuplenie potwierdzone po 14 nocach***
*IMS Polska.
**Testowane w warunkach laboratoryjnych.
***Badanie kliniczne: pomiary instrumentalne wykonane przez niezależną jednostkę 
w grupie 54 kobiet po 14 dniach stosowania produktu.
Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique Polska
www.elancyl.com.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWZMARSZCZKOWY

Neovadiol Magistral i Neovadiol Magistral Elixir
Według United Nations Population Fund co czwarta kobieta przechodzi menopauzę, co trzecia kobieta będzie ją 
przechodzić za 15 lat, a co druga za 50 lat. 
NEOVADIOL MAGISTRAL od Vichy – Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry 
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ: już po 4 tygodniach skóra jest o 30% mniej sucha, a po 3 miesiącach aż o 50% (na podstawie 
oceny dermatologicznej, badanie w grupie 220 kobiet, pomiar po 1 i 3 miesiącach). 
OPTYMALNA TOLERANCJA: Formuła NEOVADIOL MAGISTRAL została specjalnie opracowana, aby pielęgnować 
uwrażliwioną w wyniku menopauzy skórę. NEOVADIOL MAGISTRAL nie zawiera parabenów. Jest produktem hipoaler-
gicznym, zawiera Wodę Termalną z Vichy o właściwościach kojących oraz regenerujących. 
NIEZWYKŁA PRZYJEMNOŚĆ: ma aksamitną i delikatną konsystencję. Nie zostawia tłustej warstwy na skórze.  
Dwie trzecie kobiet wybiera ją zamiast codziennej pielęgnacji (Niemcy, potwierdzone przez 184 kobiety). 
Rezultat: rysy wymodelowane, elastyczna skóra i natychmiastowy komfort
Badania kliniczne wykazały, że u kobiet po menopauzie następuje spadek lipidów aż o 57%. Lipidy, zwłaszcza kwasy 
omega-3, -6 i -9, odgrywają w skórze podwójną rolę. Zapewniają jej odżywienie i dostarczają energii niezbędnej 
do zachowania gęstości i elastyczności. Działają jak substancja sklejająca warstwy skóry. Ich spadek zaburza jej 



strukturę i zwiększa zwiotczenie. Przyczynia się również do jej przewlekłej suchości. Skóra staje się cieńsza, wrażliwsza  
i traci elastyczność. Dlatego aby ją odbudować w okresie pomenopauzalnym, należy jej zapewnić aktywne odżywienie 
oraz przywrócić gęstość. 

Propozycja Vichy: 
NEOVADIOL MAGISTRAL Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry 
Składniki aktywne: 
Połączenie Proteic Gf oraz Pro-Xylane™ i olejków witalnych, aby przywrócić proporcje twarzy i gęstość skóry  
oraz zapewnić jej odbudowę lipidową. 
Odbudowa tkanek: 
PROTEIC Gf – naturalny wyciąg roślinny bogaty w proteiny, pobudza syntezę czynników wzrostu skóry; 
PRO-XYLANE TM – naturalny cukier, uznany składnik przeciwstarzeniowy, wzmacnia tkankę podporową (test in vitro). 
Odbudowa lipidów: 
OLEJKI WITALNE: 
OLEJEK SZAFRANOWY – wyciąg z nasion szafranu (z rodziny kosaćcowatych) zawiera kwasy omega-9
i dużą ilość omega-6 (dwa razy więcej niż olejek arganowy) o właściwościach zmiękczających 
i odżywczych; 
OLEJEK Z OTRĄB RYŻOWYCH – pozyskiwany pod ciśnieniem ze świeżego ryżu japońskiego, również bogaty w kwasy 
omega-9 (między 40 a 52%), omega-6, omega-3. Pobudza również syntezę naturalnych lipidów skóry; 
MASŁO KARITÉ – pozyskane z orzecha drzewa z Afryki Równikowej, zawiera kwasy omega-9 (dwa razy więcej niż  
olej sojowy), omega-6 o właściwościach nawilżających, zmiękczających i kojących. Sprzyja również lipogenezie 
naskórka; 
+ kwas LHA o działaniu złuszczającym; 
+ Woda Termalna z Vichy o działaniu kojącym oraz regenerującym.

NEOVADIOL MAGISTRAL ELIXIR 
Trzy metody aplikacji NEOVADIOL MAGISTRAL ELIXIR:
• odżywcze serum: kilka kropli nakładamy na twarz 
 przed zastosowaniem kremu pielęgnacyjnego,
• wygładzający balsam – 2-3 krople eliksiru łączymy z kremem pielęgnacyjnym, 
 aby zapewnić skórze głębokie odżywienie,
• wypełniająca maska: 10 kropli eliksiru zostawiamy na skórze na 10 minut.
Vichy Laboratoires
www.vichy.pl

SUPERPERŁA DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2014

GAMA PRODUKTÓW CETAPHIL
Już od dziesięciu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom w codziennych zmaganiach z pielęgnacją wrażliwej 
skóry pacjentów.
Na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii powstała seria 
specjalistycznych dermokosmetyków, które dbają o nawet najbardziej wymagających pacjentów.
Kompleksowa pielęgnacja skóry składa się jedynie z dwóch etapów:
Krok 1. – delikatne i jednocześnie skuteczne oczyszczenie:
Cetaphil EM Emulsja micelarna do mycia – chroni płaszcz lipidowy dzięki zabezpieczeniu substancji myjącej w postaci 
miceli. Sprawdza się w przypadku skóry suchej, wrażliwej, z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, przed zabiegami 
dermatologicznymi oraz po nich, a także do demakijażu twarzy i okolic oczu;
Krok 2. – nawilżanie, ochrona i regeneracja:
Dobór właściwego produktu zapewni oczekiwany efekt. W zależności od stanu skóry mamy do dyspozycji:
Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała
Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry za sprawą unikatowego składu. Zawiera olej z orzechów makada-
mia, który dostarcza NNKT, oraz pantenol, który łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację, a także najwyższe wśród 
dermokosmetyków stężenie silnie wiążącej wodę gliceryny;
Cetaphil DA Ultra Krem intensywnie nawilżający
Intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze lipidy. Zawiera unikatowy kompleks ERC5, czyli pięć klu-
czowych składników, które zapewniają skórze ochronę, prawidłowe nawilżenie oraz odpowiednie uzupełnienie  
lipidów (np. PCA, masło shea i olej z orzechów makadamia). Dzięki temu świetnie się sprawdza w przypadku AZS  
i wyprysku oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo suchą skórą;
Cetaphil PS Lipoaktywny krem nawilżający
Zapewnia silnie wysuszonej lub uszkodzonej skórze zaspokojenie jej trzech najistotniejszych potrzeb:
• ochronę – tworzy na skórze film ochronny, w jego skład wchodzą olej migdałowy, wazelina i dicapryl oraz sylikony,  
 które dodatkowo zmiękczają i wygładzają naskórek,
• regenerację – witamina E i sylikony działają kojąco i pobudzają wzrost nowych komórek,
• nawilżanie – zawiera glicerynę, która długotrwale wiąże wodę.
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Seria zawiera też dwa produkty przeznaczone dla dzieci, do codziennej pielęgnacji oraz ochrony skóry atopowej, 
suchej lub wrażliwej: 
Cetaphil Restoraderm Emulsja do mycia 
Skutecznie oczyszcza i chroni skórę dziecka dzięki związaniu substancji myjących w wielowarstwowej miceli, dlatego 
nie wysusza skóry jak tradycyjne środki myjące ani nie pozostawia na skórze tłustej, 
nieprzepuszczalnej warstwy jak większość preparatów dodawanych do kąpieli;
Cetaphil Restoraderm Balsam do nawilżania twarzy i ciała
Zawiera składniki przywracające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich warstw 
naskórka poprzez uzupełnienie lipidów, przyspieszenie regeneracji oraz intensywne 
nawilżenie. 
Na szczególną uwagę zasługują takie składniki, jak:
• PCA i arginina – uzupełniają niedobory naturalnego czynnika nawilżającego,
• prekursor ceramidów i niacynamid – dzięki zastosowaniu nowoczesnej 
 technologii odbudowują niezbędne ceramidy.
GALDERMA POLSKA
www.galderma.pl

PERŁĘ DZIENNIKARSTWA 
w tegorocznej edycji otrzymała redaktor Agata Młynarska. 

Przyznająca nagrodę kapituła konkursu przyznała nagrodę pani Agacie za „mądre promowanie dojrzałego piękna”.  
Za przekaz, że dbanie o siebie nie jest tylko „celem samym w sobie”, ale jest jednym z ważnych elementów dbania  
o jakość całego życia. To jest zgodne z filozofią medycyny anti-aging, propagowaną przez nas, lekarzy. 

Pani Agata Młynarska jest w tym zakresie wspaniałym, inspirującym przykładem dla wszystkich dojrzałych kobiet.
Gratulujemy!

Redaktor Agata Młynarska odbiera gratulacje od dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej, 
prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
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Stworzone przez Fundację Anti-Aging Międzynarodowe Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging 
to miejsce unikatowe na skalę europejską – nikt do tej pory nie stworzył takich warunków do kom-
pleksowego szkolenia lekarzy z zakresu tej dziedziny medycyny. Celem Fundacji jest też kreowanie 
nowych rozwiązań medycznych. Ściśle współpracujemy z mediami oraz firmami z branży.

Rocznik 2014
Rocznik 2012
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zgodnie twierdzili, że nie chcą być 
tylko „wstrzykiwaczami”, dlatego nie 
kończą kilkugodzinnych kursów, ja- 
kich jest obecnie wiele organizo-
wanych, lecz zależy im na tym, żeby 
być dobrze wykształconymi specja- 
listami. Takie są właśnie nasze za- 
łożenia. Mamy 15-letnie doświad-
czenie w organizowaniu nauczania  
i wiemy, że tylko solidne, całościowe 
przygotowanie pozwala wykształcić 
kompetentnego specjalistę zajmują- 
cego się estetyką lekarską. Po dwóch 
latach nauki u nas lekarze są prak-
tycznie przygotowani od a do zet 
do prowadzenia samodzielnej prak-
tyki: mają wiedzę prawną dotyczącą 
wymagań sanepidu i przede wszyst-

kim wyróżniają się całościowym po- 
dejściem do pacjenta, którego przed 
rozpoczęciem leczenia trzeba zdia-
gnozować w jak najszerszym zakresie 
(dieta, tryb życia itd.). Patrząc na 
pacjenta, nie widzimy tylko zmarsz-
czek, ale leczymy go zgodnie z zasadą 
anti-aging. Niezwykle duży nacisk 
kładziemy też na zajęcia praktyczne 
prowadzone przez doświadczonych 
lekarzy, którzy umieją i chcą prze-
kazać wiedzę. Po pięciu latach 
działalności Centrum widzę celowość 
i efekty naszej pracy. Potwierdzają to 
nowi kandydaci, którzy najczęściej 
zgłaszając się na szkolenie, powołują 
się na ekomendację tych, którzy już 
naukę u nas ukończyli.

dr Kinga Nicer, wiceprezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych, 
dyrektor merytoryczny Centrum Medycyny 
Anti-Aging, jedna z fundatorek i członkiń 
Rady Medycyny Anti-Aging

Absolwenci Międzynarodowego Centrum Kształcenia Anti-Aging już prowadzą własną praktykę!

Niedawno przeprowadzałam rozmo-
wy kwalifikacyjne z lekarzami, którzy 
chcą się u nas kształcić. Wszyscy 
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Dla naszego środowiska jest niezwy- 
kle ważne, aby lekarze, którzy sta- 
wiają pierwsze kroki w zawodzie, byli 
solidnie przygotowani oraz stosowali 
w swojej praktyce sprawdzone prepa-
raty i standardy wypracowane przez 
ekspertów. Zależy nam na utrzyma- 
niu profesjonalnego poziomu i ochro- 
nie dobrej opinii, jaką się cieszymy. 
Wszystkie te działania są ukierun-
kowane przede wszystkim na bez-
pieczeństwo i zadowolenie pacjenta. 
Wielu lekarzy chce związać swoje 
życie zawodowe z tą dziedziną medy-

cyny. Nie zawsze są to dermatolodzy 
z uwagi na niezwykle małą liczbę 
miejsc na tej specjalizacji. Dlatego 
nasze Stowarzyszenie, korzystając  
z wieloletniego doświadczenia szko- 
leniowego, podjęło się pięć lat temu 
przygotowania programu kształce- 
nia, które będzie usystematyzowane 
i całościowe. Dwuletni program na- 
uczania ma dać bardzo rzetelne 
podwaliny lekarzom, którzy chcą 
pracować w tym zawodzie. Dlatego 
też powstało nasze Międzynarodowe 
Centrum Kształcenia Medycyny  
Anti-Aging, w którym wykładow- 
cami i trenerami są wybitni spe-
cjaliści, od lat zajmujący się derma-
tologią estetyczną. 

Przede wszystkim uczymy lekarzy, 
że w tym obszarze medycyny nie 
można się nastawiać na szybkie, 
doraźne efekty – to droga na skróty, 
która jest niebezpieczna i dla pacjen-
ta, i dla lekarza. Medycyna przeciw-
starzeniowa polega na wieloletniej, 
systematycznej pracy z pacjentem. 
Staramy się, aby jakość kształcenia 

była na bardzo wysokim poziomie. 
Dotyczy to zarówno kadry dydaktycz- 
nej, jak i miejsca, w którym lekarze 
mogą się uczyć, nabywać umiejęt- 
ności praktycznych. W Centrum Kształ- 
cenia przy Włodarzewskiej w Warsza- 
wie do dyspozycji słuchaczy oddali- 
śmy salę konferencyjną oraz osiem ga- 
binetów spełniających wszystkie wy-
mogi sanepidu, gdzie pod okiem do- 
świadczonych trenerów lekarze w ma- 
łych, kilkuosobowych grupach mają 
możliwość ćwiczenia technik zabie- 
gowych z udziałem pacjentów. Jest to 
unikatowe miejsce na skalę europej-
ską, nikt do tej pory nie stworzył ta-
kich warunków do kompleksowego 
szkolenia lekarzy w tej dziedzinie 
medycyny. Zjazdy odbywają się raz 
w miesiącu, w pozostałe dni sale  
i gabinety wynajmujemy na szkolenia 
dla firm związanych z branżą, które 
chętnie korzystają z naszej bazy. 
Wspólnie kreujemy też nowe medy-
czne rozwiązania. Stała współpraca 
z mediami pomaga nam efektywnie 
docierać do pacjentów. 

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, prezes 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, współzałożycielka Fundacji 
Medycyny Anti-Aging
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   sukcesywnie rozwijamy rynek 
dermatologii estetycznej w Polsce

1 października w eleganckiej sali Villi 
Foksal w Warszawie Stowarzyszenie 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
ogłosiło na konferencji prasowej wy-

niki tegorocznego głosowania lekarzy 
na najlepsze produkty i preparaty.
Wyniki jak zawsze do ostatniej chwili 
były trzymane w tajemnicy, więc nie 

brakowało emocji wśród przedstawi-
cieli firm ubiegających się o presti-
żowe logo Pereł. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW X EDYCJI KONKURSU NA PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

15 LAT DZIAŁALNOŚCI    •    15 LAT DZIAŁALNOŚCI    •    15 LAT DZIAŁALNOŚCI

BEZPŁATNY MAGAZYN

 "
 "

Siedziba Stowarzyszenia przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie to nowoczesne, doskonale 
wyposażone miejsce szkoleń dla lekarzy i spotkań z mediami, w którym również firmy mają 
możliwość profesjonalnego prezentowania nowych zabiegów i preparatów. 

,

Inauguracyjne Szkolenie Trenerów  
z zakresu nowo wprowadzanej do Pol-
ski metody: Lipofillingu & Autologic 
Therapy PRP, było prowadzone przez 
dr Ignazio Scime – ikonę chirurgii 
plastycznej we Włoszech, specjalistę 
z ponad 20-letnim doświadczeniem 
prowadzącym kliniki chirurgii plas- 
tycznej w Mediolanie, Katanii i Pa-
lermo. 
Szkolenie było skierowane do specja-
listów z całej Polski z największym 
doświadczeniem z zakresu dermato-
logii klinicznej, estetycznej i laserowej. 

Uczestniczyło w nim 15 lekarzy, 
którzy pierwsi w Polsce mogli 
zgłębić tajniki tej innowacyjnej 
terapii, poznać jej aspekty naukowe 
oraz nabyć umiejętności praktycz-
ne. Szkolenie zostało uwieńczone 
uroczystym wręczeniem Certyfika- 
tów Trenerskich Lipofilling & Auto- 
logic Therapy PRP. Nasi specjaliści 
będą odtąd mogli przekazywać  
wiedzę i umiejętności innym leka-
rzom w Polsce w celu rozpowszech-
nienia i zwiększenia dostępności  
do tej technologii.

Dr Ignazio Scime szkoli polskich specjalistów

LIPOFILLING & AUTOLOGIC THERAPY PRP – ZAAWANSOWANE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW

Katarzyna Ptasznik, Anti-Aging Istitute, dr Kinga Nicer, 
dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, red. Ewa Sarnowicz 
„Twój Styl” (laureatka ubiegłorocznej Perły Dziennikarstwa), 
dr Ewa Kaniowska, Jerzy Naszczyniec, Anti-Aging Istitute

Magda Groszewska, wydawnictwo Burda, 
dr Kinga Nicer, dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, 
dr Ewa Kaniowska, dr Maria Noszczyk

Dr  Maria Noszczyk 
w rozmowie z dyrektorem 
Allergana Janem Stawiskim 



29 września 2014 r. w Centrum  
Szkoleniowym dla Lekarzy przy  
ul. Włodarzewskiej 69A w Warszawie 
odbyła się kolejna edycja szkolenia  
„Profesjonalna recepcja sposobem 
na konkurencję i wysokie oczeki-
wania pacjentów” zorganizowana 
przez FutureMD – firmę specja- 
lizującą się w doradztwie i szko- 
leniach dla gabinetów i klinik me-
dycyny estetycznej. Szkolenie było 

skierowane do pracowników re-
cepcji – wizytówki placówki me- 
dycznej, mających często pier- 
wszy, kluczowy kontakt z pacjen-
tem. Szkolenie miało charakter 
warsztatowy. Każdy uczestnik miał 
możliwość ćwiczenia nowych umie- 
jętności, w tym radzenia sobie  
w trudnych sytuacjach opóźnia-
jących się wizyt, odległych termi-
nów czy rozmowy z niezadowolo-

nym i roszczeniowym pacjentem. 
Po raz kolejny okazało się, że wiedza 
zdobyta podczas szkolenia jest 
nie tylko potrzebna, ale wręcz 
niezbędna do tego, by gabinet stał  
się miejscem przyjaznym pacjentom. 
Miejscem, w którym recepcja tworzy 
klimat, jest dla pacjenta przewodni-
kiem i źródłem informacji o usługach  
i produktach.

7Derma News

PROFESJONALANA RECEPCJA



Medycyna estetyczna wzbogaciła się ostatnio 
o różnorodne techniki, które pozwolą pacjen-
tom uniknąć w pewnych wskazaniach rozwią-
zań chirurgicznych. Pojawienie się technologii 
VYCROSS™ pokazało nam jednak, że warto nie 
tylko patrzeć na rozszerzanie palety zabiegów 
i technik, ale również pielęgnować i rozwijać 
już te istniejące i dobrze ugruntowane. Tak 
znany i lubiany przez lekarzy i pacjentów 
kwas hialuronowy podlega ciągłym obserwa- 
cjom, badaniom i nadal inspiruje naukow-
ców do jego udoskonalania. Przełomem  
w technologii VYCROSS™ jest zmniejszenie 
koncentracji kwasu hialuronowego z jedno-
czesnym wydłużeniem czasu jego utrzymy-
wania się w skórze. To rozwiązanie, które da 
pacjentowi podobny lub nawet dłuższy czas 
występowania efektów, zwiększa precyzję  
i minimalizuje obrzęki. Z pewnością techno-
logia VYCROSS™ daje lekarzom bardzo dobrą 
alternatywę, zwłaszcza w terapii okolicy doliny 
łez, która obejmuje całą strefę pod okiem  
w kierunku bruzd nosowo-wargowych. Cieszy 
mnie, że tej klasy preparaty są stale doskona-
lone, a ich twórcy traktują terapie i produkty 
anti-aging z fachowością i pasją.  

18 Derma News
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 ak zatrzymać, a może nawet 
 cofnąć czas i sprawić, by nasza 

skóra znów wyglądała młodzieńczo 
i świeżo? Młoda skóra jest nieustan-
nie nawilżana od wewnątrz przez 
kwas hialuronowy, który z czasem 
zanika. Wtedy pojawiają się pierw-
sze zmarszczki, a skóra traci swoją 
jędrność. Szczęśliwie dermatolodzy 
i specjaliści medycyny estetycznej 
znają na to antidotum: preparaty 
rewitalizująco-wypełniające kwasu 
hialuronowego.

W nowoczesnym myśleniu o tera-
piach anti-aging główny akcent 
stawia się na naturalność, dlatego 
zarówno lekarze, jak i pacjenci do-
ceniają jakość oraz wysoki profil 
bezpieczeństwa produktów firmy  
Allergan, która na wrześniowej kon- 
ferencji zaprezentowała preparaty 
o innowacyjnej technologii VYCROSS™. 
Stanowią one unikatową kombinację 
nisko- i wysokocząsteczkowego kwa- 
su hialuronowego o niższym stężeniu 
HA, która jednocześnie zachowuje 
jego doskonałe zdolności wypełnia- 
jące i minimalizuje ryzyko obrzęku. 
Rodzina produktów JUVÉDERM® 
VYCROSS™ to nowa generacja wy-
pełniaczy skórnych, do których na-

Cofnąć czas
Wypełniacze z kwasem 
hialuronowym 
pomagają zniwelować 
drobne i głębokie 
zmarszczki.

leżą dobrze znane lekarzom Juweny 
preparaty: JUVÉDERM® VOLBELLA® 
with Lidocaine – rewitalizujący  
i ujędrniający okolicę oczu i ust,  
oraz JUVÉDERM® VOLUMA® with 
Lidocaine – modelujący policzki i li- 
nię owalu, jak również najnowszy 
produkt JUVÉDERM® VO-LIFT® with 
Lidocaine – niwelujący głębokie 
zmarszczki i poprawiający kontur 
twarzy. Zabiegi z zastosowaniem 
różnorodnych preparatów z gamy 
JUVÉDERM® dają nam możliwość 
kompleksowej terapii całej twarzy 
zarówno w zakresie poprawy jakości 
skóry, jak i przywracania utraconej 
objętości i terapii zmarszczek. 

Gabinety Dermatologii 
Estetycznej JUWENA
Bielsko-Biała, Katowice, 
Gliwice, Racibórz
Centralna rejestracja: 
32 787 71 71
www.juwena.pl

Lek. med. KRYSTYNA 
PAWEŁCZYK-PALA, 
dermatolog, trener 
i wykładowca
Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging 
  

JUVÉDERM® VOLUMA® 
with Lidocaine odtwarza kształt 
policzków, przywraca objętość 
skórze twarzy, podkreśla krzywiznę 
kości policzkowych. Daje efekt 
liftingu bez operacji.

J
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Karboksyterapia 
odkryta na nowo 
Innowacyjna technologia 
– wiele możliwości odmładzania 

Karboksyterapia jest metodą leczniczą znaną i wykorzystywaną w medycynie 
już od kilkudziesięciu lat. Obecnie znów się znalazła w centrum uwagi i stała się 
bardzo popularna.

dr n. med. Ewa Kaniowska, www.derma-puls.com.pl 

wym i lampą LED. Zawsze uzyskuję 
doskonałą poprawę ukrwienia i od- 
żywienie tkanki. Doskonale się spraw- 
dza w terapii owłosionej skóry głowy: 
w leczeniu nadmiernego wypadania 
włosów i łysienia (na różnym tle). 
Próbowałam też zastosować karbo-
ksyterapię w przypadku zaburzeń 
krążenia w obrębie kończyn. Poniżej 
zdjęcie: przypadek 18-latki, która 
w 11. roku życia odmroziła dłonie 
i stopy. Już po pierwszym zabiegu 
widoczna poprawa, a po sześciu za- 
biegach nastąpiło całkowite ustąpie- 
nie zasinienia i powróciło prawidło-
we ucieplenie.

zachodzących w tkankach ich pH 
staje się zasadowe, co prowadzi do 
uzyskania efektu znieczulającego 
i spazmolitycznego, nasilając m.in. 
utlenienie tłuszczu w komórkach 
tłuszczowych.

Mechanizm działania CO2 nie jest 
poznany do końca. Wciąż w wielu 
ośrodkach naukowych trwają bada-
nia nad tą metodą leczniczą. O jej 
skuteczności świadczą natomiast uzys- 
kiwane efekty terapeutyczne potwier-
dzane w badaniach: histologicznym, 
dopplerowskim, USG, oraz poprzez 
ocenę zwiększonego poziomu tlenu 
w tkankach.

Metoda ma duży zakres zastosowań 
– jest wykorzystywana w ortopedii, 
reumatologii i flebologii. W derma-
tologii i dermatologii estetycznej 
stosuje się ją w przypadku redukcji 
drobnych zmarszczek, zwiotczenia 
skóry twarzy i ciała, w walce z roz-
stępami, cellulitem oraz w korekcji 
blizn. Ponadto ma ona zastosowa-
nie w leczeniu problemów skóry 
owłosionej głowy oraz łysienia, trud-
no gojących się ran czy owrzodzeń 
skórnych różnego pochodzenia.

MOJE PRAKTYCZNE 
DOŚWIADCZENIA 
Karboksyterapia jest metodą bezpie- 
czną, bardzo mało inwazyjną i wszech- 
stronną. Może być łączona z wieloma 
innymi technikami zabiegowymi: me- 
zoterapią, peelingami, zabiegami la- 
serowymi, osoczem bogatopłytko-

Ze względu na potwierdzoną sku-
teczność i dobroczynne działanie 
dwutlenku węgla ta ceniona meto-
da znalazła szerokie zastosowanie 
również w dermatologii estetycznej.
Karboksyterapia polega na poda-
waniu do tkanek podskórnych kon- 
trolowanej ilości medycznego dwu- 
tlenku węgla. W zależności od wska-
zań dobiera się właściwą głębokość 
i kąt iniekcji. W przypadku proble-
mów skórnych na twarzy i dekolcie 
albo korekcji rozstępów wykonuje 
się podskórne wkłucia pod kątem 30 
stopni. Głębsze, śródskórne zastoso-
wanie gazu, np. podczas redukcji 
tkanki tłuszczowej, wymaga iniekcji 
pod kątem 45 stopni. Nowoczesne 
urządzenia medyczne przeznaczo- 
ne do karboksyterapii zapewniają 
bezpieczeństwo i komfort zabiegu. 
Gaz jest sterylny, a jego ilość i pręd- 
kość podania są ściśle kontrolo- 
wane. Udoskonalona metoda pod-
grzewania gazu wpływa na redukcję 
bólu, a czujniki wkłucia zapobiegają 
powstawaniu siniaków.

Podawany podczas zabiegu dwu-
tlenek węgla wchodzi w reakcję  
z cząsteczkami wody, tworząc cząst- 
kę kwasu węglowego, który obniża 
pH tkanki. Następuje zakwaszenie 
danego obszaru i w wyniku efektu 
Bohra zwiększone uwalnianie tlenu 
z hemoglobiny. Lepsze dotlenienie 
tkanek przyczynia się do zwiększenia 
angiogenezy, przebudowy kolagenu 
i regeneracji skóry właściwej. W wy-
niku dalszych reakcji chemicznych 

Efekt leczenia odmrożeń kończyn górnych 
po 3 zabiegach

foto: dokum
entacja m

edyczna Derm
a Puls
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LASER BARWNIKOWY 
VBEAM® PERFECTA 
– MECHANIZM DZIAŁANIA
Laser barwnikowy Vbeam® Perfecta 
emituje impulsy światła o długości 
fali 595 nm przenikające przez na- 
skórek i skórę właściwą. Taka długość 
fali światła jest optymalnym kom-
promisem między odpowiednio sil- 
ną absorpcją w hemoglobinie i do- 
statecznie głęboką penetracją światła 
w skórze (większą niż laser KTP).

UNIKATOWY TRYB 
MIKROIMPULSOWY
Impuls światła systemu Vbeam® 
Perfecta składa się z serii mikroim-
pulsów symulujących jeden ciągły 
impuls. Technologia MicroPulse PDL 
umożliwia emitowanie od jednego 
do ośmiu impulsów o tej samej mocy. 
Dzięki temu dostarczanie energii 
w dłuższych impulsach jest równo-
mierne w czasie i nie ma mo-
mentów o dużej wartości szczyto-
wej w początkowej fazie impulsu. 
Umożliwia to użycie impulsu o więk- 
szej mocy całkowitej bez ryzyka 
uszkadzania tkanek otaczających, 
jak to się dzieje w przypadku stoso-
wania innych technologii. Vbeam® 
Perfecta oferuje regulację szerokości 
impulsu w zakresie 0,45 μs – 40 ms 
niezależnie od energii wyjściowej  
i rodzaju końcówki.  

nia w zależności od jego średnicy  
i głębokości położenia.    

Najlepsze warunki do leczenia wy-
stępują wówczas, gdy stosunek 
temperatury naczynia do tempe-
ratury naskórka jest maksymalny. 
W przypadku małych naczyń jest 
on osiągany dla fal 580 nm oraz 
950 nm. W przypadku większych 
naczyń najlepsza selektywność jest 
osiągana dla zakresu 900-1000 nm. 
Fale o długości poniżej 800 nm pod-
grzewają naskórek mocniej niż na-
czynia i ulega on zniszczeniu. Fala 
o długości 900 nm jest bezpieczna  
i skuteczna zarówno dla małych, jak  
i dużych naczyń.
 Ze względu na położenie zmian 
naczyniowych najczęściej są usu-
wane zmiany na twarzy i nogach. 
Na twarzy naczynia są położone 
stosunkowo płytko, a skóra chara-
kteryzuje się małą wrażliwością na 
energię cieplną i łatwo się goi. Niein-
wazyjne usuwanie zmian naczynio-
wych na nogach jest procedurą, 
która przysparza lekarzom wiele 
kłopotów. Ich przyczyna tkwi na 
ogół w znacznym zróżnicowaniu 
średnic naczyń (0,01-4 mm) oraz 
w dużej wrażliwości skóry nóg na 
energię cieplną (znacznie mniejsza 
odporność na poparzenia i gorsze 
gojenie się w porównaniu ze skórą 
na twarzy).

Zalecane urządzenia do skutecz-
nego i bezpiecznego usuwania 
zmian naczyniowych

Nieinwazyjne leczenie zmian naczy-
niowych wykorzystuje zjawisko fo-
totermolizy. Polega ono na tym, że 
energia świetlna jest absorbowana 
przez hemoglobinę zawartą we krwi 
i zamieniana na ciepło, które z kolei 
podgrzewa ściany naczynia. Po osiąg- 
nięciu wystarczająco wysokiej tempe- 
ratury ściana naczynia zostaje znisz- 
czona i ulega usunięciu ze skóry. Jed-
nak zmiana chorobowa zostaje wye- 
liminowana tylko wówczas, gdy świa-
tło dotrze do naczynia i całe naczynie 
osiągnie temperaturę koagulacji.  

Metodyka leczenia zmian naczynio-
wych musi zatem uwzględniać głę- 
bokość takiej zmiany, średnicę naczy- 
nia oraz położenie zmiany chorobo-
wej. Oddziaływanie światła na tkankę 
zależy od kilku czynników: długości 
fali świetlnej, energii impulsu i czasu 
naświetlania. Dłuższe fale tracą mniej 
energii w skórze i penetrują ją bar-
dziej, docierając do głębiej umiejsco- 
wionych naczyń. Krótsze fale charak- 
teryzują się znacznie silniejszą ab- 
sorpcją i całą energię tracą w płytkich 
warstwach skóry.

•  Długość fali 532 nm
    – penetracja bardzo płytka
•  Długość fali ok. 1100 nm
    – najgłębsza penetracja

Ważna jest ponadto absorpcja świa-
tła w hemoglobinie. Jeśli naczynie 
jest niewielkie (zawiera mało krwi), 
to aby je skutecznie podgrzać, należy 
użyć światła o dużej absorpcji w he-
moglobinie. Jeśli natomiast naczynie 
jest duże, silna absorpcja we krwi 
spowoduje, że zostanie podgrzana 
tylko wierzchnia warstwa i naczynie 
nie zostaje zniszczone w całym prze-
kroju. Poniższy schemat obrazuje, 
jak zmienia się temperatura naczy-

Skuteczne usuwanie naczyń

PREZENTACJA PRODUKTU

Średni wzrost temperatury w małych 
naczyniach w funkcji długości fali.
Średnica 0,05 mm, głębokość 0,3 mm

Średni wzrost temperatury w dużych 
naczyniach w funkcji długości fali.
Średnica 1 mm, głębokość 1 mm
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DWA SPOSOBY DZIAŁANIA
Zmieniając długość impulsu, można 
przeprowadzić zabieg z plamicą  
– przerwaniem ściany naczynia, lub 
bez plamicy – poprzez wolne nagrze-
wanie naczynia i koagulację jego 
ścian. Krótsze, bardziej niszczące 
impulsy lasera są niezbędne np. do 
usuwania zmian typu port-wine 
stain i wymagają mniejszej liczby 
zabiegów. Dłuższe, łagodniejsze im-
pulsy są stosowane np. do usuwania 
teleangiektazji bez efektów ubocz-
nych. Dodatkowo możliwość pre-
cyzyjnego doboru długości impulsu 
do średnicy usuwanego naczynia 
pozwala na jego miejscowe znisz-
czenie bez niepotrzebnej dyfuzji 
ciepła do tkanek je otaczających.

Gentle YAG PRO
można rozbudować
laserem
aleksandrytowym.

SHAR-POL sp. z o.o., ul. św. Małgorzaty 6/1, 44-102 Gliwice, tel./faks: 32 231 36 07      www.shar-pol.pl

ELÕSPLUS™ – PLATFORMA 
WIELOAPLIKACYJNA
Technologia elõs™ eliminuje ryzy- 
ko powstania przebarwień lub po-
parzeń przy zachowaniu wysokiej 
skuteczności. Umożliwia stosowanie 
lasera o większej mocy oraz bez-
pieczne wykonywanie zabiegów 
na twarzy i nogach.  

W zależności od umiejscowienia 
zmiany naczyniowej oraz jej średnicy 
i głębokości, na jakiej się znajduje, 
można wybrać IPL elõs™, laser dio-
dowy zogniskowany LVA elõs™ albo 
niezogniskowany LV elõs™:
• SRA Plus, SRA mini, SRA – usu-
wanie zmian naczyniowych i pig-
mentowych (IPL 470-980 nm +RF),

LASER ND:YAG GENTLEYAG PRO
GentleYAG PRO to 40 lat doświadczeń firmy Candela w tworzeniu lase-
rów Nd:YAG. Co je wyróżnia? Przede wszystkim duży zakres regula- 
cji długości impulsu oraz płaski rozkład energii, co zwiększa sku-
teczność zabiegów. W laserach tych zastosowano również opatentowany 
system chłodzenia skóry za pomocą kriogenu – DCDTM. System ten au- 
tomatycznie tuż przed wyemitowaniem impulsu aplikuje małą dawkę 
kriogenu, który schładza naskórek. Jest to jedyny laser Nd:YAG z ta-
kim chłodzeniem. Rozwiązanie to gwarantuje, że nie dochodzi do nad- 
miernego schłodzenia skóry, które prowadzi do obkurczenia naczyń, a co za 
tym idzie – zmniejszenia skuteczności zabiegu.

• LV – usuwanie naczyń czerwo-
nych i niebieskich o śr. 1-4 mm 
(laser diodowy 900 nm + RF),
• LVA – usuwanie naczyń czerwo-
nych i niebieskich o śr. 0,2-1 mm 
(laser diodowy 900 nm + RF).

Laser elõs Plus™ można wyposażyć 
w 13 wymiennych głowic. Oprócz 
zabiegów usuwania zmian naczy-
niowych i pigmentowych można 
wykonywać zabiegi epilacji, frak-
cyjne oraz ujędrniania skóry.
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DENSITY PLATELET GEL – MŁODOŚĆ WE KRWI!
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Produkty krwiopochodne wytwarzane z krwi lub jej składników wykorzystywane są w medycynie od ponad 30 lat z uwagi  
na zawartość substancji odpowiedzialnych za stymulację procesów naprawczych. Jednym z tego typu preparatów jest PRP 
(Platelet Rich Plasma), czyli osocze bogatopłytkowe otrzymywane z krwi żylnej pacjenta, zawierające liczne czynniki wzrostu, 
które po aktywacji stymulują odbudowę komórkową, a tym samym prowadzą do regeneracji tkanek.
PRP Density Platelet Gel to zabieg pobudzający skórę do odnowy, wykorzystujący naturalne właściwości organizmu do re- 
generacji. Uznawany jest za jeden z najbezpieczniejszych zabiegów kosmetycznych ze względu na 100% biokompatybilność  
i immunologiczną neutralność, dzięki czemu nie niesie z sobą ryzyka reakcji uczuleniowych. PRP Density Platelet Gel jest pre- 
paratem autologicznym, a jego stosowanie nie niesie z sobą ryzyka reakcji uczuleniowych. Dzięki zastosowaniu zamkniętego 
systemu sterylnych probówek ryzyko zakażenia jest praktycznie zerowe. Polecany jest zarówno 20-latkom, jak i osobom 
dojrzałym. Szczególnie rekomendowany jest pacjentom, których skóra wykazuje reakcje alergiczne (skóra atopowa), oraz tym 
wszystkim, którzy poszukują naturalnych zabiegów i bezpiecznych produktów o wysokiej skuteczności. Terapie PRP Density 
Platelet Gel doskonale się także sprawdzają po zabiegach medycyny estetycznej oraz w walce z łysieniem. 

Dystrybutor: Croma-Pharma sp. z o.o., www.croma.pl

WARTO WIEDZIEĆ:

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

ACTION II- PETIT LADY 
Światowa innowacja wśród laserów do ginekologii estetycznej

ACTION II to wszechstronny laser dermatologiczny z dodatkowym oprogramowaniem i narzędziami 
do ginekologii estetycznej. Petit Lady wykorzystuje laser erbowo-yagowy, który w delikatny sposób 
wpływa na tkankę pochwy. Jest to alternatywna, nieinwazyjna metoda poprawiająca wygląd i funk-
cjonowanie narządów kobiecych.  

Dystrybutor w Polsce: LASER PROJEKT 2000 

IWOSTIN PERFECTIN
Linia profesjonalnych peelingów do pielęgnacji domowej

Nowa linia IWOSTIN PERFECTIN to profesjonalne peelingi oparte na formule zabiegu dermatologicznego  
z zastosowaniem kwasów. Zarówno składniki pielęgnujące, jak i rodzaje kwasów w każdym preparacie  
są dostosowane odpowiednio do potrzeb trzech typów cery: trądzikowej, z przebarwieniami i dojrzałej. 
Peelingi zapewniają dwupoziomowe działanie: 1. złuszczające i 2. pielęgnujące, co gwarantuje maksy-
malny efekt odnowionej skóry już po pierwszej aplikacji, podobny do tego, jaki można uzyskać po pro-
fesjonalnym zabiegu dermatologicznym, przy zachowaniu bezpieczeństwa pielęgnacji domowej. 
W linii znajdują się trzy produkty:
• Iwostin Perfectin Purritin profesjonalny peeling na noc do skóry tłustej i trądzikowej,
• Iwostin Perfectin Lucidin profesjonalny peeling na noc do skóry z przebarwieniami,
• Iwostin Perfectin Re-Liftin profesjonalny peeling na noc do skóry dojrzałej.
 
Dostępne w aptekach  
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WARTO WIEDZIEĆ:

MASKI HYDROINFUZYJNE

Nowatorskie maski wykonane z biotechnologicznej poliglukozy – biomateriału stosowanego w medycynie o silnych 
właściwościach kojących i nawilżających, nasączonego składnikami aktywnymi i tworzącego trójwymiarową siateczkę 
nanowłókienek. Taki skład i nanostruktura nadają maskom specyficzne właściwości: są one w pełni kompatybilne  
ze skórą, idealnie przylegają do jej powierzchni, tworząc tzw. drugą skórę, nawadniają infuzyjnie naskórek i silnie 
wiążą w nim wodę. 
DOSTĘPNE SĄ TRZY rodzaje masek:
• UJĘDRNIAJĄCA MASKA HYDROINFUZYJNA NA TWARZ 
 – z kompleksem Epidermal Growth Factor (czynnik wzrostu) i kwas hialuronowy. 
 Działa stymulująco na metabolizm komórek skóry. Silnie ujędrnia i błyskawicznie 
 odmładza wygląd dojrzałej skóry. Staje się ona zachwycająco gładka, nabiera życia i blasku;
• PRZECIWZMARSZCZKOWA MASKA HYDROINFUZYJNA NA TWARZ 
 – z kolagenem i aktywnymi peptydami. Błyskawicznie zwiększa zawartość wody w naskórku. 
 Redukuje zmarszczki, działa silnie wygładzająco i kojąco. Poprawia koloryt, jakość i wygląd skóry. 
 Doskonała w zabiegach typu bankietowego;
• SUPERLIFTINGUJĄCA MASKA HYDROINFUZYJNA NA SZYJĘ 
 – zawiera stymulujący tetrapeptyd-15, elastynę i kwas hialuronowy. 
 Działa na skórę liftingująco, wzmacniająco i wygładzająco. 
 Przywraca uczucie świeżości i doskonałego napięcia.
 
PRODUCENT: YONELLE Beauty Concept Zwolińska Chełkowska sp. j., ul. gen. J. Zajączka 9A lok. 24, 01-518 Warszawa
 

JESIENNE KURACJE – SEZON NA DERMOMASKI  DR  IRENA ERIS 
1. DERMOMASKA PRZECIWZMARSZCZKOWA HIALURONOWE WYGŁADZENIE

1o i 2o stopień pielęgnacji przeciwzmarszczkowej dla kobiet od około 30. roku życia.
Koi i łagodzi podrażnienia, nawilża, niweluje ślady zmęczenia, a jednocześnieskutecznie walczy z procesami odpowiedzial- 
nymi za powstawanie zmarszczek ekspresyjnych i elastotycznych.
Główne składniki:
REAKTYWATOR ODNOWY SKÓRY FGF1 LMSTM z unikalną technologią LIPO-SPHERE – reaktywuje właściwości regenera-
cyjne i potencjał do samoodnowy na trzech poziomach skóry, opóźniając tym samym procesy jej starzenia się; 
Hialuronian – składnik o silnym działaniu nawilżającym, stymulującym regenerację i formowanie się nowych komórek 
skóry. Dzięki właściwościom wiązania dużych ilości wody silnie nawilża i wygładza skórę oraz chroni ją przed wysusze-
niem. Skóra pozostaje elastyczna i jędrna;
Ekstrakt ze złotej algi – biologiczny czynnik ochronny odpowiedzialny za ochronę i regenerację komórkową DNA. 
Odbudowuje i wzmacnia barierę lipidową skóry. Blokując wydzielanie mediatorów stanów zapalnych, redukuje skutki 
reakcji zapalnej w naskórku, warstwie granicznej i skórze właściwej przyspiesza proces gojenia. Wraz z witaminą E chroni 
przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry;
AquaCalcis – farmakopealna woda wapienna o właściwościach antyseptycznych, kojących i łagodzących podrażnienia.

Cena: 49 zł/75 ml
 

2. DERMOMASKA PRZECIWZMARSZCZKOWA LIFTING PEPTYDOWY

3o i 4o stopień pielęgnacji przeciwzmarszczkowej dla kobiet od około 50. roku życia.
Głęboko odżywia i regeneruje, widocznie wygładza skórę, wyraźnie hamując procesy powstawania zmarszczek atroficz-
nych i grawitacyjnych, oraz niweluje ślady zmęczenia.
Główne składniki:
REAKTYWATOR ODNOWY SKÓRY FGF1 LMSTM z unikalną technologią LIPO-SPHERE – reaktywuje właściwości regenera-
cyjne i potencjał do samoodnowy na trzech poziomach skóry, opóźniając tym samym procesy jej starzenia się; 
Ekstrakt z algi Laminaria – biologiczny czynnik lipidowy nowej generacji, bogaty w pochodne kwasu liponowego 
i w odżywcze witaminy. Wzmacnia barierę lipidową oraz regeneruje uszkodzony naskórek. Łagodzi podrażnienia  
i pomaga w odzyskaniu właściwego poziomu wrażliwości skóry. Niweluje uczucie dyskomfortu, nadwrażliwości skóry 
oraz stymuluje jej funkcje ochronne zabezpieczające przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych;
Bio-lipopeptyd – synergiczne połączenie peptydu i ceramidu, które zapewnia silne działanie przeciwzmarszczkowe. 
Stymuluje procesy naprawiania uszkodzeń wywołanych starzeniem się skóry. Wyraźnie wzmacnia struktury białkowo-
-lipidowe odpowiedzialne za utrzymywanie prawidłowej spoistości komórek, dzięki czemu owal twarzy ulega wzmoc-
nieniu, a objawy starzenia stają się mniej widoczne;
AquaCalcis – farmakopealna woda wapienna o właściwościach antyseptycznych, kojących i łagodzących podrażnienia.

Cena: 49 zł/75 ml
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