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Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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Estetyczne przeboje, 
nowości i wydarzenia roku 2014 
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Koleżanki i Koledzy!

Wydanie tego numeru „Derma News” zbiega się w czasie  
z ostatnimi przygotowaniami do marcowego Kongresu 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 
Planując nasze spotkanie, najwięcej czasu poświęciliśmy 
zagadnieniom programowym. W tym roku szczególny nacisk 
położyliśmy na wymianę doświadczeń. Koncentrując się 
na najczęstszych problemach, z jakimi zgłaszają się do nas 
pacjenci, pokażemy możliwości ich leczenia przez pryzmat 
wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów z naszej 
branży. W sesjach Master Class wiele uwagi poświęcimy 
technikom zabiegowym, które stanowią wyzwanie nawet 
dla bardzo doświadczonych lekarzy zajmujących się estetyką 
lekarską. W tym roku wszystkich uczestników kongresu 
zapraszamy do udziału w loterii i licytacji, z której całkowity 
dochód przekażemy na stypendia dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych. Więcej szczegółów dotyczących naszego  
dorocznego spotkania znajdą Państwo na stronie  
Stowarzyszenia: www.dermatologia-estetyczna.pl.
W numerze można m.in. przeczytać wywiad z Janem 
Stawiskim, dyrektorem Allergan Polska. Dla wielu z nas 
sprzedaż tej firmy była niewątpliwie globalnym transferem 
roku! Poza tym jak zwykle sporo informacji o nowych  
zabiegach i produktach.

Życzę wszystkim, aby to był udany, interesujący 
i satysfakcjonujący rok. 

Do zobaczenia na marcowym kongresie!                             

                     Barbara Walkiewicz-Cyrańska 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych

foto: Lidia Popiel
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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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Przebojem tego roku według mnie 
jest karboksyterapia. Wszyscy już wie- 
my o satysfakcjonujących efektach es- 
tetycznych, jakie zapewnia stosowa- 
nie tej metody. Chciałam jednak przy 
tej okazji wspomnieć o niesamowitym 
efekcie w przypadku stopy cukrzyco- 

wej, jaki uzyskałam, stosując u człon-
ka swojej rodziny karboksyterapię  
aparatem CDT Evolution. Ta metoda 
ma moim zdaniem niezwykle duży 
potencjał, który dopiero będziemy 
poznawać.
Niezwykle wysoko oceniam też nowe 
możliwości, jakie nam daje wykorzys- 
tanie nici liftingujących. Nici Aptos po- 
zwalają mi uzyskać znakomite efekty 
odmłodzenia szyi, która do tej pory 
była bardzo trudnym obszarem. Nici 
PDO First Barb Cromy pozwalają na- 
tomiast osiągnąć spektakularny efekt 
podciągnięcia środkowej części po- 
liczka. Nowością roku jest dla mnie 
biorewitalizator skóry PRX Fenice  
– jestem bardzo pozytywnie zasko-
czona jego niesamowitymi efektami.

Dla Stowarzyszenia najważniejszym 
wydarzeniem roku 2014 był XV Ju-
bileuszowy Kongres, który stanowił 
doskonałą okazję do refleksji i spoj-
rzenia na rozwój estetyki lekarskiej  
na przestrzeni ostatnich lat. Nie ukry- 
wam ogromnej satysfakcji z tego po- 
wodu. Obserwując poziom wykładów 
oraz umiejętności naszych specja- 
listów, mogę śmiało powiedzieć, 
że standardy, jakie reprezentujemy, 
nie odbiegają od tych na całym 
świecie. Zawsze niezmiernie cieszy 
mnie wysoka frekwencja lekarzy 
na naszych kongresach, co oznacza, 
że ciągle jesteśmy głodni wiedzy, 
wymiany doświadczeń oraz nowości, 
które możemy wykorzystać w naszej 
codziennej praktyce lekarskiej.

BARBARA WALKIEWICz-CYRAńsKA, 
dermatolog, www.viva-derm.pl 

Jaki był rok 2014 
dla rynku estetycznego? 
Poprosiliśmy lekarzy o krótki przegląd wydarzeń i zabiegów, 
które były ich zdaniem przebojami mijającego roku. 

Moim zdaniem rok 2014 w Polsce 
był dobry dla chirurgii plastycznej 
i medycyny estetycznej. Dzięki pro- 
gramom telewizyjnym na temat 
operacji plastycznych i zabiegów 
medycyny estetycznej coraz więcej 
ludzi poznaje tę gałąź medycyny 
i poszukuje rozwiązań dla siebie. 
Wśród zabiegów mało inwazyj- 
nych stale ugruntowuje się miej- 
sce toksyny botulinowej i kwasu 
hialuronowego. Nadal niedocenia-
ne są moim zdaniem stymulatory 
produkcji kolagenu, które nie sta-
nowią konkurencji dla kwasu hialu- 
ronowego, tylko uzupełnienie możli-
wości w rękach lekarza. Wśród sze- 
roko pojętych wypełniaczy w 2014 r. 
rozpoczął się w Polsce boom na  
aspiracyjny przeszczep tkanki tłusz-
czowej. Zabieg znany od prawie 

pół wieku cały czas jest określany 
jako nowość. Moim zdaniem dlatego, 
że wciąż poznajemy jego naturę. Nie 
chodzi tylko o komórki tłuszczowe, ale 
również o komórki macierzyste. Wi- 
dzę dużą przyszłość dla różnych me-
tod preparowania i obróbki autogen- 
nego materiału (tkanki tłuszczowej)  
w celu poprawy wyników leczenia. 
Pozycja nici stymulujących produk-
cję kolagenu i liftingujących pomału 
się stabilizuje. Znalazły one swoje 
miejsce wśród innych zabiegów 
mało inwazyjnych. Boom na nici 
już chyba minął – lekarze zdają so-
bie sprawę, co można naprawdę 
uzyskać z zastosowaniem tej tech-
niki. Oparte to jest teraz nie tylko na 
podstawie zagranicznych doniesień 
zjazdowych, lecz także na podstawie 
własnego doświadczenia, a to jest 
najcenniejsze. 
W mojej praktyce chirurgicznej na- 
dal najczęściej wykonywanymi ope- 
racjami są funkcjonalna plastyka 
nosa, plastyka powiek i operacje 
piersi, ale tu każdy chirurg ma 
swoją specjalizację. W plastyce no- 
sa rutynę stanowią operacje z prze- 
szczepami chrząstki i coraz częściej 
powięzi w celu uzyskiwania bardziej 
przewidywalnych wyników i ogra-
niczenia ryzyka powikłań. W operac- 

jach plastycznych w okolicy oka co-
raz większą wagę przywiązuje się 
do holistycznego podejścia – w cza- 
sie jednej operacji wykonuje się 
korektę powiek oraz okolicznych je- 
dnostek estetycznych twarzy – brwi 
(uniesienie na niciach), skroni i po-
liczka (wypełnienie własną tkanką 
tłuszczową), czoła, gładyszki bocz-
nych kątów oczu (toksyna botuli-
nowa). Nowością w tej okolicy może 
być coraz częstsze stosowanie prze- 
szczepu tkanki tłuszczowej w powie- 
ki górne – zabieg bardzo korzystnie 
wpływa na wygląd pacjentów z tzw. 
okiem w pustym oczodole. Odnoś-
nie do piersi, to nadal najczęściej wy- 
konywanym zabiegiem jest zakła- 
danie implantów, najczęściej syliko- 
nowych o teksturowanej powierz- 
chni. W 2014 r. coraz częściej lekarze 
sięgali po implanty o powłoczce 
poliuretanowej. Mówi się o tym jako  
o nowości, choć ten typ zewnętrznej 
torebki implantów jest znany od lat 
60. XX w. Są one bezwzględnie wska-
zane przy powtórnych operacjach 
wykonywanych z powodu obkurcza- 
nia się torebki wokół implantów  
z torebką sylikonową. 
Czas pokaże, jakie miejsce zdobędą 
te implanty w pierwotnych operac-
jach korekcyjnych piersi.

LUBOMIR LEMBAs, chirurg plastyk,
www.lembas.pl 
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KINgA NICER, dermatolog
www.nicer.pl

EWA KANIOWsKA, dermatolog 
www.derma-puls.com.pl

Bardzo pozytywnie oceniam lipolifting, zabieg polegający na przeszcze-
pie  tłuszczu pobranego z okolicy brzucha do twarzy. To mi się podoba  
z wielu względów. Po pierwsze, jest to własny materiał pacjentów, co oni 
bardzo dobrze oceniają. Jest to zgodne z coraz powszechniejszymi ten-
dencjami w odżywianiu i stylu życia, które można określić mianem powrotu 
do naturalności. Z tego też moim zdaniem wynika ogromny sukces osocza 
bogatopłytkowego. Lipolifting to także procedura medyczna. Zabieg może 
być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego lekarza i to jest wyso-
ko oceniane przez pacjentów. Bardzo popularnym zabiegiem w tym roku 
stała się karboksyterapia – pacjenci są zadowoleni, bo widzą efekty. 

Zdecydowanie przebojem są nici liftingujące, które znakomicie uzupełniły 
moje portfolio zabiegów, poszerzając możliwości. Do tej pory pewne rejony, 
takie jak szyja, podbródek i ramiona, uchodziły za bardzo trudne, teraz 
uzyskuję efekty bardzo satysfakcjonujące dla pacjentów. Hitem jest także 
osocze bogatopłytkowe – możliwości  regeneracyjne tego zabiegu są niesa-
mowite. Stosowałam je m.in. do leczenia oparzeń 1., 2., a nawet 3. stopnia 
– z bardzo dobrym rezultatem. Leczyłam np. rozległe oparzenia uda u 11-let-
niego chłopca i efekty pokrycia naskórkiem oparzonego obszaru udało się 
uzyskać już po 7 dniach. Działanie osocza bardzo dobrze wzmacnia lampa 
LED. 
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kowej. Gładkość żelu redukuje moż- 
liwość wystąpienia działań ubocz-
nych, takich jak opuchlizna czy si- 
niaki, jak również ryzyko nadkorekcji. 

„Szczególną cechą młodego wy-
glądu jest jędrność twarzy, do 
czego zdecydowanie należy dążyć 
podczas wykonywania zabiegów 
odmładzających”.
Aliaxin® EV jest polecany wszystkim 
pacjentom, którzy pragną zbudować 
lub polepszyć wygląd konturu twa-
rzy, którzy stracili tkankę podskórną, 
a także w celu naprawy ubytków 
spowodowanych urazami. 

zABIEg łąCzONY
Ponieważ poszczególne partie twa-
rzy różnią się cechami anatomicz-
nymi, histologicznymi i morfologicz- 
nymi, nie ma sensu stosowanie 
jednego rodzaju wypełniacza. Za- 
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podejście do zabiegów 
obejmujących całą twarz
Prof. giuseppe sito omawia korzyści z zabiegów odmładzających obejmujących 
całą twarz z wykorzystaniem wypełniaczy i biostymulatorów tkankowych Aliaxin®.

prof. Giuseppe Sito, chirurg medycyny estetycznej 
praktykujący w Neapolu i Turynie, mail@giuseppesito.it 

biologicznego, jak i mechanicznego. 
Różne długości łańcuchów kwasu  
hialuronowego (masy cząsteczkowe) 
pozwalają lekarzowi wykonywać 
zabiegi na różnych receptorach 
HA, uruchamiając mechanizmy 
uczestniczące w regeneracji tkan- 
ki skórnej. Co więcej, istnieje rów-
nież korzyść natury mechanicznej  
– kwas hialuronowy (HA) o dłuższych 
łańcuchach HA (o wyższej masie 
cząsteczkowej) wypełnia większe 
obszary, natomiast HA zbudowany  
z krótszych łańcuchów (o niskiej ma- 
sie cząsteczkowej) wypełnia mniej-
sze obszary, co pozwala na uzyskanie 
pełnego działania wypełniającego. 
Choć Aliaxin® EV charakteryzuje się 
wysoką zdolnością wypełniającą, si- 
ła potrzebna do wtłoczenia pro-
duktu jest stosunkowo niska. Po-
lecaną techniką iniekcji jest bolus, 
przy czym najodpowiedniejsze na- 
rzędzie to igła 25 G, za pomocą 
której możliwe jest albo wykonanie 
powiększenia obszarów/struktur hy-
potroficznych, albo powiększenie 
tkanek przenikających do „punk-
tów wsparcia” zgodnie z koncepcją 
płynnego liftingu. Homogeniczność 
żelu pozwala na przenikanie nawet 
w przypadku użycia mikrokaniuli. 

Innymi ważnymi cechami produk-
tu są bezpieczeństwo i łatwość 
jego użycia. Na przykład podczas 
stosowania większości wypełniaczy 
zaleca się podawanie produktu do 
warstwy nadokostnowej (supraperio- 
stial) oraz do głębokich tkanek, na- 
tomiast w przypadku Aliaxin® EV 
nie występują żadne problemy, je-
śli produkt zostanie wstrzyknięty 
do środkowych i głębokich warstw 
skóry. Można go zatem bezpiecz-
nie stosować w całej okolicy policz- 

GDY SIĘ STARZEJEMY, doświadczamy 
dwóch równoległych zjawisk – opa-
dania powiek oraz atrofii tkanek. 
Oba zjawiska powodują powstawa-
nie zmarszczek, skutkują zmianą 
kształtu twarzy oraz zastąpieniem 
wypukłości wklęsłościami.
 Wiedza dotycząca mechanizmów 
fizjologicznych procesów starzenia 
się w ostatnich latach pozwoliła  
na dokonanie zmiany w zakresie  
procedur medycznych wykonywa-
nych obecnie. Korekcja pojedynczej  
zmarszczki lub pojedynczego de-
fektu przeobraziła się w zabiegi  
o charakterze całościowym, takie 
jak zwiększenie objętości środkowej 
części lub przemodelowanie dol-
nej części twarzy w celu uzyskania 
całkowitej równowagi twarzy. 
 Szczególną cechą młodego wy- 
glądu jest jędrność twarzy, do cze- 
go zdecydowanie należy dążyć pod- 
czas wykonywania zabiegów odmła-
dzających na twarz. Osiągnięcie tego 
celu oznacza wykorzystywanie mi- 
nimalnie inwazyjnego podejścia, cha- 
rakteryzującego się praktycznie zero- 
wym czasem oczekiwania na efek- 
ty. Niedostateczna skuteczność pierw- 
szych produktów zwiększających 
objętość wynikała głównie z ich 
zbyt twardej konsystencji i ograni-
czonej plastyczności, a także z nis-
kiej wartości rozziewowej. 

NOWY PRODUKt 
W RODzINIE ALIAxIN  
Aliaxin® EV – Essential Volume, naj- 
nowszy produkt w gamie wypeł-
niaczy Aliaxin® z ISBA Farmaceutici, 
to jednofazowy kwas hialuronowy 
(HA) w postaci żelu o dwóch różnych 
długościach kwasu hialuronowego  
– 1 mln i 2 mln daltonów. Jest to 
zaleta zarówno z punktu widzenia 

Rycina 1. Mapa iniekcji w technice 
mieszanej:
Aliaxin® EV (obszary zaznaczone 
na niebiesko);
Aliaxin® sR (obszary zaznaczone 
na pomarańczowo).

PREZENTACJA PRODUKTU



Aliaxin® SR Hydrolifting, łącząc dzia-
łanie wypełniające z działaniem bio-
stymulatora tkankowego, jest wy- 
śmienitym orężem przeciwstarze- 
niowym. Zastosowanie tych dwóch 
produktów podczas zabiegu umo- 
żliwia lekarzowi połączenie efektu 
liftingującego, biostymulującego z peł- 
nym przemodelowaniem twarzy, co 
daje dobrze zbalansowane rysy oraz 
całościowy harmonijny wygląd. 

Więcej  informacji na 
www.ibsaderma.pl
www.ibsaderma.com
Medical Pharma Poland sp. z o.o.
tel. 22 254 36 01

w zakresie zmarszczek skórnych 
oraz efektu biostymulacji za pomocą 
wspomagania produkcji kolagenu 
(każda z długości łańcuchów HA 
współpracuje z innymi obszarami 
skóry, oddziałując na specyficzne 
receptory: CD44, RHAMM, Lyve-1, 
i uruchamiając różne reakcje ko-
mórkowe i metaboliczne).  
 Z drugiej strony za pomocą 10-proc. 
udziału naturalnego kwasu hialu-
ronowego osiąga się znaczny efekt 
odmładzający i nawilżający, przy 
czym najlepsze wyniki są widoczne 
w ciągu kilku tygodni po zabiegu. 
 Technika łączona stosowana w za-
biegach na całą twarz wykorzystuje 
Aliaxin® EV na poziomie głębokim, 
w okolicach policzków, podbródka 
i linii szczęki, natomiast Aliaxin® SR 
jest wstrzykiwany za pomocą mik-
rokaniuli do bardziej powierzchnio-
wych warstw (środkowych warstw 
skóry) w celu poprawy wyglądu 
okolicy skroniowej, worka łzowego 
oraz dolnej okolicy policzkowej (ryc. 
1 i 2).

WNIOsKI
Aliaxin® EV Volume to jeden z naj- 
bardziej niezawodnych wypełnia- 
czy na bazie kwasu hialurono- 
wego pod względem skuteczno-
ści, bezpieczeństwa i trwałości. 

biegi należy wykonywać, wyko-
rzystując produkty przeznaczone do 
różnych części twarzy. Pozwoli to na 
osiągnięcie wcześniej zakładanych 
celów.
 Zabieg na całą twarz (tzw. zabieg 
typu 360 stopni) jest możliwy z wy-
korzystaniem zarówno Aliaxin® EV, 
jak i Aliaxin® SR. 
 Jedną z wyróżniających cech 
Aliaxin® SR jest jego działanie na 
tkanki wynikające ze składu prepa- 
ratu – zawierającego zarówno na- 
turalny, jak i sieciowany HA – i od- 
zwierciedlające koncepcję Hydrolift 
Action stworzoną przez IBSA Italia. 
Hydrolift Action to całościowa kon-
cepcja anti-aging (przeciwdziałająca 
procesom starzenia) zorientowana 
na nawodnienie (wykorzystując zdol- 
ność higroskopijną), stymulowanie 
(biologiczne działanie stymulujące 
na fibroblasty) oraz działanie liftu- 
jące (mechaniczny lifting i działanie 
liftingujące) w przypadku różno-
rodnych niedoskonałości skóry.
 W przypadku preparatu Aliaxin® SR, 
będącego jednofazowym żelem skła- 
dającym się z kwasu hialuronowego 
o trzech długościach łańcuchów HA 
(trzech różnych masach cząstecz- 
kowych)  (0,5 mln + 1 mln + 2 mln 
daltonów) możliwe jest osiągnięcie 
doskonałego efektu liftingującego 

Rycina 2. zabieg na całą twarz: 
(A) przed i (B) po jednym miesiącu: 
Aliaxin® EV – okolica policzka i okolica 
szczęki – 1 ml z każdej strony, 
podbródek – 1 ml; 
Aliaxin® sR – policzki 0,5 ml 
z każdej strony, okolica zmarszczki lwiej 
(glabella) – 0,5 ml.
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Derma Puls, Wrocław
www.derma-puls.com.pl

kwasu hialuronowego: usieciowany 
i nieusieciowany, różniące się dłu-
gością  łańcuchów, które oddziałując 
na specyficzne receptory, wpływają 
na biostymulację tkankową. W trak- 
cie jednego zabiegu daje to moż- 
liwość poprawy napięcia i nawilże- 
nia skóry, a zarazem kwas o dużej 
masie cząsteczkowej pozwala na 
uzupełnienie objętości. Idea pro-
duktu jest moim zdaniem niezwykle 
interesująca. To niewątpliwie krok  
w kierunku ułatwienia pracy leka-
rza oraz poprawienia komfortu pac- 
jenta. 

Wkrótce chętnie podzielę się szerszą 
opinią dotyczącą efektów stoso- 
wania tych preparatów w praktyce.

Zostały one wykonane na modelu 
skóry, który odpowiada fizjologii 
skóry człowieka. Istotne jest to, że 
firma przedstawia badania dotyczą- 
ce nie tylko bezpieczeństwa, ale rów- 
nież badania wykazujące ożywie- 
nie procesów przebudowy skóry: 
pobudzenie fibroblastów, wzmożo- 
ną syntezę kolagenu i wzrost ak- 
tywności enzymów odpowiadają-
cych za zwiększoną syntezę kwasu 
hialuronowego. Wpisuje się to  
w zmianę myślenia, jaka nastąpiła  
w ostatnich latach w dermatolo-
gii estetycznej, związaną z ciągłym  
rozszerzaniem naszej wiedzy o pro-
cesach starzenia. Innowacyjność 
preparatu polega na tym, że w jed-
nej strzykawce są użyte dwa rodzaje 

Dla mnie, tak jak dla każdego leka-
rza, niezwykle cenne jest przepro- 
wadzenie szczegółowych badań kli- 
nicznych i molekularnych przed 
wprowadzeniem produktu na rynek. 
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IBSA Badanie kliniczne

skuteczność preparatu Aliaxin® w zmniejszaniu 
oznak starzenia poprzez stymulowanie syntezy kolagenu IV.

po 72 godz. od iniekcji z wyko-
rzystaniem immunohistochemii  
i immunofluorescencji.
Osiągnięte wyniki były porówny-
wane ze stanem po iniekcji jedynie 
roztworu fizjologicznego (=1).

WYNIKI
Aliaxin® SR wykazał skuteczność w za- 
kresie polepszenia struktury skóry, 
co zostało udowodnione za pomocą 
następujących wyników:
•	 24	 godz.	 po	 iniekcji: znaczne 
zwiększenie ekspresji HAS1, enzymu 
uczestniczącego w remodelowaniu 
macierzy, regeneracji skóry oraz po-
lepszeniu napięcia skóry dzięki wy-
twarzaniu kwasu hialuronowego (2) 
(ryc. 1);
•	 72	godz.	po	iniekcji: znaczna eks-
presja COLIV oraz COLVII, co oznacza 
aktywację syntezy kolagenu na po-
ziomie błony podstawnej: wspoma-
ga to wzrost bardziej elastycznej i do- 
brze zorganizowanej błony podstaw- 
nej (4) (ryc. 1).
Techniki immunohistochemiczna 
oraz immunofluorescencyjna wyka-
zały zwiększenie syntezy białkowej 
kolagenu IV na poziomie połączenia 
skórno-naskórkowego zarówno w gru- 
pie kontrolnej, której nie podano 
żadnego preparatu, jak i w grupie 
kontrolnej, której wstrzyknięto jedy-
nie roztwór fizjologiczny (2) (ryc. 3).

WNIOsKI
Poprzez wzmocnienie syntezy kola- 
genu IV i VII Aliaxin® SR wspomaga 
całościową regulację procesów remo- 
delingu oraz ułatwia reorganizację 
strukturalną grupy białek skóry. 
Co więcej, jak wykazało badanie, 
wzmacniając proces odkładania się 
kolagenu IV na połączeniu skórno-
-naskórkowym, Aliaxin® SR przyczy-
nia się do wzmocnienia wszystkich 
funkcji w samym połączeniu skórno-
-naskórkowym	(5).	Są	to:

MODEL
Badanie zostało przeprowadzone bez- 
pośrednio na modelu skóry o pełnej 
grubości (skóra-FT).
Skóra-FT to skórno-naskórkowy mo- 
del opracowany in vitro z wyizo-
lowanych komórek skóry człowieka 
(fibroblasty i keratynocyty), które po 
odpowiedniej stymulacji zachowują 
się podobnie do prawdziwej skóry 
człowieka. Ten wielowarstwowy mo- 
del charakteryzuje się fizjologią ana-
logiczną do skóry ludzkiej (1).

MARKERY
Regulacja kolagenu została ocenio-
na za pomocą badania:
•	 informacji	genetycznej	kolagenu		
 IV i kolagenu VII (COLIV, COLVII), 
•	 syntezy	i	umiejscowienia	
 kolagenu IV. 
Regulacja kwasu hialuronowego zo-
stała oceniona za pomocą analizy 
informacji genetycznej:
•	 enzymu	odpowiedzialnego	 
 za jego syntezę (syntetaza 
 hialuronowa, HAS1) (2),
•	 enzymu	odpowiedzialnego	
 za jego syntezę (syntetaza hia- 
 luronowa) (2), 
•	 CD44	–	białko	błony	komórkowej		
 uczestniczące w tworzeniu  
 macierzy skóry, zdolne w pew- 
 nych okolicznościach wiązać  
 kwas hialuronowy oraz wspo- 
 magać jego endocytozę, 
 tj. wychwyt komórkowy (2).
Hydrorównowaga skóry była oce-
niana za pomocą badania ekspresji 
genetycznych Aquaporin3 (AQP3), 
białka zdolnego wspomagać wy-
mianę wodną na poziomie niena-
ruszonego naskórka (3).

MEtODOLOgIA
Ekspresja genetyczna była oce-
niana po iniekcji, po 24 i 72 godz.,  
z wykorzystaniem Real Time PCR.
Synteza białka była oceniana  

Aliaxin® SR Shape & Restore to wy- 
rób medyczny w formie zastrzyku 
zawierający usieciowany (stopień ++) 
kwas hialuronowy (HA) o trzech 
różnych	 długościach	 łańcuchów:		
0,5 mln + 1 mln + 2 mln daltonów 
(tab. 1). 
Aliaxin® SR jest przeznaczony do 
zabiegów na całą twarz, łącznie  
z okolicami skroniowymi i okolicą 
ust.	Wskazania:	
•	 trójwymiarowe	ujędrnianie	skóry  
 (redystrybucja objętości okolic  
 twarzy i poprawa symetrii), 
• zwiększenie napięcia skóry (lif- 
 ting), jej jędrności i elastyczności.
Aliaxin® SR jest polecany w szcze- 
gólności do głębokiego nawilża- 
nia, a także jako środek liftingujący 
zmarszczki powierzchniowe i bruz- 
dy z okolicy szyi. 

Hydrolift® Action firmy IBSA to inno-
wacyjne i wyjątkowe rozwiązanie 
przeznaczone do zapobiegania fizjo- 
logicznemu obniżaniu się ilości kwa-
su hialuronowego w skórze oraz do 
poprawy takiego stanu, polepszenia 
nawilżania, elastyczności, napięcia 
skóry, a także do eliminacji zmarsz-
czek i utraty objętości.

Hydrolift® Action to synergiczne dzia- 
łanie kwasu hialuronowego. Preparat 
jest produkowany z wykorzystaniem 
opatentowanej technologii stwarza-
jącej optymalne warunki do zapo-
biegania oznakom starzenia oraz ich 
odwracania, dającej gwarancję dzia- 
łania naprawczego w zakresie za-
głębień skórnych. 

CELE BADAWCzE
Ocena skuteczności Aliaxin® SR
Skuteczność na poziomie skórnym zo-
stała oparta na takich aspektach, jak: 
•	 regulacja	kolagenu,
•	 regulacja	kwasu	hialuronowego,	
•	 hydrorównowaga	skóry.
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•	 ścisłe	wiązanie	naskórka	ze	skórą	 
 właściwą,
•	 określanie biegunowości pod- 
 stawnych keratynocytów oraz ar- 
 chitektury naskórkowej,
•	 działanie	jako	wybiórcza	bariera	 
 pozwalająca na kontrolowanie 
 wymiany cząstkowej i komór- 
 kowej między dwoma kompart- 
 mentami,  
•	 podstawowa	rola	w	procesie	po- 
 krywania ran przez nabłonek po- 
 przez glikoproteiny (głównie la- 
 miny) jako podłoże w celu adhezji  
 i migracji keratynocytów. 

Wykazano, że ilość kolagenu IV  
na poziomie połączenia skórno- 
-naskórkowego zmniejsza się wraz 
z wiekiem, a zatem powoduje je- 
dnoczesną utratę struktury i fun- 
kcjonalności skóry (5).
Aliaxin® SR to pożyteczne wsparcie 
w procesach odwracania tych tren- 
dów dzięki stymulowaniu synte- 
zy kolagenu IV na poziomie po-
łączenia skórno-naskórkowego. 
Wyniki te, poparte praktyką kli- 
niczną (ryc. 4), popierają reko- 
mendowanie preparatu Aliaxin® 
SR do zabiegów wykonywanych 
na całej twarzy i szyi. 

tab. 2, ryc. 1. zmiana w zakresie markera ekspresji genu po podaniu preparatu Aliaxin® sR 
do skóry-Ft po 24 i 72 godzinach (iniekcja roztworu fizjologicznego = 1, jako punkt odniesienia).

Ryc. 2. Immunohistochemia kolagenu IV 
po 72 godz. Pacjent kontrolny 
niepoddawany zabiegom, 
(B) po iniekcji roztworu fizjologicznego, 
(C) po iniekcji Aliaxin® sR.

Ryc. 3. Immunofluorescencja kolagenu IV 
po 72 godz. Pacjent kontrolny niepodda-
wany zabiegom, (B) po iniekcji roztworu 
fizjologicznego, (C) pacjent po podaniu 
Aliaxin® sR (powiększenie 40x).

Ryc. 4.
(A) Przed zabiegiem na całą twarz, 
(B) po zabiegu na całą twarz, 
(C) przed zabiegiem na szyję,
(D) po zabiegu na szyję. 

Ryciny:	VS	36-13	–	ALIAXIN®	SR	EKSPRESJA	GENÓW	24-72	GODZ.	–	INJFIL	=	1

Jednofazowy

500 kDa, 1000 kDa, 2000 kDa

22,5 mg/ml

2,5 mg/ml

<0,1 ppm

++

18 +/- newtonów

Środkowa część skóry właściwej

Rodzaj żelu

Długość łańcuchów  kwasu hialuronowego

Zawartość  usieciowanego NAHA 

Zawartość naturalnego NAHA

Zawartość wolnego BDDE

Stopień usieciowania

Siła wytłaczania (igła 27 G 13 mm)

Warstwa skóry, do której dokonuje się iniekcji

Aliaxin® SR – Shape & Restore

Producent IBsA posiada na swoje wyroby medyczne i surowce Certyfikaty CE i FDA
Medical Pharma Poland sp. z o.o., ul. Modlińska 175A, Warszawa, tel. 22 254 36 01
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Po zabiegu nanosekundowym Q-switch

PicoWay™ – nowa era 
w usuwaniu tatuaży 
i zmian pigmentowych

INNOWACYJNOść  
tEChNOLOgII PICOWAY™
W o odróżnieniu od laserów konkuren- 
cyjnych technolgia PicoWay™ umożli- 
wia regulację gęstości energii nieza- 
leżnie od wybranej wielkości plamki  
(2-10 mm) i optymalne dopasowanie 
do usuwanej zmiany pigmentowej lub 
tatuażu. Wysoką ergonomię pracy 
zapewnia bardzo lekkie przegubo- 
we ramię oraz możliwość zmiany pa-
rametrów bezpośrednio z uchwytu. 

Przyjazny interfejs sprawia, że PicoWay 
jest łatwy w użyciu. Dzięki technologii 
Pulse on Demand czas życia lampy la-
sera jest długi mimo emisji impulsów 
o bardzo wysokiej energii.

zALEtY LAsERA PICOWAY™
Laser PicoWay™ wyznacza nowy stan- 
dard w usuwaniu tatuaży i zmian 
pigmentowych. Możliwość użycia im- 
pulsów o dwóch długościach fali  
i energii na poziomie gigawatów po- 
zwala na skuteczniejsze usuwanie 
kolorowych tatuaży w  porównaniu  
z dotychczas dostępnymi laserami 
Q-Switch przy mniejszej liczbie ko- 
niecznych zabiegów. Przeprowadzone 
badania wykazały skuteczność w 86 
proc. już po trzech zabiegach.

PicoWay™ ma certyfikaty CE i FDA.

Rozerwanie cząstek na mniejsze 
fragmenty ma wpływ na skrócenie 
czasu i efektywność ich usuwania 
przez organizm. Zmniejsza to liczbę 
niezbędnych zabiegów.

Różnicę między efektem fototermi-
cznym a fotoakustycznym obrazuje 
wykres wartości wskaźnika ATPI 
(Acoustic to Thermal Pressure Index).

  

Widać z niego, że aby uzyskać efekt fo- 
toakustyczny w jak najszerszym zakresie 
wielkości cząstek, konieczne jest zasto- 
sowanie jak najkrótszych impulsów.
Dodatkowo działanie fotoakustyczne 
w porównaniu z fototermicznym  
znacznie mniej nagrzewa skórę, a to 
właśnie nadmiar ciepła jest przyczy- 
ną bólu pacjenta. Zaletą efektu foto- 
akustycznego jest więc nie tylko wyż- 
sza skuteczność, ale również mniej-
szy ból i mniejsze ryzyko powstania 
blizn na skutek oparzenia.  

We wrześniu 2014 r. firma Syneron- 
-Candela wprowadziła na rynek inno- 
wacyjny laser PicoWay™. Jest to pier- 
wszy i obecnie jedyny pikosekundowy 
laser o dwóch długościach fali: 1064  
i 532 nm. Unikalne działanie PicoWay™ 
polega na dostarczaniu ultrakrótkich 
impulsów o bardzo wysokiej energii: 
•	 długość	fali	1064	nm,	czas	trwania	
impulsu 450 ps, moc szczytowa 0,9 
gigawata,
•	 długość	 fali	532	nm,	czas	 trwania	
impulsu 375 ps, moc szczytowa 0,53 
gigawata.

DLACzEgO tEChNOLOgIA 
PICOWAY JEst LEPszA 
OD tRYBU Q-sWItCh?
Dzięki tak krótkiemu czasowi i wyso- 
kiej mocy impulsu działanie lasera 
PicoWay™ polega na rozrywaniu cząs- 
teczek zawierających pigment z wyko- 
rzystaniem efektu fotoakustycznego. 
Natomiast lasery typu Q-Switch z po- 
wodu niewystarczająco krótkiego cza-
su trwania impulsu (5-50 ns) wywołują 
głównie efekt fototermiczny. Różnica 
między naprężeniami wywołanymi za 
pomocą efektu fotoakustycznego i fo-
totermicznego polega na innym me- 
chanizmie wzrostu ciśnienia w  cząs-
teczce i innym rezultacie działania. 
W laserach pikosekundowych rozerwa- 
nie cząsteczek jest wynikiem wzrostu 
naprężeń akustycznych, które są o rząd 
większe od naprężeń fototermicz- 
nych. Dzięki temu rozdrobnienie jest 
znacznie większe przy zachowaniu tej 
samej energii impulsu. 

Po zabiegu piko-sekundowym PicoWay

PREZENTACJA PRODUKTU



7Derma News



14 Derma News

Pani doktor, dlaczego zmarszczki 
senne są problemem dla pacjentek 
i dla lekarzy zajmujących się derma- 
tologią estetyczną?
Zmarszczki senne są bardzo trudne 
do leczenia. Zagniecenia senne, które 
z czasem zamieniają się w trwałe 
zmarszczki, nie mają nic wspólnego  

ze skurczem mięśni ani ekspresją twa- 
rzy, które wpływają na zmarszczki 
mimiczne, lecz są spowodowane wie- 
lokrotnym spłaszczaniem i zgniata- 
niem twarzy przez poduszkę podczas 
snu. Nasze wieloletnie nawyki – spanie 
z twarzą w poduszce – przyczyniają się 
do powstawania zmarszczek sennych.
Zawsze wiem, na którym boku śpi pac- 
jentka, która przychodzi do mnie na 
wizytę. To po prostu widać po zmarszcz- 
kach. Są to załamania biegnące ukośnie 
od łuku brwiowego do góry oraz pio-
nowe i skośne zmarszczki na policz- 
ku. Najczęściej są one asymetryczne 
z powodu nawyku spania na jednym 
boku – co sprawia,  że trudno wykonać 
zabieg wypełnienia zmarszczek tak, 
aby uzyskać harmonijny wygląd całej 
twarzy. Z wiekiem zagniecenia coraz 
bardziej pogłębiają się, rano wstajemy 
coraz bardziej „wygnieceni”, a zmarszcz- 

ki nie znikają w ciągu dnia, gdyż  
skóra traci elastyczność i jędrność.  

Jaka jest Pani opinia na temat 
działania poduszki anti-aging? 
Spanie przez wiele lat na specjalnej  
poduszce anti-aging ma duże znacze-
nie dla zachowania młodego wyglądu 
twarzy. Sama używam takiej poduszki 
i jestem przekonana, że to przynosi 
efekty. Komfort spania jest bardzo duży, 
a twarz rano rzeczywiście wygląda 
na wypoczętą. Dodatkowo poduszka 
wpływa na prawidłowe ustawienie 
kręgosłupa. Spanie na poduszce anti- 
-aging rekomenduję też pacjentom 
po zabiegach estetycznych wykony- 
wanych na twarzy i szyi. We śnie 
przekręcamy się w sposób niekon- 
trolowany, a poduszka minimalizu- 
je ucisk na twarz, co zdecydowanie 
wpływa na efekt zabiegu.  

Rozmowa z ekspertem 
dr Barbarą Walkiewicz-Cyrańską, 
dermatologiem z Centrum 
Viva-Derm w Warszawie.  

PODUSZKA ANTI-AGING 
– DLA ZDROWIA I URODY

zmarszczki mimiczne 

zAPOBIEgA 
zMARszCzKOM sENNYM
Specjalnie wyprofilowana poduszka 
enVy® przeciwdziała efektom sta- 
rzenia – pomaga w zapobieganiu 
i redukcji zmarszczek sennych, 
które z wiekiem pogłębiają się, 
utrwalają i sprawiają, że rano mimo 
wielogodzinnego snu twarz nie 
wygląda na wypoczętą. Poduszka 
enVy® ma wyjątkowy, opatentowa-
ny kształt i została wykonana z gąb- 
ki z pamięcią kształtu. Skrzydłowy 
kształt poduszki enVy® minimalizuje 
kontakt delikatnych tkanek twarzy  
z poduszką. Powoduje to zredu- 
kowanie zmarszczek i sennych za- 
gnieceń skóry twarzy. Poduszka enVy® 
jest też polecana po wszystkich za- 
biegach estetycznych wykonywa-
nych w obrębie twarzy.

łAgODzI BóLE 
KRęgOsłUPA I szYI 
Opatentowany wzór poduszki enVy® 
rekomendowany przez lekarzy orto-
pedów i fizykoterapeutów zapew- 
nia optymalne podparcie szyi i bar- 
ków, łagodząc bóle szyi, karku, 
głowy oraz bóle wynikające ze złe- 
go ułożenia w czasie snu. Dwa po- 
ziomy wsparcia dla szyi do wyboru 
oraz uniesione brzegi poduszki (er- 
gonomicznie wyprofilowane boki) 
pozwalają na optymalne ułożenie 
głowy i kręgosłupa z lekkim na- 
ciągnięciem szyi. Kiedy śpimy na 
ergonomicznej, wyprofilowanej po- 
duszce enVy®, nasz kręgosłup szyj- 
ny otrzymuje komfortowe wspar-
cie i ułożenie z zachowaniem fi- 
zjologicznego wygięcia, czyli pra- 
widłowej lordozy. 

zDROWY sEN 
Poduszka enVy® pomaga przyjąć naj- 
lepszą pozycję do spania na plecach 
lub na boku, co zapewnia zdrowy, głę- 
boki sen, który ma z kolei wpływ na 
nasz wygląd i samopoczucie. Opaten- 
towana, ergonomiczna poduszka enVy® 
jest wykonana z najnowocześniejszej 
hipoalergicznej pianki LuxFeelTM za- 
pamiętującej kształt, jest odporna 
na roztocza kurzu domowego, nie za- 
wiera lateksu ani barwników. Po- 
duszka  enVy® zapewnia optymalny 
rozkład ciężaru głowy, lepszą cyrku-
lację  powietrza wokół twarzy i  utrzy-
muje tę samą komfortową miękkość 
i sprężystość w nomalnym zakresie do- 
mowych temperatur. Luksusowo gład- 
ka powłoczka, wykonana z czystej 
tkaniny bambusowej, jest oddychają-
ca i miękka dla delikatnej skóry twarzy. 

Ilość i jakość naszego snu  jest ważna zarówno dla zdrowia, 
jak i dla urody. Warto zwrócić uwagę, jak duże znaczenie 
ma wybór poduszki.

zmarszczki senne

Nowa poduszka prozdrowotna anti-aging enVy®, zaprojektowana i produkowana w Kanadzie, jest zarejestrowanym 
wyrobem medycznym klasy I w Unii Europejskiej od października 2014 roku. 
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Transfer roku 

O zmianach związanych ze sprzedażą firmy Allergan 
rozmawiamy z Janem stawiskim, dyrektorem firmy 
Allergan na Polskę i region Europy środkowej,  
Południowo-Wschodniej oraz Izrael.

 Polska nie jest wyjątkiem w tej 
dziedzinie. W całym regionie tzw. 
EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) 
obserwujemy identyczny trend wzros-
towy dla medycyny estetycznej. Doty-
czy to zarówno rynków dojrzałych, 
takich jak Europa Zachodnia, jak  
i nowych członków Unii Europejskiej, 
Rosji, Ukrainy oraz szczególnie dy-
namicznych krajów Bliskiego Wscho-
du, np. Arabii Saudyjskiej. 
 Polska stała się ostatnio szczególnie 
ważnym elementem planu rozwoju 
tego regionu. Do Warszawy zostało 
przeniesione z Londynu biuro na re-
gion Europy Środkowej, Południowo-
-Wschodniej oraz Izrael. Jest to waż- 
ny sygnał dla około 30 krajów sta-
nowiących tzw. rynki wschodzące. 
Niektóre z nich już stanowią duży 
potencjał, a wiele z nich w ciągu 
najbliższych trzech-pięciu lat będzie 
stanowić ważny dla nas rynek.
 Ponadto jest to również wyraźny 
sygnał, że Polska ze swoją strategiczną 
lokalizacją w Europie oraz kadrą 
menedżerską gotową do zarządzania 
innymi rynkami staje się poważnym, 
godnym zaufania partnerem.
 Monika Konopka, odpowiedzialna 
w Allerganie za strategię rozwoju me- 
dycyny estetycznej w Polsce, przy-
czyniła się do ostatnich sukcesów 
tego działu. Współpraca nawiązana 
przez Monikę z wszystkimi ważnymi 
ośrodkami w Polsce i Europie za-
owocowała wieloma ciekawymi ini-
cjatywami edukacyjnymi. Są to m.in. 
działania Allergan Medical Institute  
w Polsce i wspólne z ośrodkiem w Lon-
dynie prace nad przygotowaniem 
grupy kolejnych wykładowców, którzy 
w następnym roku będą szerzyć 
wiedzę wśród zarówno początkują-

rynku i jak się przez te lata rozwi-
jała? Jak pan ocenia obecnie pol-
ski rynek estetyczny w porównaniu  
z innymi rynkami? 
Allergan, zanim w lipcu 2010 r. otwo- 
rzył własne biuro, był reprezento-
wany przez firmę Ewopharma. To jest 
dosyć typowy dla Allergana mecha-
nizm stopniowego umacniania swo- 
jej pozycji na nowych rynkach. 
Kiedy okazało się, że rynek Polski jest 
wyraźnie dynamiczniejszy od wielu 
dojrzałych rynków Europy Zachod-
niej, zapadła decyzja o bezpośredniej 
obecności. Allergan działa w trzech  
obszarach terapeutycznych: okulisty- 
ce, neurologii i medycynie estetycznej. 
Z wielu powodów, ale przede wszyst-
kim z racji dużo większego potencjału 
rynku medycyny estetycznej w ciągu 
ostatnich lat, postanowiliśmy mocniej 
zaakcentować naszą obecność w tej 
dziedzinie. Ostatnie lata to wyraźny 
wzrost zainteresowania medycyną es- 
tetyczną, dużo wyższy niż w innych 
obszarach terapeutycznych. Zarówno 
liczba lekarzy, którzy zajmują się tą 
specjalnością, jak i pacjentów szuka- 
jących takich zabiegów, rośnie z roku 
na rok. Poziom merytoryczny lekarzy 
wciąż wzrasta. Allergan również się do 
tego przyczynił poprzez organizowanie 
wielu szkoleń i konferencji. Zapraszamy 
do Polski autorytety światowego forma- 
tu, specjalistów, którzy dzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Zaintereso- 
wanie taką edukacją nie maleje. Prze- 
ciwnie, często otrzymujemy prośby  
o kontynuację takich spotkań.
 Cały Zespół Medycyny Estetycznej 
w Allerganie w ciągu ostatnich dwóch 
lat włożył ogromny wysiłek w to, aby 
standardy edukacyjne w Polsce były 
coraz wyższe.

Allergan, jeden z największych gra- 
czy na rynku estetycznym,  sprzeda- 
ny! Mówię tylko o naszej „działce”, 
chociaż wiadomo, że prężnie dzia-
łacie też w innych gałęziach medy-
cyny. Czy to koniec pewnej epoki? 
Można na to spojrzeć z innej per-
spektywy. Raczej został kupiony, by 
po połączeniu z firmą Actavis kon-
tynuować działalność i rozwijać się 
dalej. Decyzja o zakupie firmy Aller-
gan ma służyć czemuś więcej niż tylko 
krótkofalowym celom, np. wykazaniu 
oszczędności poprzez wykorzystanie 
synergii obu firm. Pierwsze decyzje 
dotyczące składu zarządu obu po-
łączonych firm wskazują na to, że  
kontynuacja silnego trendu wzros-
towego jest priorytetem. Połączenie 
dynamiki firmy Actavis na rynku leków 
odtwórczych oraz ponadprzeciętnego 
wzrostu leków oryginalnych Allergan 
stworzy bardzo ciekawą kombinację, 
konkurencyjną dla wszystkich dużych 
graczy, którzy w ciągu ostatnich lat 
osiągali przeciętne wyniki.
 Końca epoki trudno się dopatrzyć. 
Allergan ma bardzo ciekawe plany 
na przyszłość, nowe cząsteczki, nowe 
linie produktów. Połączenie nie tyl-
ko nie zatrzyma tego rozwoju, ale 
może go jeszcze przyspieszyć. Jestem 
przekonany, że cały dotychczasowy 
dorobek zostanie wykorzystany, aby 
kontynuować to, co tak dobrze ro-
biliśmy do tej pory. Z punktu widzenia 
naszych klientów dołożymy wszelkich 
starań, aby transformacja w nową, 
powiększoną firmę przebiegła bez 
zbędnych zawirowań. 

Allergan przez lata był liderem wie-
lu globalnych i lokalnych inicjatyw. 
Kiedy firma zaistniała na polskim 

Jan stawiski,
dyrektor Allergan Polska

ROZMOWA  „DERMA NEWS”
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nia zaburzeń skurczy mięśni. Został 
zatwierdzony przez FDA kosmetycz- 
ne w 2002 r., pomagając milionom 
pacjentów pozbyć się dokuczliwych 
zmarszczek na twarzy. Dzisiaj BOTOX® 
stosowany jest zarówno w medy-
cynie estetycznej, jak i w neurolo-
gii (dystonia szyjna, spastyczność, 
przewlekła migrena) i urologii (za- 
burzenia czynności pęcherza mo-
czowego). W medycynie estetycz-
nej toksyna Allergan jest jedyną  
toksyną w Polsce zarejestrowaną  
do leczenia zmarszczek gładziny 
czoła i kurzych łapek. Preparat jest 
przedmiotem badań w leczeniu wie-
lu innych schorzeń, m.in. choroby 
zwyrodnieniowej stawu biodrowe-
go i kolan, zaburzeń pracy stawu 
skroniowego (TMJ), migrenowego 
bólu głowy i łagodnego rozrostu 
stercza (BPH).

www.allergan.pl

oraz wartości i zasady, którymi się 
kieruje w relacjach biznesowych, 
w tym silne poczucie odpowie-
dzialności etycznej.

Firma zatrudnia na świecie około 
10 tys. pracowników. Akcje zwykłe 
spółki są notowane na Nowojorskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych 
pod symbolem AGN. Dzięki współ-
pracy z dystrybutorami produkty 
Allergan były dostępne na polskim 
rynku od 1998 r. 1 lipca 2010 r. firma 
otworzyła w Polsce swoje przed-
stawicielstwo. 21 listopada 2014 r.  
Allergan został kupiony przez kon-
cern Actavis.

KRótKA hIstORIA 
PREPARAtU BOtOx® 
– NAJBARDzIEJ zNANEgO 
PRODUKtU EstEtYCzNEgO 
FIRMY ALLERgAN 
Botoks został wprowadzony pod ko- 
niec 1980 r. przez okulistów do lecze- 

NAJWAżNIEJszE 
INFORMACJE O FIRMIE 
ALLERgAN
Allergan jest wieloprofilową firmą 
działającą w branży medycznej, kon- 
centrującą się na opracowywaniu 
i wprowadzaniu na rynek innowa-
cyjnych produktów. Dzięki swoim 
preparatom dostępnym w ponad  
100 krajach na całym świecie jest 
jednym z liderów w dziedzinie oku- 
listyki, neurologii, medycyny este- 
tycznej oraz urologii. Allergan sprze- 
daje produkty, które stanowią war-
tość dla klientów, spełniają nieza-
spokojone dotąd potrzeby medycz-
ne i przyczyniają się do poprawy 
jakości życia pacjentów. Firma 
ściśle współpracuje ze specjalistami 
różnych obszarów medycznych i dba 
o to, by  wspólnie doskonalić opiekę 
nad pacjentami. Allergan odnosi  
sukcesy dzięki reputacji, jaką cieszy 
się na rynku ze względu na jakość  
i skuteczność swoich produktów, 

Wróćmy na polskie podwórko 
– co dalej po transferze? 
Jest za wcześnie, aby snuć takie 
plany. Proces integracji obu firm 
jest w tej chwili na etapie plano-
wania. W drugim kwartale 2015 r. 
jest przewidywana finalizacja tego 
połączenia. Niezależnie od wszelkich 
szczegółowych rozwiązań, jakie zo- 
staną wdrożone, wierzę, że najważ- 
niejsze jest, aby zarówno lekarze, jak 
i pacjenci nie odczuli żadnej zmia-
ny. Dołożymy wszelkich starań, aby 
pod nowym szyldem kontynuować 
wysiłki i dostarczać jakość, do jakiej 
staraliśmy się naszych klientów już 
przyzwyczaić.

Bardzo dziękujemy za rozmowę 
i zapraszamy do następnej – tym 
razem już o konkretnych planach  
i działaniach pod nowym „szyldem”.
Dziękuję i na koniec pragnę podzięko- 
wać wszystkim współpracującym z nami 
lekarzom. Rok 2014 był wielkim sukce- 
sem dla firmy Allergan w Polsce. Wierzę, 
że czekające nas zmiany w nowym 
roku będą dla państwa zmianami  
na lepsze. Dołożymy wszelkich starań, 
aby w tym pomóc.

dycyna, ale to pacjent decyduje w ca- 
łości o wysokości wydatków na ten 
cel. Poziom zainteresowania zabie-
gami podtrzymującymi zdrowie i uro- 
dę wzrasta i ten trend będzie się 
utrzymywać z wielu powodów. Bycie 
atrakcyjnym dla siebie, najbliższych, 
a często presja otoczenia sprawiają, 
że szukamy nowych możliwości. 
Oczywiście, najrozsądniej jest zadbać 
o siebie w mądry sposób: prowadzić 
zdrowy tryb życia i odżywiania się, 
w czym bardzo solidny fundament 
stanowi dużo ruchu. Jeśli do tego 
dołożymy zabieg zalecony i wykonany 
przez profesjonalnie przygotowanego 
lekarza z wykorzystaniem najwyższej 
jakości preparatów i adekwatny do 
potrzeb oraz wieku pacjenta, to z pe-
wnością efekt będzie imponujący. 
Mam świadomość, że taki wzorzec 
nie jest jeszcze standardem na rynku, 
ale robimy bardzo wiele, aby zarówno 
lekarze, jak i potencjalni pacjenci 
wiedzieli i potrafili jak najwięcej.
 Rynek będzie rósł jeszcze przez wiele, 
wiele lat i jeśli będzie rozwijany mą- 
drze, czyli na podstawie solidnej, spraw- 
dzonej wiedzy i umiejętności lekarzy 
przy jednoczesnej dbałości o wzrost 
świadomości pacjentów, to efekty bę- 
dą miłe dla oka i zdrowe dla ciała.

cych, jak i zaawansowanych lekarzy 
zajmujących się medycyną estetyczną. 

 

W jakim kierunku pana zdaniem 
będzie się rozwijała ta dziedzina 
medycyny – czasy świetności do-
piero przed nią czy po światowym 
kryzysie już nie wróciła do formy 
sprzed lat?
Mogę się podzielić bardzo subiek-
tywną obserwacją. Medycyna este- 
tyczna jest specyficzna, bo jest nie- 
zależna od wszystkich skompliko-
wanych systemów refundacyjnych. 
Jest to wciąż przede wszystkim me-

Monika Konopka 
– Product & Promotion Manager

Rozmawiała: Brygida Rekowska



Dziękujemy za wsparcie i zaufanie, jakim w 2014 r. 
obdarzyli Państwo naszą markę.

Samych sukcesów w nadchodzącym roku,

Zespół Vichy

Dziękujemy za Perłę Dermatologii Estetycznej 
dla Neovadiol Magistral
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Agnieszka Zbrzeźny
- Business Development Manager

BD Aesthetic jest firmą, która za główny cel stawia sobie rzetelność i lojalność wobec 
lekarzy, dla których przede wszystkim chcemy być partnerem, a nie tylko dostawcą.

Rok 2014 w którym otrzymaliśmy po raz pierwszy nagrodę Perłę Dermatologii  
Estetycznej 2014  pokazał, że wartości którym staramy się być wierni są ważne również 
dla Państwa, naszych partnerów i klientów.

Cały Zespół BD Aestehetic, pragnie serdecznie podziękować 
za mijający rok oraz życzyć udanej współpracy w nadchodzącym 
Nowym 2015 Roku.

Artur Pindel
- Prezes Zarządu

Szanowne Panie i Szanowni Panowie, Drodzy Lekarze,

Bardzo cieszy ogrom zaangażowania i zaufania jakim obdarzyliście nas Państwo przez tych kilkanaście ostatnich miesięcy. Nasza 
codzienna współpraca jest dla nas jak najlepsza siła napędowa, dzięki której udaje nam się zrealizować wszystko do czego dążymy.

Jakość nici Aptos powoduje, że mają one coraz więcej zwolenników i miłośników. Jednak rozwijanie współpracy, organizowanie  
i udoskonalanie szkoleń, które cieszą się u Państwa bardzo dobrą opinią, wymaga nierzadko sporego wysiłku. Obustronne działania, 
dzielenie się uwagami, powoduje, że tworzymy jeszcze lepszą jakość.

Warto zaznaczyć, że dzięki Państwa głosom mogliśmy w marcu odebrać tak prestiżową nagrodę jaką jest Perła Dermatologii  
Estetycznej dla produktu Nici Aptos Excellence Visage. To wspaniałe wyróżnienie, które sprawia mnóstwo satysfakcji, ale także staje się 
zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy w kierunku ciągłego udoskonalania rozwiązań, poszerzania oferty i opracowywania nowej 
metodyki zabiegowej.

Dziękujemy za tak entuzjastyczny odbiór wypełniacza i biostymulatora Ellansé™, oraz docenienie innowacyjnych możliwości  
zabiegowych, jakie oferuje. 

Przed nami kolejne wyzwania. Przygotowaliśmy szereg nowości i rozwiązań, także z dziedziny ginekologii estetycznej, które  
z pewnością znajdą swoje miejsce w gabinetach medycyny estetycznej. 

Wśród noworocznych niespodzianek z pewnością warto wymienić produkty KPS Vital i Hyamax, nie zapominając o tak doskonale odeb-
ranym przez rynek asystencie wiarygodności zabiegowej, którym jest  aparat 3D LifeViz II™.

Podsumowując  w imieniu swoim własnym i całego zespołu firmy Aesthetic Concept serdecznie dziękuję za zaufanie. Każdego dnia 
jesteśmy do Państwa dyspozycji otwarci na współpracę i pełni nadziei o jej długim i owocnym przebiegu.

 Dziękuję za kolejny rok współpracy.

Renata Frączek
Aesthetic Concept
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Klientom, Partnerom, Współpracownikom i Sympatykom CROMA-Pharma 
za zaufanie w minionym roku.

Dla Was nieustannie poszerzamy nasze portfolio i doskonalimy produkty. Osocze bogatopłytkowe Density Platelet 
Gel z 2% kwasem hialuronowym i biotyną, peeling liftingująco-rewitalizujący PQ-Age oraz pięć nowych produktów w 
linii kosmetyków Princess Skincare – to tylko część nowości, które wprowadzimy w 2015 roku na rynek. To wszystko 
po to, aby z Waszą pomocą Polki i Polacy mogli poczuć się piękniejsi i szczęśliwsi!

Dziękujemy Wam także za wszystkie głosy oddane na nasz produkt - nici liftingujące Happy Lift - które dzięki Wam 
zostały ogłoszone Najlepszym Produktem do Niechirurgicznego Liftingu i otrzymały Perłę Dermatologii Estetycznej 
2014. To dodatkowa nobilitacja dla nas, ponieważ po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem w tym plebiscycie. 
Obiecujemy, że nie osiądziemy na laurach!

W imieniu własnym i CROMA-Pharma życzę Państwu, aby te święta Bożego Narodzenia 
były przede wszystkim radosne i rodzinne. Niech rok 2015 obfituje w sukcesy – zarówno  
na polu prywatnym jak i zawodowym. 

Ponadto życzę Wam samych udanych zabiegów z użyciem produktów CROMA! I nie tylko... 

Jesteśmy z Wami i dla Was!

Michał Gęszka 
Dyrektor Generalny CROMA-Pharma

Najlepsze Życzenia Noworoczne

Dobrego, pełnego sukcesów 

Roku 2015! 

składa redakcja Derma Newsa 

i Eksperta Anti-Aging 

oraz 

Stowarzyszenie Lekarzy 

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

NOWY zABIEg CROMY PEELINg PQ-AgE   
PQ-Age to nowy, innowacyjny peeling liftingujący do rewitalizacji skóry. Innowacyjność peelingu PQ-Age polega  
na tym, że zapewnia on głęboką stymulację bez naruszenia powierzchni skóry właściwej, czyli bez łuszczenia naskórka. 
Gładsza i młodsza skóra widoczna jest natychmiast po zabiegu. Głównymi wskazaniami są przebarwienia i blizny 
potrądzikowe, a także wypełnienie zmarszczek, ale można go stosować na całym ciele – spłyca nawet rozstępy! 
Głównymi składnikami peelingu są cenione w dermatologii substancje, które po raz pierwszy zostały połączone  
w jednym zabiegu: 
•	 kwas	 trójchlorooctowy	 widocznie	 rozjaśnia	 i	 wygładza	 skórę,	 zmniejsza	 wielkość	 porów,	 usuwa	 przebarwienia	 
 i drobne blizny, a także leczy niektóre odmiany trądziku pospolitego, 
•	 kwas	 kojowy	 znany	 jest	 ze	 swoich	 właściwości	 antybakteryjnych,	 przeciwgrzybiczych	 i	 przeciwutleniających.	 
 Uznawany za jedną z najskuteczniejszych substancji przy leczeniu plam pigmentacyjnych i ostudy, ponieważ jego  
 działanie polega na hamowaniu aktywności tyrozynazy – enzymu uczestniczącego w procesie syntezy melaniny  
 – białka warunkującego koloryt skóry, 
•	 nadtlenek	 mocznika	 ma	 właściwości	 silnie	 rozjaśniające	 dzięki	 utlenianiu	 związków	 organicznych	 (barwników	 
 i pigmentów) – stosowany jest nawet w stomatologii,
•	 koenzym	 Q10	 bywa	 nazywany	 eliksirem	 młodości.	 Koenzym	 Q10	 odpowiada 
 za wytwarzanie i magazynowanie energii w organizmie i ma ogromne znaczenie dla  
 organizmu. Z wiekiem spada jego produkcja, dlatego należy go dostarczać zewnętrznie.
W czasie jednego zabiegu peeling jest wmasowywany 4 razy, warstwowo. W zależności  
od stanu skóry  i oczekiwanego efektu taki zabieg jest powtarzany co 10 dni około 4-5 razy. 

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

NOWOść! NOVA gROUP – MEDIOstAR NExt PRO 
– LAsER DO BEzBOLEsNEJ EPILACJI CIAłA I tWARzY  
Mediostar NEXT PRO to nowy, innowacyjny laser do bezbolesnego usuwania owłosienia niezależnie od pory roku  
i fototypu skóry. Dzięki zaawansowanej technologii, m.in. sześciu zróżnicowanym głowicom zabiegowym, terapeuta 
przedstawia pacjentowi indywidualny program zabiegowy, który jest w 100% efektywny. 
Dwa unikalne czytniki: melaniny i stopnia nawilżenia skóry, umożliwiają idealne dopa- 
sowanie programu do danego fototypu i rodzaju włosa. Co ważne – skróceniu uległ stan-
dardowy czas usuwania owłosienia – z Mediostar Next Pro jest to możliwe nie po 6, ale  
po 4 zabiegach epilacji. Zabiegi są bezbolesne dzięki doskonałemu systemowi chłodzenia, 
który bazuje na ogniwie Peltiera. 

Producent:	Asclepion;	wyłączny	dystrybutor	w	Polsce	–	firma	Nova	Group

PhARMACERIs x 
x-RAY LIPOsUBtILIUM łAgODząCO-REgENERUJąCY KREM DO tWARzY I CIAłA

Specjalistyczny preparat polecany jest do pielęgnacji skóry po radioterapii.   
Produkt stworzony przez naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris testowano klinicznie pod 
kontrolą lekarzy onkologów i dermatologów u pacjentów po radioterapii.

Kwas foliowy zawarty w recepturze preparatu wykazuje wyraźny, korzystny wpływ na regenerację komórek skóry 
naświetlanych promieniami X. Krem łagodzi podrażnienia i przynosi skórze ukojenie. Wyjątkowa kompozycja 
składników aktywnych zapewnia doskonałe właściwości aplikacyjne kremu oraz długotrwałe działanie nawilżające  
i natłuszczające. 

Kwas foliowy został przebadany i po raz pierwszy zastosowany w kosmetologii przez nau-
kowców z Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris. Badania in vitro i in vivo w CNB 
potwierdziły korzystne działanie kremu na komórki skóry. Wyniki przeprowadzonych badań 
zostały zaprezentowane na konferencjach naukowych m.in. na kongresie EADV we Florencji  
w 2004 roku oraz opublikowane w literaturze naukowej.  

Dostępny w aptekach
Średnia cena detaliczna: 36,50 zł 
Pojemność opakowania: 75 ml
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WARTO WIEDZIEĆ

spotkanie uświetnił 
koncert Justny 
steczkowskiej

gabriele Drigo, 
prezes ItP sA, 
i Justyna 
steczkowska

śWIętO ItP sA
Firma ITP SA zorganizowała w swojej nowej siedzibie przy ulicy Domaniewskiej 37 cocktail party dla partnerów bizne- 
sowych z okazji rocznicy siedmiolecia swojej działalności. Honory gospodyni wieczoru pełniła Katarzyna Nadolna, 
dyrektor ITP SA. „Minęło siedem lat naszej obecności na rynku. Myślę, że było to siedem lat pełnych sukcesów. Jesteśmy  
tu dzięki wam, dziękujemy za zaufanie, współpracę, przyjaźń. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy to razem kontynuować. 
Świętujemy dziś młodość i piękno, dlatego tutaj jesteśmy” – dziękowała podczas spotkania swoim współpracownikom,  
pracownikom i klientom Katarzyna Nadolna. Wśród znanych gości znaleźli się: szefowa Polsat Café Jolanta Borowiec, 
stylista Jarosław Szado oraz aktorka Ewa Kasprzyk. Muzyczną gwiazdą wieczoru była natomiast Justyna Steczkowska, 
która zaśpiewała swoje największe przeboje. 
Głównym tematem rozmów towarzyskich były – jak łatwo się domyślić – piękno, uroda oraz nowinki dotyczące  
kosmetologii i medycyny estetycznej.

Przedstawiamy Państwu informacje o tym, co i gdzie wydarzyło się ostatnio  
na rynku medycyny estetycznej i kosmetologii. 

WYDARZENIA „DERMA NEWS”

PROgREssIVE YONELLE
MINIzABIEgI W PIELęgNACJI DOMOWEJ

Nowe Kosmetyki YONELLE są przeznaczone do cery dojrzałej, wymagającej dogłębnej rewitalizacji i odnowy biologicznej. 
Dzięki komplementarności produktów o precyzyjnie określonych funkcjach skóra poddana kuracji jest kompleksowo 
odmłodzona. Kuracja zapewnia spektakularny, narastający w czasie efekt „nowej skóry”: wzmacnia, ujędrnia, perfekcyjnie 
wygładza, nawilża i uelastycznia. 
  
W skład serii wchodzą:
YONELLE	Progresywna	28-dniowa	kuracja	odmładzająca	Serum	+	Krem	
Kuracja do każdego typu cery dojrzałej z użyciem bardzo aktywnego serum i kremu rewitalizującego. 
Cena: 349 zł 
Pojemność: 30 ml (serum) + 55 ml (krem)

YONELLE	 Progresywna	 Nanomaska. Innowacyjny kosmetyk na bazie nanodysków wy- 
pełnionych witaminą C oraz kwasów o 4% stężeniu. Polecana do szybkiej rewitalizacji 
każdego typu cery dojrzałej, zmęczonej, do stosowania 2-3 razy w tygodniu. Już po jednora-
zowym użyciu skóra staje się miękka i gładka w dotyku, odświeżona, nawilżona, bardziej 
elastyczna i rozjaśniona. Efekt wspomaga ekstrakt z ALGI ŚNIEŻNEJ (snow algae), który  
aktywuje gen przedłużający młodość komórek skóry.
Cena: 199 zł 
Pojemność: 55 ml 

YONELLE	Progresywny	krem	liftingujący	na	szyję	i	dekolt 
Krem o niskim pH i 4% stężeniu kwasów, polecany na noc do intensywnej pielęgnacji przeciwzmarszcz- 
kowej skóry szyi i dekoltu. Zapewnia skuteczną odnowę biologiczną naskórka, ujędrnia, liftinguje,  
spektakularnie wygładza i rewitalizuje. 
Cena: 189	zł 
Pojemność: 40 ml
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