
Derma News
Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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Medycyny Anti Aging 
– platforma do wymiany  
doświadczeń dla lekarzy  

różnych specjalności  
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prezentacje firm,  

nowych zabiegów  
i produktów
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Magazyn dla klientów gabinetów  
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Koleżanki i Koledzy! 

 

Ostatnie prognozy ekonomiczne przewidują średni 

wzrost gospodarczy na poziomie 5-6 proc. na najbliższe 

kilkanaście lat, natomiast wzrost gospodarczy w naszej 

dziedzinie medycyny jest szacowany na 20 proc.!  

Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się  

dziedzin medycyny, a świadczone przez nas usługi  

medyczne stanowią istotny element rozwoju gospodar-

czego. Zainteresowanie estetyką lekarską stale rośnie, 

zarówno wśród pacjentów, jak i wśród lekarzy różnych 

specjalizacji, którzy chcą związać swoją karierę  

zawodową z tą dziedziną medycyny. Wychodząc  

naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, powstała Polska  

Rada Medycyny Anti-Aging, która zrzesza wszystkich 

specjalistów. Wspólnie będziemy działać na rzecz  

podnoszenia jakości usług. Dzięki specjalistom z różnych 

dziedzin medycyny będziemy mogli zaoferować naszym 

pacjentom bardziej kompleksowe rozwiązania terapeu-

tyczne zmierzające do podnoszenia jakości życia.  

Przed nami wiele nowych wyzwań i nowych możliwo-

ści. Piszemy o tym szerzej w tekście „Przyszłość należy 

do medycyny anti-aging”. Poza tym w numerze jak zwykle 

aktualne informacje rynkowe oraz prezentacje nowych 

zabiegów i produktów. 
 

Zapraszam do lektury. 
 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
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Jaki jest cel powstania Polskiej 
Rady Medycyny Anti-Aging?   
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatolo-
gów Estetycznych działa od wielu lat 
bardzo prężnie. Jako dermatolodzy 
estetyczni nie chcemy się jednak 
zamykać wyłącznie w swoim środo-
wisku. Chcemy we współpracy z sze-

roko pojętym środowiskiem lekar-
skim i oczywiście mediami budować 
świadomość dotyczącą starzenia się 
organizmu. Żeby dobrze wyglądać, 
trzeba być przede wszystkim zdro-
wym. Skóra jest organem, który 
najczęściej sygnalizuje nam, derma-
tologom, że coś się dzieje wewnątrz 
organizmu. Jednak naszą kondycję  
i wiek widać nie tylko na twarzy, lecz 
także w całej sylwetce – w chorobach, 
które zaczynają się pojawiać w wieku 
dojrzałym, a którym możemy w du- 
żym stopniu zapobiegać. Dlatego 
właśnie stworzyliśmy Polską Radę 
Medycyny Anti-Aging. To platforma 
do wspólnej wymiany doświadczeń 
dla lekarzy różnych specjalności, któ-
rych interesuje ta dziedzina, którzy 
chcą się w niej rozwijać i dbać o jej 
stosowną, medyczną rangę. Medy-
cyna estetyczna, jaka funkcjonuje 

w obecnym kształcie, skomercjalizo- 
wała się i sprowadziła zabiegi do 
poziomu usługi wykonywanej na za-
mówienie pacjenta. A to są przecież 
procedury medyczne mogące wywo-
łać powikłania, których wykonywanie 
wymaga odpowiedniego wykształce-
nia, wiedzy i doświadczenia. Już nie 
mówiąc o takich kuriozalnych sytua- 
cjach, jak wykonywanie zabiegów 
w  wynajętych pokojach hotelowych 
lub na spotkaniach towarzyskich. 
Temu wszystkiemu trzeba powie-
dzieć stanowczo stop. Podejmujemy 
też stosowne działania, żeby ukrócić 
proceder wykonywania zabiegów 
przez osoby do tego nieuprawnione. 
Jest wiele działań  nieetycznych – np. 
szkolenie przez lekarzy kosmetyczek, 
które potem podejmują się wykony-
wania zabiegów, do których nie mają 
prawa. 

BARBARA WAlKIeWICz-CYRAńsKA  
prezes stowarzyszenia lekarzy  
Dermatologów estetycznych

Przyszłość należy  
do medycyny anti-aging 
Rozmawiamy o motywach powstania Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging  
i przyczynach zbytniego skomercjalizowania się pojęcia medycyna estetyczna. 

Na świecie coraz częściej obok 
określenia „medycyna este-
tyczna” używa się sformuło-
wania „anti-aging”. Dlaczego?  
Dlatego, że na przestrzeni ostatnich 
lat w medycynie dokonał się ol-
brzymi postęp w dziedzinie wiedzy 
o starzeniu się. Polskie określenie 
powinno poprawnie brzmieć „me-
dycyna przeciwstarzeniowa”, a w jej 

skład wchodzą wielorakie działania 
z różnych dziedzin medycyny, takich 
jak: endokrynologia, ginekologia, 
ortopedia itd., dzięki którym można 
sprawić, że proces starzenia ogólno-
ustrojowego będzie przebiegał ła-
godniej. Takie całościowe podejście 
to właśnie jest medycyna anti-aging, 
w ramach której działa też  derma-
tologia estetyczna. W Polsce w me-
diach i w powszechnej świadomości 
przyjęło się pojęcie „medycyna este-
tyczna“, które w dużej mierze jest 
postrzegane jedynie jako „wstrzyki-
wanie”. Tymczasem na corocznych 
kongresach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatolo-
gów Estetycznych przede wszystkim 
mówimy o tym, jak wielokierunko-
wo rewitalizować skórę, zachować 
jej zdrowy, dobry wygląd i sprawić, 
by proces starzenia się przebiegał 
łagodniej. Kiedyś mówiło się tylko 
o pojedynczych zabiegach i ich za-

stosowaniu, teraz wszystkie zabiegi 
są pokazywane w całościowym kon-
tekście coraz większej wiedzy doty-
czącej starzenia się. W naszym kraju, 
tak jak na całym świecie, funkcjonu-
ją już gabinety anti-aging, w których 
zaczyna się współpracę z pacjentem 
od zlecenia badań ogólnych i oce-
ny tzw. wieku biologicznego, który 
nie zawsze jest tożsamy z wiekiem 
metrykalnym. Następnie, jeżeli jest 
taka potrzeba, kieruje się go do spe-
cjalisty, który wspomaga leczenie  
w wymaganym zakresie (np. osteo-
poroza, hormonalna terapia zastęp-
cza) lub też – jeżeli nie ma istotnych 
niedomagań zdrowotnych – przy-
stępuje się do kondycjonowania 
skóry, która pierwsza reaguje na 
upływ czasu. Oczywiście działanie 
anti-aging jest najbardziej zauwa-
żalne w dermatologii estetycznej, 
bo tu efekty działań lekarza są wi-
doczne gołym okiem. 

RYN
eK estetYCzN

Y

eWA KANIOWsKA  
wiceprezes stowarzyszenia lekarzy  
Dermatologów estetycznych 

ROZMOWA DERMA NEWS
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KINgA NICeR  
wiceprezes stowarzyszenia lekarzy  
Dermatologów estetycznych

Jaki był cel stworzenia Mię- 
dzynarodowego Centrum Anti- 
-Aging?
 
Powołane przez nas pięć lat temu 
Centrum Medycyny Anti-Aging to 
odpowiedź na potrzeby rynku. Nie 
chcemy wypuszczać tylko „wstrzyki-

waczy”, którzy patrzą przede wszyst-
kim na twarz i dekolt (rzadziej zajmu-
ją się tym, co poniżej) i wypuszczają 
„klony” jakby z jednej matrycy: wy-
dęte usta, napompowane policzki 
itd. Uczymy tzw. estetyki lekarskiej 
przede wszystkim na zajęciach prak-
tycznych, bo nie można nauczyć się 
w sposób teoretyczny wykonywa- 
nia zabiegów. Kładziemy też nacisk 
na podstawy medycyny anti-aging, 
na wywiad lekarski, który pozwoli 
np. pacjenta z suchą skórą skierować 
na badania i ewentualną konsultację 
u endokrynologa. Uczymy, że nie 
ma sensu wykonywanie samych za-
biegów na ciało – ale że trzeba zale-
cać konsultacje z dietetykiem trwale 
zmieniające nawyki żywieniowe. 
Propagowany przez media i reklamy 
obraz medycyny estetycznej często 
jest nieprawdziwy i sprowadzający ją 

do zabiegów lunchowych, dających 
szybkie, „cudowne” efekty. Potem 
jest rozczarowanie pacjentów, że 
nie ma takich rezultatów, jakich się 
oczekiwało. Takim podejściem wszy-
scy robią sobie krzywdę – zarówno 
lekarze, jak i producenci. Dlatego po- 
trzebne są głębokie zmiany w spo- 
sobie myślenia o dziedzinie nazy- 
wanej medycyną estetyczną, zmia- 
ny wymagające szerszego spoj-
rzenia. W tym kierunku rozwijamy 
program szkolenia w naszym Cen-
trum Medycyny Anti-Aging, które 
jest otwarte na lekarzy różnych 
specjalności chcących się zajmować 
estetyką lekarską w ramach medy-
cyny przeciwstarzeniowej. Dajemy 
im możliwość zdobycia praktycznej, 
rzetelnej wiedzy, a nie wyłącznie  
informacji przekazywanej przez firmy  
na kilkugodzinnych kursach.



9Derma News



8 Derma News

RY
N

eK
 e

st
et

YC
zN

Y

zaprasza Lekarzy!  

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych na bazie kilkunastoletniego  
doświadczenia w szkoleniach powołało sześć lat temu MięDzynaroDowE CEntruM 
KSztałCEnia MEDyCyny anti-aging, którego celem jest kształcenie lekarzy w tej 
dziedzinie i przygotowanie ich do prowadzenia własnej praktyki lekarskiej.

pacjenta, jak zaplanować indywidualny program tera- 
peutyczny, oraz poznają nowe technologie medyczne.

Oprócz wykładów i zajęć praktycznych przygotowu- 
jących do samodzielnego wykonania zabiegów w pro-
gramie poruszamy kwestie marketingu, przepisów praw-
nych i wymogów sanepidu.
 
II. rok to zajęcia zaawansowane, na których słuchacze 
nie tylko poszerzają i rozwijają swoje umiejętności, 
lecz także poznają zupełnie nowe zabiegi, a także 
możliwości łączenia różnych technik podczas jednej 
wizyty pacjenta w gabinecie. Drugi rok kształcenia 
jest zakończony egzaminem w formie testu oraz egza- 
minem praktycznym.
 
III. rok nauczania (dla chętnych) to kursy zaawan-
sowane pod opieką specjalistów w gabinetach 
szkoły (kursy dostępne także dla członków SLDE  
wykazujących aktywność zawodową).

Proponowany przez nas program edukacyjny zapew-
nia merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy 
lekarza medycyny anti-aging. Naszym atutem jest to, 
że stawiamy przede wszystkim na praktykę, która daje 
solidne i rzetelne przygotowanie do wykonywania za-
wodu. W programie najwięcej czasu jest przeznaczone  
na zajęcia praktyczne z udziałem pacjenta. 

Zajęcia praktyczne dla słuchaczy I. roku zaczynają się 
już od trzeciego spotkania i zawsze są poprzedzone 
wykładami i pokazami praktycznymi. Odbywają się one 
w małych, siedmioosobowych grupach pod nadzorem 
wybitnych trenerów. Lekarze uczą się zagadnień zwią- 
zanych z dermatologią, estetyką lekarską i anti-agingiem. 
Nasi słuchacze poznają i doskonalą podstawowe 
i zaawansowane techniki zabiegowe, takie jak peelingi, 
mezoterapia, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, 
który można podać zarówno igłą, jak i kaniulą. Uczą się, 
w jaki sposób można łączyć różnego rodzaju zabie-
gi, jak dobierać preparaty do kondycji skóry i wyglądu  

rekrUTaCJa      
Warunkami przyjęcia do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging są: 

• ukończone studia medyczne • rozmowa kwalifikacyjna.  

Dokumenty wymagane podczas przyjmowania do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging: 

• list motywacyjny • życiorys zawodowy • kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych • kopia prawa wykonywania zawodu.  

Zgłoszenia i dokumenty prosimy przesyłać na adresy e-mail: rekrutacja@antiaging.edu.pl, 

stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl, lub na adres: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

ul. włodarzewska 69a, 02-384 warszawa. 
  rozpoczęcie kształcenia odbywa się corocznie w październiku. rekrutacja trwa przez cały rok!

kONTakT 

MięDzynaroDowE CEntruM KSztałCEnia MEDyCyny anti-aging 

ul. włodarzewska 69a, 02-384 warszawa, tel.: 22 853 39 70, faks: 22 847 69 33 

tel.: 695 803 801 – Joanna nalborska, 605 332 776 – Ewa naperty, 695 805 955 – Kinga Michalska 

e-mail: kancelaria@antiaging.edu.pl, rekrutacja@antiaging.edu.pl 

Doskonale wyposażone sale wykładowe i gabinety, renomowani wykładowcy i trenerzy oraz nowoczesny program nauczania
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INNOWACYJNOść
teChNOlOgII PICOWAY™ 
O odróżnieniu od laserów konku- 
rencyjnych technologia PicoWay™ 
umożliwia regulację gęstości ener-
gii niezależne od wybranej wiel-
kości plamki (2-10 mm) i opty-
malne dopasowanie do usuwanej 
zmiany pigmentowej lub tatuażu.  
Wysoką ergonomię pracy zapew-
nia bardzo lekkie przegubowe ra-
mię oraz możliwość zmiany para-
metrów bezpośrednio z uchwytu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjazny interfejs sprawia, że Pico-
Way jest łatwy w użyciu. Dzięki tech-
nologii Pulse on Demand czas życia 
lampy lasera 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 poz- 
wala na skuteczniejsze usuwanie ko- 
lorowych tatuaży w  porównaniu 
z dotychczas dostępnymi laserami 
Q-switch przy mniejszej liczbie ko-
niecznych zabiegów. Przeprowadzo-
ne badania wykazały skuteczność  
w 86 proc. już po trzech zabiegach. 
 
PicoWay™ ma certyfikaty CE i FDA. 

Rozerwanie cząstek na mniejsze 
fragmenty ma wpływ na skróce-
nie czasu i efektywność ich usu-
wania przez organizm. Zmniejsza 
to liczbę niezbędnych zabiegów. 
 Różnicę między efektem fotote-
ramicznym a fotoakustycznym obra-
zuje wykres wartości wskaźnika ATPI 
(Acoustic to Thermal Pressure Index). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby zatem uzyskać efekt fotoakus- 
tyczny w jak najszerszym zakresie 
wielkości cząstek, konieczne jest za-
stosowanie jak najkrótszych impulsów. 
 Dodatkowo działanie fotoakustycz- 
ne w porównaniu z fototermicznym 
znacznie mniej nagrzewa skórę, a to 
właśnie nadmiar ciepła jest przy-
czyną bólu pacjenta. Zaletą efektu 
fotoakustycznego jest więc nie tyl- 
ko wyższa skuteczność, ale również 
mniejszy ból i mniejsze ryzyko po-
wstania blizn na skutek oparzenia. 
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Po zabiegu nanosekundowym Q-switch

PicoWay™  
Energia, która oświetli Paryż

We wrześniu 2014 r. firma Syneron-
-Candela wprowadziła na rynek in-
nowacyjny laser PicoWay™. Jest to 
pierwszy i  obecnie jedyny pikose- 
kundowy laser o dwóch długościach 
fali: 1064 i 532 nm. Unikalne działa-
nie PicoWay™ polega na dostarcza-
niu 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 wy- 
sokiej mocy impulsu działanie lase- 
ra PicoWay™ polega na rozrywaniu 
cząsteczek zawierających pigment  
z wykorzystaniem efektu fotoaku-
stycznego. Natomiast lasery typu 
Qswitch z powodu niewystarczająco 
krótkiego czasu trwania impulsu 
(5-50 ns) wywołują głównie efekt 
fototermiczny. Różnica między na- 
prężeniami wywołanymi za pomocą 
efektu fotoakustycznego i  fototer- 
micznego polega na innym me-
chanizmie wzrostu ciśnienia w  cząs- 
teczce i innym rezultacie działania. 
W  laserach pikosekundowych rozer- 
wanie cząsteczek jest wynikiem wzros- 
tu naprężeń akustycznych, które są  
o rząd większe od naprężeń fototer-
micznych. Dzięki temu rozdrobnienie 
jest znacznie większe przy zacho-
waniu tej samej energii impulsu.  

Po zabiegu pikosekundowym PicoWay

PREZENTACJA PRODUKTU
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Wiedzę czerpiemy przede wszystkim  
od naszych klientów – umiemy ich słuchać  
i wyciągać wnioski

Wywiad z przedstawicielami 
firmy Croma Pharma 

od  zera. Ale mieliśmy przewagę, po-
nieważ dostrzegaliśmy możliwości 
ekspansji. Wraz z Michałem mieliśmy 
zupełnie inne podejście niż duże firmy 
o ugruntowanym statusie. Byliśmy nie-
wielką firmą i dla nas ten rynek był fa-
scynujący. Myśleliśmy: „Gdyby tak urósł 
dwu- czy nawet pięciokrotnie, byłoby 
genialnie”.
M.g.: Ze względu na ograniczoną 
liczbę pracowników zaczynaliśmy od 
Warszawy. Kiedy tylko osiągnęliśmy 
odpowiednie warunki finansowe, roz-
szerzyliśmy działalność na teren całej 
Polski. Cały czas stawialiśmy głównie 
na szkolenia i warsztaty praktyczne. 
A.g.: Od początku staraliśmy się dzia-
łać nieszablonowo. Dzięki uprzedniej 
pracy w agencjach reklamowych od 
początku przyświeca mi zakorzenio-
na wtedy myśl „creative disruption”, 
którą staram się wdrażać w działa-
niach Cromy. Dążymy do zmiany 
percepcji medycyny estetycznej, kreo-
wania nowych rozwiązań i sposobów 

M.g.: Właśnie tu drzemał największy 
potencjał rozwoju: w rozwijaniu świa-
domości możliwości realizacji potrzeb 
klientów. Do dzisiaj jest to bardzo 
znaczące w naszej branży – wciąż jest 
gros klientów niemających świadomo-
ści pragnienia zmiany ani możliwości 
rynku. To my – specjaliści, musimy wie-
dzieć, jak do nich dotrzeć.
A.g.: Koncepcja naszej firmy opierała 
się na tym, że rynek się powiększy, jeżeli 
wzrośnie liczba wykwalifikowanych 
specjalistów. Stąd też ciężar naszego 
marketingu skupiał się na edukacji, 
przekazaniu odpowiednich narzędzi 
oraz preparatów, a tym samym zwięk-
szeniu dostępności zabiegów dla pa-
cjentów. Główną strategią, którą przy-
jęliśmy i nadal realizujemy, jest rozwój 
rynku poprzez brand awareness całej 
kategorii. 
 
Jak wyglądały początki  
Waszej działalności?
A.g.: Zaczynaliśmy tak naprawdę 

Jak wyglądał rynek medycyny 
estetycznej w chwili, kiedy  
zdecydowaliście się na taki 
biznes w Polsce?
M.g.: W 2005 roku rynek medycyny 
estetycznej rozwijał się dynamicznie. 
Z jednej strony obserwowaliśmy ol-
brzymie zapotrzebowanie na tego ty- 
pu usługi, z drugiej – było wciąż  
bardzo niewielu wykwalifikowanych 
specjalistów, a świadomość zabiegów 
była niewielka. W zasadzie jedynym 
znanym wówczas produktem była 
toksyna botulinowa, a kwas hialu-
ronowy zaczynał dopiero kiełkować  
w świadomości Polaków. Na wszyst-
ko, co ktoś sobie „wstrzyknął”, mówiło 
się sylikon lub botoks i do dziś oby-
dwa pojęcia negatywnie funkcjonują  
w rozmowie o medycynie estetycznej.  
 
gdzie w takim razie dostrzegli-
ście potencjał, skoro ludzie nawet  
do tej pory nie do końca wiedzą, 
czym jest medycyna estetyczna?

Michał gęszka 
– prezes zarządu

Katarzyna Potocka  
– kierownik sprzedaży

PREZENTACJA FIRMY

gdy w 2013 roku Croma postanowiła ograniczyć obszar swojej działalności, wszy-
scy zastanawiali się nad przyszłością firmy. założyciele powstałej w to miejsce 
firmy Croma PhARMA odpowiadają sceptykom: mamy się świetnie i nadchodzi-
my ze zdwojoną siłą. Katarzyna Potocka, Michał gęszka i Artur gajewski zgodnie  
z dewizą „less is more” opowiadają o zmianach – sprzedaży działu okulistyki  
i ortopedii po to, by się skoncentrować wyłącznie na medycynie estetycznej.   
są pewni, że 2015 rok będzie rokiem sukcesu!

Zdjęcia: M
am

el Pictures, Przem
ysław

 PokryckiArtur gajewski  
– szef marketingu
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powiadających się, ale niesprawdzo-
nych nowości.
 
Jaka jest Wasza strategia  
sprzedaży?
K.P.: Odpowiedź na to pytanie na pew-
no zostałaby wnikliwie przeczytana 
przez wszystkich graczy na rynku 
medycyny estetycznej, w związku  
z czym te największe sekrety strategii 
sprzedaży nadal pozostawię wyłącz-
nie do wiadomości zarządu Cromy. 
Chciałabym jedynie podzielić się 
doświadczeniem, iż za każdym suk-
cesem właściwie dobranej strategii 
sprzedaży stoją właściwi, pełni pasji  
i zaangażowania ludzie, którzy ją 
realizują. Otwarta komunikacja z na- 
szymi klientami, spełnianie ich ocze-
kiwań w zakresie szkoleń, warszta-
tów i wsparcia marketingowego to 
kolejne ważne elementy decydujące 
o naszych sukcesach. Wierzę, że po-
łączenie tych dwóch czynników jest 
najważniejsze.

z czego jesteście dumni,  
gdy myślicie o 2014 roku?
K.P.: Zapewniamy wysokiej jakości 
standardy współpracy, nie tylko w za- 
kresie jakości produktów, ale także 
całego procesu realizacji zamówień, 
szkolenia lekarzy z nowych technolo-
gii oraz edukowania konsumentów 
w dziedzinie najnowszych rozwiązań 
medycyny estetycznej. Jestem dum-
na, iż ten poprzedni rok był rokiem 
nie tylko sukcesów, ale rokiem pozna-
wania potrzeb naszych klientów. Był 
to również rok budowy jeszcze lepszej 
reputacji naszych produktów, które 
dla odbiorcy finalnego są produktami 
pierwszego wyboru. Reputację rozu-
miem również jako zaufanie naszych 
klientów, konsumentów oraz świa-
domość wartości stojących za marką 
Croma.
 
Czy widzicie jakieś zagrożenia  
na rynku medycyny estetycznej?
A.g.: Obawiamy się przede wszystkim 
preparatów sprowadzanych prywatnie, 
przez malutkie, jednoosobowe firmy 
przywożące je „w walizce”, bez certyfi-
katów, potwierdzonych badań, z nie-
wiadomych źródeł. Te preparaty mogą 
być niebezpieczne dla pacjenta i co 
najważniejsze, podważają zaufanie do 
jakości dostępnych na rynku produktów.  
M.g.: Drugie „zagrożenie” to osoby, 
które bez odpowiedniej wiedzy i prze-

ludzi, szczególnie młodych, pragnie 
osiągnąć sukces, ale na swoich za-
sadach i bardzo szybko. Rozumiem, 
że wartością obecnie pożądaną jest 
komfort spokojnego życia i stabilizacji 
w pracy, ale nie jest to droga do osiąg-
nięcia sukcesu. Jestem przekonana 
i sama jestem tego dowodem, iż aby 
go osiągnąć, trzeba podjąć ponad-
przeciętny wysiłek.  
 
Czym się wyróżniacie na tle  
konkurencji?
M.g.: Nasze wyróżniki to: jakość, edu-
kacja, dialog z lekarzem, nieszablono-
wość. Jesteśmy dumni z tego, że w ciągu 
kilku lat udało nam się wspiąć na szczyt 
rynku jako marka bardzo popularna  
i rozpoznawalna. Do sukcesu przyczyni-
ły się również stworzenie zgranego ze-
społu, pozytywna atmosfera wewnątrz 
struktury i motywowanie pracowników. 
Ten aspekt ludzki był bardzo ważny  
w naszej strategii.
K.P.: Najważniejszą wartością dla mnie 
osobiście jako kierownika zespołu sprze- 
daży zawsze byli i będą moi pracownicy, 
dzięki którym możliwe jest budowanie 
długoterminowych relacji z klientami, 
których obsługujemy. Jestem przeko-
nana, iż wyznaczając kierunek pracy 
całego zespołu, mogę być wzorem do 
naśladowania. Najważniejsza jest roz-
mowa i wspólne ustalanie z naszymi 
klientami celów, zarówno krótko-, jak 
i długoterminowych. Finalnie rozwój 
współpracy z naszymi partnerami 
jest bezpośrednim wynikiem ich roz-
woju. Chciałabym życzyć każdemu 
współpracującemu z nami kliento-
wi, by to działało w obydwie strony! 
A.g.: Kolejnym ważnym aspektem 
jest etyka działania i wysoka jakość 
produktów i usług. Stawiamy na 
bezpieczeństwo. W produkcji kwasu 
hialuronowego Croma ma ogromne 
doświadczenie – wytwarzamy rocznie 
w Austrii ponad dwa miliony ampułek 
z kwasem hialuronowym i wszyst- 
kie przechodzą wieloetapowy proces 
kontroli jakości. Dzięki temu jesteśmy 
pewni, że nasz produkt zawsze jest 
godny zaufania, bardzo wysokiej ja-
kości. Podejmujemy współpracę tylko 
z firmami, które dokładnie sprawdza-
my, których produkty spełniają wyso-
kie normy jakościowe. Nie idziemy na 
kompromisy – wiemy, że lekarze i pa-
cjenci obdarzyli nas zaufaniem nie bez 
powodu, i musimy o to dbać. Czasem 
nawet kosztem rezygnacji z dobrze za-

ich komunikowania. Nasze niesza- 
blonowe działania w tej kategorii, 
czasem ryzykowne, okazały się strza-
łem w dziesiątkę i teraz przynoszą wy-
marzony wzrost. Jesteśmy prekurso-
rem nowych rozwiązań, które okazały 
się hitami. 
 
Nie baliście się takiego  
balansowania na krawędzi?
M.g.: Po tym jak od nowa stworzyliśmy 
spółkę, nie zmniejszyliśmy budżetu mar-
ketingowego, nie zwolniliśmy ludzi, ale 
wręcz zatrudniliśmy nowe osoby. Posta-
wiliśmy wszystko na jedną kartę – albo 
się uda i osiągniemy sukces, albo stra-
cimy wszystko. Zasada ekonomiczna 
„warto inwestować w czasie kryzysu” się 
sprawdziła. Długoterminowe podjęcie 
ryzyka przynosi dziś bardzo dobre efek-
ty. Kiedyś inne firmy krytykowały nasze 
rozwiązania, a teraz je wręcz kopiują. 
A.g.: Można powiedzieć, że byliśmy fir-
mą trendsetterską. Jako jedni z pierw-
szych edukowaliśmy nie tylko lekarzy. 
Zapraszaliśmy również dziennikarzy na 
kongresy w Paryżu czy w Monte Car-
lo. Mieliśmy zawsze podejście bardziej 
przyjacielskie, staraliśmy się odróżnić od 
firm, które były stricte medyczne, „białe”, 
zachowawcze. Wprowadzaliśmy odro-
binę lifestyle’u do branży medycznej.  
Poprzez działania PR-owe i marketin-
gowe branża otworzyła się również  
na dziennikarzy i pacjentów.
   
Czy dzięki tym działaniom  
obserwowaliście tendencje  
wzrostowe?
M.g.: W początkowych latach nasze  
wzrosty obrotów wynosiły dużo powy-
żej 100 proc. Niemniej tak wysokie wy-
niki są normalne przy wprowadzaniu  
w życie nowego projektu. Taki stan 
utrzymywał się do 2008 roku. Najważ-
niejsze są dla nas trzy ostatnie lata, 
ponieważ w 2013 roku sprzedaliśmy 
działy okulistyki i ortopedii innej firmie 
i skupiliśmy się na medycynie estetycz-
nej. Wzrost obrotu w latach 2013 i 2014 
wynosił ponad 40 proc. Na rok 2015 
planujemy wzrost minimum o 20 proc.  
i zbliżenie się do 20 mln zł obrotu. 
 
Co leży u podstaw Waszego sukcesu? 
K.P.: Jasno określone cele, posiada-
nie planu awaryjnego, determinacja 
w działaniu, szukanie rozwiązań, 
a  nie wymówek – to wszystko jest 
najlepszym przepisem na osiągnięcie 
sukcesu w każdej dziedzinie. Wielu 
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M.g.: Na pewno możemy powiedzieć, 
że obserwujemy trend w kierunku na-
turalności – odchodzi się od dużych ust, 
bardzo widocznych efektów zabiegów 
– dziś staramy się zatrzymać czas, a nie 
zmienić wygląd. Obecny trend to róż-
nego rodzaju nici. Początkowo były to 
nici proste, następnie pojawiły się takie 
pozwalające osiągnąć prawdziwy efekt 
liftingu – które można stosować nie tyl-
ko na twarzy, ale i na innych partiach: 
ramionach, udach, pośladkach, a nawet 
w ginekologii estetycznej. Coraz częściej 
człowiek jest rozpatrywany całościowo, 
a nie „od kołnierzyka w górę”.
 
Czy sądzicie, że potencjał tego rynku 
na przestrzeni 10-20 lat będzie rósł, 
czy raczej się zmniejszał?
M.g.: Rynek medycyny estetycznej, 
może nie tak dynamicznie jak do  
tej pory, ale będzie się rozwijał  
– rocznie mniej więcej o 10 proc.,  
a w wypadku dynamicznych firm  
– 30 proc. Dla porównania: chirurgia 
plastyczna rośnie o 1-2 proc. rocz-
nie, głównie tylko dzięki implantom  
piersi i liposukcji. Czynniki demo-
graficzne mają tutaj bardzo duże 
znaczenie w kontekście poten-
cjału rynku. Ludzie pragną być 
dłużej młodzi – przesuwanie się 
średniej wieku społeczeństwa z  rów-
noległym kultem zdrowia i młodości 
oraz chęcią dobrego wyglądu bę-
dzie generowało wzrost tego rynku.  
A.g.:  Rynek ten będzie napędzany 
nowościami. Dzisiaj są nimi prepara-
ty, o których dziesięć czy nawet trzy 
lata temu nikt nie myślał. Rynek me-
dycyny estetycznej jest olbrzymi, jeśli 
chodzi o możliwości rozwoju, i będzie 
nadal rósł – w związku z tym nigdy nie 
było ani nie będzie naszym celem ata-
kowanie konkurencji ani odbieranie 
jej klientów, ponieważ możemy egzy-
stować równolegle.
M.g.: Podsumuję tak: jesteśmy ela-
styczni, nie boimy się nowości ani wy-
zwań, na bieżąco obserwujemy rynek. 
Dlatego śmiało mogę zapowiedzieć, 
że rok 2015 będzie należał do nas!

pewne z powodu niskiej świadomości 
możliwości, jakie daje medycyna este-
tyczna, ponieważ współcześnie wie-
dzę na jej temat czerpie się z internetu, 
forów internetowych i blogów, z któ-
rymi starsze osoby są po prostu mniej  
zaznajomione.
M.g.: Kolejnym istotnym elementem 
są oczywiście wspomniane finanse. 
W zamożniejszych społeczeństwach 
widać, że ludzie częściej korzystają  
z dobrodziejstw medycyny estetycz-
nej. Jednak, co ciekawe, nie zawsze 
ta reguła się sprawdza. Czasami 
większe znaczenie mają wzorce 
kulturowe, panująca w kraju moda 
– medycyna estetyczna jest bardzo 
popularna np. we Francji, Włoszech, 
w Hiszpanii, Rosji, natomiast Niemki 
i Holenderki korzystają z niej, o dzi-
wo, rzadziej niż Polki i decydują się  
na zabiegi mniej inwazyjne, bardziej 
kosmetyczne.
 
skoro obserwujecie rozwój tej 
dziedziny także w innych krajach, 
jakie trendy przewidujecie  
w najbliższym czasie?
A.g.: W najbliższej dekadzie duże 
znaczenie będzie miało starzenie się 
społeczeństwa. Na przykład w Japo-
nii, gdzie społeczeństwo już mocno 
się starzeje, starsi ludzie dużo czasu 
i pieniędzy poświęcają na dbanie  
o zdrowie i przedłużanie młodego 
wyglądu. Niemniej bardzo trudno 
przewidzieć, co będzie hitem za trzy 
lata – czy na przykład komórki macie-
rzyste, czy przeszczepy tłuszczu bar-
dziej się rozwiną... Tego tak naprawdę 
nie wie nikt. Gdybyśmy jednak już coś 
wiedzieli, to przecież i tak nie może-
my tego zdradzić – ważne jest bycie 
wizjonerem. Tak było w przypadku nici 
wchłanialnych. Na początku nawet 
lekarze byli wobec nich sceptyczni, 
ale dzięki naszej wizji, determinacji 
i szkoleniom jesteśmy teraz liderem 
w tym sektorze na polskim rynku, 
a sprzedaż nici zaczyna powoli wy-
przedzać dotychczasowy core na-
szej sprzedaży, czyli wypełniacze.  

szkolenia wykonują zabiegi. Pacjenci 
nie powinni się bać medycyny estetycz-
nej, ale powinni unikać niesprawdzo-
nych produktów i osób wykonujących 
zabiegi bez uprawnień. Dlatego tak 
ważne jest sprawdzenie certyfikatów  
i pozwoleń uprawniających lekarza  
do wykonywania określonych proce-
dur. My ze swojej strony dbamy o to,  
by jak największą liczbę lekarzy odpo-
wiednio przeszkolić z zakresu stoso-
wania naszych produktów.
 
A teraz odejdźmy na chwilę od 
biznesu. Powiedzcie szczerze, jeśli 
już mówimy o obawach: czy nie jest 
tak, że Polki wciąż się boją medycy-
ny estetycznej, a poza tym nie stać 
ich na takie zabiegi?
M.g.: Niestety muszę się tu zgodzić. 
W Polsce cały czas pokutuje obawa 
przed zabiegami medycyny estetycz-
nej. Polki boją się przede wszystkim 
powikłań, bólu, nie wiedzą, czego 
mogą się spodziewać. Problem doty-
czy też nieśmiałości, bo Polki wstydzą 
się wizyty u lekarza, wzbraniają się 
przed zasięgnięciem opinii. Trudno 
jest też precyzyjnie określić, co je ha-
muje, bo tak naprawdę nie mamy 
kontaktu z tymi pacjentami, którzy 
nie przychodzą do lekarzy. To jest  
z pewnością materiał na ciekawe ba-
danie rynkowe, socjologiczne.
A.g.: À propos badań i zadanego py-
tania – w 2011 roku na zlecenie Cromy 
OBOP przeprowadził badanie „Postawy 
Polek względem nowoczesnych metod 
odmładzania”. Wykazało ono, że 82 
proc. Polek interesuje się sposobami 
i metodami, które pozwalają zacho-
wać młody wygląd. Już wtedy respon-
dentki wyraziły przekonanie, że me-
dycyna estetyczna jest skuteczniejsza 
od kosmetyki oraz bezpieczniejsza 
od chirurgii plastycznej. Głównym 
kryterium wyboru zabiegów medy-
cyny estetycznej był doświadczony  
i sprawdzony lekarz. Ale jednocześnie 
okazało się, że najmniejsze zaintere-
sowanie zabiegami wyraziły kobiety 
po 55. roku życia. Dzieje się tak za-

CROMA – fAKtY I lICzBY
•	 Nr	1	w Polsce: sprzedaż ilościowa i wartościowa w kategorii nici wchłanialnych
•	 Nr	1	w	Polsce: sprzedaż ilościowa w kategorii wypełniaczy na bazie HA
•	 Nr 3 w Polsce: sprzedaż wartościowa w kategorii wypełniaczy na bazie HA
•	 Ponad 40-proc. wzrost sprzedaży w 2014 roku
•	 Cel w 2015 roku: wzrost sprzedaży o 20 proc., zbliżenie się do 20 mln zł obrotu



17Derma News

N
O

W
O

śCI RYN
KO

W
e



18 Derma News

Jak się zrodził pomysł stworzenia  
poduszki anti-aging?
Lata pracy i doświadczeń w medycynie estetycz- 
nej, przeciwstarzeniowej i prewencyjnej skłoniły 
nas do zaprojektowania poduszki enVy® dla 
poprawy zdrowia, samopoczucia, urody i utrzy-
mania młodego wyglądu.
 W efekcie naszych starań powstała prozdro- 
wotna, ergonomiczna poduszka enVy®, która 
otrzymała rekomendację lekarzy ortopedów 
i fizjoterapeutów. Poduszka enVy® wykonana 
jest ze specjalistycznej pianki pamiętającej 
kształt, zapewnia minimalny kontakt twarzy 
z poduszką i najlepsze wsparcie głowy, szyi 
i kręgosłupa dla osób śpiących na plecach 
lub na boku. Wprowadziłyśmy naszą podusz- 
kę enVy® na rynek anti-aging. Chirurdzy plas- 
tyczni doradzają jej stosowanie po zabiegach 
w obrębie twarzy, a dermatolodzy – jako pre- 
wencję zmarszczek sennych. Klienci kupują ją z po- 
wodu własności anti-aging, ale kochają ze wzglę- 
du na poprawę jakości ich snu. Budzą się bez 
bólów karku, głowy, szyi, bólu stawów skronio-
wo-żuchwowych lub drętwienia czy mrowienia. 
 Nasza poduszka enVy® znalazła już stałe 
miejsce w łóżkach chirurgów plastycznych, 
dermatologów, stomatologów, rehabilitantów, 
fizjoterapeutów, masażystów oraz specjalistów 
zaburzeń snu.  
 
Jak działa poduszka enVy®, jak jej używać?  
Poduszka enVy® jest przeznaczona dla osób 
śpiących na plecach i/lub na boku. Każda  

poduszka enVy® ma dwa poziomy wsparcia szyi 
do wyboru.
 Kładąc się na plecach, należy umieścić 
głowę (potylicę) prosto w centralnym punkcie 
„sweet spot” z wytłoczonymi guzkami, które za- 
pewniają cyrkulację powietrza, a ergonomicz- 
nie wyprofilowane boki poduszki enVy® pozwolą 
na optymalne ułożenie głowy i kręgosłupa  
z lekkim naciągnięciem szyi. Efekt otulenia gło- 
wy pozwala na utrzymanie głowy i szyi w pra-
widłowej pozycji i zapobiega jej obracaniu.
 Gdy się przekręcamy na bok, głowa powin-
na nadal pozostać w centralnej części poduszki. 
Odczuwalne będzie podparcie szyi i głowy  
z jednoczesnym zminimalizowaniem kontaktu 
delikatnej skóry twarzy z poduszką. To ostatnie 
zawdzięczamy uformowaniu poduszki w kształ-
cie litery „V”, podobnego do skrzydeł motyla.
 Eksperci radzą, aby leżąc na boku, umiesz-
czać zwykłą poduszkę między kolanami 
w celu odciążenia bioder i kręgosłupa, z kolei 
śpiąc na plecach, kłaść zwykłą poduszkę pod 
kolanami. 
 Dodatkowo wyposażyłyśmy poduszkę enVy® 
w luksusowo gładką, w 100 proc. składającą się 
z włókna bambusowego poszewkę, która ma 
właściwości antybakteryjne, jest oddychająca 
i miękka dla skóry. Wszystko to zapewnia kom-
fortowy i regenerujący sen, aby wyglądać i czuć 
się dobrze w godzinach porannych!
 
Kto powinien używać poduszki enVy®?
Odpowiem krótko – każdy. Poduszka enVy® jest 

zalecana przez wielu specjalistów (ortopedów, 
fizykoterapeutów, masażystów itp.) jako prozd-
rowotna, natomiast jako metoda anti-aging 
rekomendowana  jest przez lekarzy medycyny 
estetycznej. 
 Poza osiągnięciem celów takich jak zdrowy 
sen w prawidłowej pozycji i zapobieganie 
zmarszczkom sennym, poduszka enVy® 
została oceniona w kanadyjskim laborato-
rium badania snu przez specjalistę dr Hussein. 
Jakość snu poprawiła się u 80 proc. badanych, 
którzy deklarowali uczucie większego wy- 
poczęcia rano, stwierdzono również popra-
wę dotlenienia podczas snu.
 
Jaka jest trwałość poduszki enVy®? 
Czy warto w nią zainwestować?
Trwałość poduszki enVy® wykonanej z wyso- 
kiej jakości kanadyjskiej pianki LuxFeel™ wynosi  
co najmniej trzy lata. Inwestycja w wysokiej 
jakości poduszkę, to inwestycja w działania 
prozdrowotne i terapię anti-aging. 
 Poduszka enVy® jest tak zaprojektowana, by 
chronić inwestycje w urodę – efekty zabiegów 
chirurgii plastycznej i dermatologii estetycz- 
nej. Poduszka enVy® jest idealna w procesach 
gojenia po zabiegach estetycznych oraz aby 
przedłużyć efekty działania takich zabiegów, 
jak: podanie wypełniaczy skóry, nici liftingu- 
jące, zabiegi laserowe, stomatologiczno-orto- 
dontyczne zabiegi estetyczne lub leczenie 
zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych 
[TMJ]. 
 

DLA ZDROWIA I DLA URODY
Rozmowa z twórczyniami  
innowacyjnej poduszki anti-aging  
– KAthY YOUNg-Keefe i KIM ReNtON  
z Kanady.

Nasze wieloletnie nawyki – spanie z twarzą w poduszce, przyczyniają się do powstawania zmarszczek sennych,  
które są bardzo trudne do leczenia. Z wiekiem zagniecenia coraz bardziej się pogłębiają, rano wstajemy 
coraz bardziej „wygnieceni” i zmarszczki nie znikają w ciągu dnia, gdyż skóra traci elastyczność i jędrność.   
Zawsze wiem, na którym boku śpi pacjentka, która przychodzi do mnie na wizytę. To po prostu widać po zmarszczkach, 
które często są asymetryczne, co utrudnia leczenie. 

Opinia eksperta dr BARBARY WAlKIeWICz-CYRAńsKIeJ,  
dermatologa z Centrum Dermatologii estetycznej „Viva-Derm”, w Warszawie   

Jaka jest Pani opinia na temat działania poduszki anti-aging?
Spanie przez wiele lat na specjalnej poduszce anti-aging ma duże znaczenie dla zachowania młodego wyglądu twarzy. Sama używam tak-
iej poduszki i jestem zadowolona z efektów. Komfort spania jest bardzo duży, a twarz rano rzeczywiście wygląda na wypoczętą. Dodatkowo 
poduszka wpływa na prawidłowe ustawienie kręgosłupa. Spanie na poduszce rekomenduję też pacjentom po zabiegach estetycznych  
wykonywanych na twarzy i szyi. Podczas snu przekręcamy się z boku na bok w sposób niekontrolowany, a poduszka minimalizuje ucisk twarzy, 
co zdecydowanie wpływa na efekt zabiegu.
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ZAPrASZAMy DO UDZiAłU  

W Xi EDyCji KONKUrSU! 
 
 
 

 Zgłoszenia produktów i zabiegów można wysyłać na adres:  
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl,  

ewa@dermatologia-estetyczna.pl  
 

KONTAKT: Ewa Naperty 
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych  

ul. Włodarzewska 69A, 02-384 Warszawa 
tel. 22 853 39 70, faks 22 847 69 33 

tel. 605 332 776  
 

informacje o poprzedniej edycji:  
www.dermatologia-estetyczna.pl  
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