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Per∏y Dermatologii Estetycznej 2005
Prezentacja Laureatów i reporta˝ z wr´czenia nagród ■

W∏osy – wypadanie i nadmierne ow∏osienie
Leczenie i techniki zabiegowe
Sprawozdanie z sympozjum 26-27.11.2005. ■

Techniki dla zaawansowanych:
wype∏nianie zmarszczek
kwasem hialuronowym
Sprawozdanie z sympozjum 17.09.2005 ■

Wybrane jednostki chorobowe
skóry i fotostarzenie w aspekcie
dermatologii estetycznej
Sprawozdanie z sympozjum 08-09.10.2005. ■

Modelowanie kszta∏tu ust
za pomocà kwasu hialuronowego
dr Michel Zbili ■

Drodzy Paƒstwo!
W tym numerze znajdziecie Paƒstwo obszernà relacj´ z I. edycji
naszego Konkursu Per∏a Dermatologii Estetycznej 2005.
Dzi´kuj´ wszystkim, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu i nades∏ali kupony
oraz serdecznie gratuluj´ laureatom, którzy zdobyli zaufanie i rekomendacj´
lekarzy dermatologów estetycznych! Redaktor Joanna Nojszewska napisa∏a
o nas i o nagrodzie w Twoim Stylu (nr 12): „...W∏aÊciwie od zera powsta∏o
Êrodowisko pr´˝nych profesjonalistów. Od tego roku Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych przyznaje równie˝ swoje nagrody...”
Dzi´kuj´ wszystkim, którzy przez ca∏y rok wspierali prace naszego
Stowarzyszenia. Korzystajàc z okazji chcia∏abym wyraziç wdzi´cznoÊç i goràco
podzi´kowaç wszystkim cz∏onkom Stowarzyszenia, którzy kosztem swojego
prywatnego czasu bezinteresownie anga˝ujà si´ w organizacj´ sympozjów,
przygotowanie wyk∏adów i zaj´ç praktycznych.To dzi´ki Wam Stowarzyszenie
postrzegane jest jako pr´˝na organizacja, która promuje wiedz´ i najnowsze
osiàgni´cia w dziedzinie dermatologii estetycznej. Bardzo dzi´kuj´!
Za nami kolejny pracowity rok, w trakcie którego w zorganizowanych
przez Stowarzyszenie szkoleniach wzi´∏o udzia∏ ponad 700 lekarzy.
Zach´cam do udzia∏u w przysz∏orocznych szkoleniach, zw∏aszcza
w V Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, która odb´dzie si´ w kwietniu 2006. B´dzie to okazja
nie tylko do podsumowaƒ, ale i og∏oszenia nowych, cennych dla naszego
Êrodowiska, dzia∏aƒ i planów.
˚ycz´ wszystkim radosnych, rodzinnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i wielu sukcesów w Nowym Roku.

Z powa˝aniem

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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Per∏y Dermatologii Estetycznej 2005

– Prezentacja Laureatów
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych w tym roku zorganizowa∏o I edycj´ konkursu Per∏a Dermatologii
Estetycznej. Nagroda ta jest presti˝owym wyró˝nieniem dla firm i produktów, które sà godne rekomendacji lekarzy
dermatologów estetycznych oraz bezpieczne i skuteczne dla pacjentów.
Konkurs zosta∏ og∏oszony w czerwcowym numerze Derma News, lekarze dermatolodzy z ca∏ej Polski przysy∏ali kupony
konkursowe ze swoimi g∏osami na adres Stowarzyszenia do 17.09.2005. Nad prawid∏owym przebiegiem konkursu czuwa∏a
specjalnie powo∏ana komisja, w sk∏ad której weszli cz∏onkowie Zarzàdu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych. Wyniki I edycji Konkursu Na Per∏´ Dermatologii Estetycznej 2005 og∏oszono na Konferencji Prasowej, która
odby∏a si´ 16.09.05. w restauracji Belvedere w ¸azienkach Królewskich w Warszawie.
Nagrody zosta∏y wr´czone laureatom na Uroczystej Gali, która odby∏a si´ w Klubie Maska w Warszawie w dn.08.10.05.
Gal´ prowadzi∏a Ilona na Felicjaƒska razem z dr Barbarà Walkiewicz Cyraƒskà Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych. Z przyjemnoÊcià prezentujemy Paƒstwu list´ Laureatów!
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I.

Kategoria: NowoÊç roku!

3. Najlepszy preparat do korekty zmarszczek:

Botox

Preparat do modelowania ust:

Producent: Allergan, USA
Dystrybutor: ICN Polfa Rzeszów S.A.

SurgiLips
Producent: Laboratorium Corn¯al, Francja
Dystrybutor: L.E.A. Futur
II.

III.

Kategoria

: Najlepsze preparaty
do zabiegu w dermatologii estetycznej!
1. Najlepszy preparat do peelingu:

Inneov
G´stoÊç W∏osów
Producent: Inneov Nutricosmetics

Yellow Peel
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Producent: Mene&Moy System
Dystrybutor: Fenice
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2. Najlepszy preparat do mezoterapii:

Plinest
Producent: Laboratorium Mastelli
Dystrybutor: Fenice

Kategoria

: Najcz´Êciej polecany nutrikosmetyk!
Preparat poprawiajàcy g´stoÊç w∏osów:

IV.

Kategoria:
Najcz´Êciej polecany dermokosmetyk!
1. Najcz´Êciej polecany
preparat przeciws∏oneczny:

Anthelios XL
Producent: La Roche-Posay

2. Najcz´Êciej polecany
preparat przeciwtràdzikowy:

4. Najcz´Êciej polecany
preparat regeneracyjny:

Avene Diacneal krem wyg∏adzajàcy
i regulujàcy do skóry tràdzikowej

Avene Cicalfate
antybakteryjny krem gojàcy

Producent: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

Producent: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

3. Najcz´Êciej polecany
preparat dla skóry wra˝liwej:

V.

Kategoria: Najwi´ksze odkrycie
w dermatologii estetycznej!

Physiogel Cleanser

Botox

Producent: Stiefel

Producent: Allergan, USA
Dystrybutor: ICN Polfa Rzeszów S.A.

WÊród lekarzy, którzy nades∏ali kupony konkursowe komisyjnie rozlosowano cenne nagrody. Nagrody mo˝na by∏o
odebraç podczas uroczystej Gali Wr´czenia Pere∏ Dermatologii Estetycznej 2005, która odby∏a si´ 08.10.05 w Klubie Maska.
Lista lekarzy, którzy wylosowali nagrody:
I. Tygodniowy pobyt w Brazylii dla 2 osób
ufundowany przez Fenice Sp. z o.o.
Nagrod´ wr´czy∏a: Edyta Konopek – dyrektor oraz
w∏aÊciciel firmy Fenice.
Nagrod´ wylosowa∏ (na zdj´ciu poni˝ej):
dr Mateusz Koniarz.

Nagrod´ wylosowa∏a: dr Maria Poznaƒska.
IV. 3 Zestawy: d∏ugopis z koncówkà USB i ksià˝k´
Botulinum toxin in aesthetic medicine ufundowane
przez Ewopharma.
Nagrod´ wr´czy∏a: Dorota Âliwowska
– Product Manager firmy Ewopharma.
Nagrody wylosowali: dr Jolanta Âwiàtkiewicz,
dr Joanna Magdziarz-Orlitz, dr Ewa Trzciƒska.
V. Kosze z kosmetykami do piel´gnacji stóp
ufundowane przez Laboratorium Vichy.
Nagrod´ wr´czy∏a: Daria Jura∏owicz – przedstawiciel medyczny.
Nagrody wylosowali: dr Sylwia Farfa∏, dr Barbara
Popko-Kulikowska, dr Iwona Janczak, dr Dorota
Zukowska, Malgorzata Gosciniewicz.

II. Bezp∏atne zaproszenia na sympozja
organizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych.
Nagrod´ wr´czy∏a: dr Joanna Buchowicz
wiceprezes Stowarzyszenia.
Nagrody wylosowali: dr Teresa Sikora-Miadzio∏ko,
dr Iwona Jaworska, dr Monika Nunberg-Sawicka,
dr Eugeniusz Iwanicki, dr Katarzyna Jurga.

VII. Zestawy parasolka i szal ufundowane
przez Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska.
Nagrod´ wr´czy∏a: Anna Bednarska – dyrektor marketingu.
Nagrody wylosowali: dr Iwona Bryszewska-Cymak,
dr Ma∏gorzata Bag∏aj, dr Magdalena Adamiak-Kardas,
dr Katarzyna Piasecka-Lejtman, dr Joanna Malaczewska,
dr Maurycy Piotrowski, dr Magdalena Wierusz,
dr Jolanta Pracon, dr Grazyna Wicher, dr Monika Kobierzycka.
Lekarze, którzy wylosowali nagrody i nie mogli przybyç
na uroczystoÊç otrzymali nagrody pocztà.
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III. Aparat fotograficzny ufundowany
przez Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur.
Nagrod´ wr´czy∏a: Joanna Szendzielorz
– prezes firmy Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur.

VI. Zestawy nutrikosmetyków ufundowane
przez Inneov Nutricosmetics.
Nagrod´ wr´czy∏a: Daria Jura∏owicz
– przedstawiciel medyczny.
Nagrody wylosowali: dr Ewa Jedliƒska, dr Magdalena
Simon-Blazewicz, dr Aneta Kwiecien,
dr Jadwiga Matla-Stodolna, dr Izabela Dzik.
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Wybór dermatologów estetycznych
dla SurgiLips® jako najlepszego nowego
preparatu, który pojawi∏ si´ na rynku w 2005 r.
– to bardzo du˝e wyró˝nienie. Serdecznie
dzi´kujemy za Paƒstwa uznanie i zaufanie.
To dla nas du˝a motywacja do dalszego
rozwoju w dziedzinie dermatologii estetycznej.
Joanna Szendzielorz
SurgiLips® – preparat do powi´- prezes firmy L.E.A. Futur kszania ust wchodzi w sk∏ad najnowszej
generacji produktów SurgiDerm® – wykorzystujàcych stabilizowany
kwas hialuronowy do wype∏niania zmarszczek.
W imieniu w∏asnym oraz francuskiego producenta – Laboratorium
Corneal® – chcia∏abym podzi´kowaç wszystkim lekarzom, którzy
g∏osowali na SurgiLips® oraz tym wszystkim, którzy pracujà
na preparatach gamy SurgiDerm®. Niezwykle cenimy sobie Paƒstwem
uwagi i opinie na temat naszych produktów, które wykorzystujemy
w pracach nad ich ciàg∏ym ulepszaniem i wprowadzaniem nowoÊci.

W imieniu firm Allergan i Valeant
serdecznie dzi´kuj´ wszystkim Paƒstwu,
którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu w organizowanym przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych konkursie Per∏y
Dermatologii 2005. JesteÊmy wdzi´czni
za zaufanie, jakim darzà Paƒstwo preparat
Pawe∏ Segit, Allergan
BOTOX® i za a˝ dwa wyró˝nienia, jakie
- manager marki Botox na
Paƒstwo mu przyznali, uznajàc BOTOX®
Europ´ Ârodkowo-Wschodnià
za najwi´ksze odkrycie w dermatologii
estetycznej oraz za najlepszy preparat do zabiegów dermatologii
estetycznej w kategorii korekta zmarszczek.
Zaufanie to jest dla nas niezwykle wa˝ne i dlatego b´dziemy
kontynuowaç nasze dzia∏ania organizujàc dla Paƒstwa szkolenia, seminaria
oraz prowadzàc dalsze badania nad zastosowaniem BOTOX®-u
w dermatologii estetycznej i prezentujàc Paƒstwu ich wyniki. Jeszcze raz
serdecznie dzi´kuj´ za zaufanie i wspó∏prac´.

JesteÊmy dumni, ˝e to w∏aÊnie Yellow
Peel okaza∏ si´ najlepszym preparatem
do peelingu poniewa˝ jest to pierwszy
peeling, jaki firma Fenice sprowadzi∏a
do Polski. Wynik ten oznacza, ˝e preparat
ten zyska∏ Paƒstwa ca∏kowite uznanie oraz
˝e podj´liÊmy odpowiednià odecyzj´
Edyta Konopek - dyrektor
sprowadzajàc go na rynek polski i ˝e nasze
i w∏aÊciciel firmy Fenice
starania zosta∏y docenione.
WiadomoÊç, ˝e najlepszym preparatem do mezoterapii jest
Plinest równie˝ niezmiernie nas ucieszy∏a poniewa˝ pomys∏
stworzenia Plinestu zrodzi∏ si´ w∏aÊnie w Polsce.
ChcielibyÊmy podzi´kowaç wszystkim za wyró˝nienie. To dla nas
najlepsza motywacja!
Jak widaç pierwsza edycja tego konkursu okaza∏a si´ dla nas
szczególnie szcz´Êliwa – mamy nadziej´, ˝e w kolejnych konkursach
b´dziemy równie˝ wyró˝niani.

Stiefel Laboratories Ltd. od ponad
150 lat zg∏´bia tajemnice prawid∏owej piel´gnacji skóry zdrowej, jak i z problemami.
Dzi´ki sta∏ej wspó∏pracy z dermatologami
na ca∏ym Êwiecie i prowadzonym badaniom
nad produktami dermatologicznymi, firma
Stiefel sta∏a si´ Êwiatowym liderem
Joanna Zap´cka
w zakresie dermatologii, a nasze produkty
Stiefel Polska
zaspokajajà potrzeby skóry ludzi na ca∏ym
- Product Manager
Êwiecie. Wiele osób codziennie zmaga si´
z problemem skóry wra˝liwej. Z myÊlà o nich powsta∏ Physiogel
Cleanser, preparat przeznaczony do piel´gnacji skóry wra˝liwej,
alergicznej i sk∏onnej do podra˝nieƒ. Zosta∏ on ju˝ doceniony przez
naszych wiernych klientów, a teraz dodatkowo zyska∏ aprobat´ ca∏ego
gremium Lekarzy Dermatologów Estetycznych, zdobywajàc Per∏´
Dermatologii Estetycznej 2005.
Za poÊrednictwem magazynu Derma News w imieniu Stiefel
Polska chcia∏abym goràco podzi´kowaç wszystkim osobom, które
odda∏y swój g∏os na Physiogel Cleanser w kategorii: „najcz´Êciej
polecany produkt dla skóry wra˝liwej”. Uhonorowanie takà nagrodà
jest dla nas wyjàtkowym wyró˝nieniem i motywuje nas do dalszego
podnoszenia jakoÊci naszych produktów.
Zadowolenie klientów jest dla nas najwa˝niejsze, dlatego
b´dziemy starali si´ nie zawieÊç pok∏adanego w nas zaufania.

Per∏a Dermatologii Estetycznej to ogromne
wyró˝nienie nie tylko dla marki Inneov,
ale dla ca∏ej kategorii nutrikosmetyków.
Nutrikosmetyki czyli kosmetyki
doustne to coÊ wi´cej ni˝ zestawy
witamin, to suplementy diety specjalnie
opracowane, aby dzia∏aç na skór´ i w∏osy
Agata Förster – PR & Scientific od wewnàtrz. Doskonale uzupe∏niajà dziaCommunication Manager
∏anie kremów czy preparatów do w∏osów.
Inneov
Kategoria nutrikosmetyków jest
na rynku polskim stosunkowo krótko, a ju˝ znalaz∏a uznanie w oczach
ekspertów – dermatologów, zw∏aszcza Inneov G´stoÊç W∏osów.
Nutrikosmetyki Inneov to owoc wspó∏pracy L’Oreal (eksperta
w dziedzinie znajomoÊci skóry i w∏osów) i Nestle (ekspert
w dziedzinie ˝ywienia). Laboratoria Inneov proponujà kompleksowe
podejÊcie do problemu: od zidentyfikowania potrzeb skóry czy
w∏osów, poprzez wybór bezpiecznych i doskonale przyswajalnych
sk∏adników, a˝ po obiektywna metod´ pomiaru skutecznoÊci
dzia∏ania preparatu.
Inneov G´stoÊç W∏osów – laureat Per∏y Dermatologii Estetycznej
to pierwszy doustny kosmetyk, ∏àczàcy tauryn´, katechiny i glukonian
cynku. Preparat zosta∏ opracowany, ˝eby dzia∏aç we wn´trzu cebulki
i pobudzaç proces wytwarzania grubych, mocnych w∏osów.
Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci proponowane przez Inneov doustne
kosmetyki równie˝ znajdà uznanie w oczach dermatologów.

Nagroda Per∏a Dermatologii Estetycznej
dla naszego najnowszego produktu Avene
Cicalfate antybakteryjnego kremu gojàcego
jest dla nas bardzo wa˝nym wyró˝nieniem.
Avene Cicalfate antybakteryjny krem
gojàcy od poczàtku cieszy∏ si´ du˝à popularnoÊcià wÊród dermatologów i pacjentów
Jerzy Jurecki – Dyrektor
z uwagi na swojà wysokà skutecznoÊç
Generalny Pierre Fabre
i bezpieczeƒstwo.
Dermo-Cosmetique Polska
Per∏y Dermatologii Estetycznej sà dla
nas potwierdzeniem w∏aÊciwoÊci antybakteryjnych i gojàcych
Avene Cicalfate antybakteryjnego kremu gojàcego, potwierdzeniem
tym bardziej wartoÊciowym, ˝e sprawdzonym w Paƒstwa codziennej
praktyce, po zabiegach dermatologii estetycznej.
To ogromny sukces, ˝e nowy produkt, wprowadzony na polski
rynek kilka miesi´cy temu, znalaz∏ uznanie wÊród dermatologów.
Przygotowujemy wiele nowoÊci, które b´dà walczy∏y o miano Per∏y
Dermatologii Estetycznej w przysz∏ym roku.

To nie przypadek, ˝e akurat Avene
Diacneal Krem wyg∏adzajàcy i regulujàcy
do skóry tràdzikowej otrzyma∏ nagrod´
Per∏´ Dermatologii Estetycznej.
Zastosowany w Diacneal Kremie
wyg∏adzajàcym i regulujàcym do skóry
tràdzikowej retinaldehyd jest substancjà
Anna Bednarska – Dyrektor aktywnà o wyjàtkowej skutecznoÊci.
Marketingu Pierre Fabre
Ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci regulujàce
Dermo-Cosmetique Polska
nieprawid∏owà keratynizacj´ oraz stymulujàce kolagen i elastyn´, retinaldehyd znalaz∏ zastosowanie
w dermokosmetykach Avene opóêniajàcych starzenie si´ skóry
i przeciwtràdzikowych.
Cieszymy si´ tym bardziej, ˝e ju˝ nied∏ugo przedstawimy
Paƒstwu nowy dermokosmetyk Avene, którego jednà z g∏ównych
substancji aktywnych b´dzie znany ju˝ Paƒstwu retinaldehyd.

Zainaugurowany w tym roku konkurs
Per∏y Dermatologii Estetycznej jest bardzo
cennà inicjatywà. Wyró˝nienie preparatu
przez specjalistów zrzeszonych w SLDE ma
dla nas szczególnie znaczenie. „La RochePosay. Spe∏niamy wymagania dermatologów” – to myÊl przewodnia tworzenia
Dorota Czekaj
i promowania naszych preparatów. Wybór
- Dyrektor La Roche-Posay Antheliosa XL jako najcz´Êciej polecanego
w kategorii preparatów przeciws∏onecznych jest potwierdzeniem
zaufania specjalistów dermatologów jak równie˝ zadowolenia pacjetów
z jego stosowania. Dla La Roche-Posay to najwi´ksza satysfakcja.
JesteÊmy dumni z „Per∏y” i mamy nadzieje, ˝e przyczyni si´ do popularyzacji koniecznoÊci ochrony przeciws∏onecznej i profilaktyki czerniaka
w ramach Akcji „Melanoma Day” organizowanej przez La Roche-Posay.
W imieniu LRP gratuluje Stowarzyszeniu pomys∏u i przeprowadzenia konkursu.

Fotoreporta˝

Dr Ewa Kaniowska wr´cza nagrod´ Pani Dorocie Czekaj
– Dyrektor firmy La Roche Posay.

Dr Maria Noszczyk i Ilona Felicjaƒska.

Po cz´Êci oficjalnej goÊcie bawili si´ na bankiecie.
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Dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, dr Joanna Buchowicz, Joanna Szendzielorz
– prezes L.E.A. Futur oraz Ilona Felicjaƒska.
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dr Joanna Buchowicz

Techniki dla zaawansowanych:
wype∏nianie zmarszczek kwasem
hialuronowym. Sprawozdanie z sympozjum 17.09.2005.
Tym razem spotkaliÊmy si´ w romantycznej scenerii pa∏acyku
Sobaƒskich w Alejach Ujazdowskich. MieliÊmy przyjemnoÊç
goÊciç prezesa firmy Corneal Development – Pana Waldemara
Kite, dr Catherin´ Chaudron, dr Maryn´ Taieb oraz dr Michela
Zbili. Sympozjum zorganizowaliÊmy wspólnie z firmà L.E.A. Futur
reprezentowanà przez Panià Joann´ Szendzielorz.
Pan Waldemar Kita przedstawi∏ histori´ swojej firmy i jej
dokonania na przestrzeni 18 lat. Grupa Corneal Laboratoires
zosta∏a za∏o˝ona przez Pana W. Kite w 1987 roku. Poczàtkowo
g∏ównym tematem zainteresowania firmy by∏a okulistyka
a dok∏adnie soczewki wewnàtrzga∏kowe. Pierwsza jednostka
produkcyjna powsta∏a w Prigny we Francji w 1988 roku. Cztery
lata pó˝niej istnia∏y ju˝ filie w Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii.
Nad kwasem hialuronowym rozpocz´to prace w 1994 r. Od 2000 r.
firma produkuje gam´ produktów Juvederm. W 2003 r. uzyskano
patent dla SurgiDerm®. Rok 2005 ,,nale˝y” do gamy SurgiDerm®,
SurgiLift® i SurgiLips®. Gratulujemy tym bardziej, ˝e Pan
Waldemar Kita jest z pochodzenia Polakiem.
Dr Catherina Chaudron dokona∏a klasyfikacji produktów
Surgiderm. Zaprezentowa∏a nam najnowsze osiàgni´cia naukowe
Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Corneal.
Corneal opracowa∏ nowà metod´ sieciowania kwasu hialuronowego. Metoda ta obejmuje zapobieganie zjawisku wiàzania
czàsteczek sieciujàcych tylko z jednej strony. Podnoszàc skutecznoÊç sieciowania (powstaje wi´ksza iloÊç mostków mi´dzy
∏aƒcuchami w stosunku do sta∏ej iloÊci czàsteczek sieciujàcych)
wzrasta stabilnoÊç ˝elu.
Dzi´ki tej metodzie stworzona zosta∏a nowa seria ulepszonych produktów – gama Surgiderm – obejmujàca kilka produktów:
SurgiDerm® 18, 30, 24XP oraz SurgiDerm® 30XP. Zawierajà one
bardzo jednorodnà trójwymiarowà matryc´ kwasu hialuronowego.
Analiza produktu w porównaniu z innymi produktami obecnymi
na rynku dowodzi, ˝e metoda ta ma kilka zalet. Si∏a z jakà
wykonywany jest zastrzyk jest mniejsza i bardziej równomierna.
Po umieszczeniu produktu w strzykawce i zmierzeniu si∏y
potrzebnej do wstrzykni´cia go przez ig∏´ 30 G wobec czasu
(równego poruszaniu si´ t∏oka strzykawki), ˝el wykazuje du˝à
regularnoÊç i ∏atwoÊç wstrzykiwania w porównaniu z innymi
jednofazowymi preparatami kwasu hialuronowego przy 25 mg/ml.
Zastosowana metoda
sieciowania poprawia
równie˝ odpornoÊç na
rozk∏ad pod wp∏ywem
hialuronidazy, w porównaniu z wyrobami
dwufazowymi. Jak wia-

domo enzym ten jest g∏ównà przyczynà nast´powania degradacji
kwasu hialuronowego w skórze.
Opracowano model, który symuluje proces degradacji kwasu
hialuronowego w skórze. Obejmuje on ∏àczenie tych dwóch
produktów i pomiar iloÊci N-acetylo-glukozoaminy – czàsteczki
uwalnianej w wyniku degradacji ˝elu pod wp∏ywem dzia∏ania
hialuronidazy. Wykazano, ˝e gama jednofazowych produktów
Surgiderm wykazuje wi´kszà odpornoÊç na degradacj´, ni˝
wyroby dwufazowe przy 20mg/ml.
Techniki implantacji preparatów kwasu hialuronowego
przedstawili nam dr Maryna Taieb z Pary˝a i znany nam ju˝
dobrze z poprzednich szkoleƒ dr Michel Zbili z Nicei. Doktor Taieb
zaprezentowa∏a ciekawà technik´ ,,nappage”, która pozwala
na Êwietne modelowanie policzków. Dzi´ki tej technice
uzyskuje si´ odpowiednie napi´cie skóry policzków.
Do wstrzykni´ç u˝ywa∏a SurgiDerm® 30XP, ig∏y typu 30 G 1/2
oraz 27 G 1/2. Produkt umieszczany by∏ w okolicach koÊci
policzkowych, fa∏dów nosowo-wargowych, kàtów ust i brody. Dla
tej techniki nie jest wskazane stosowanie znieczulenia
nasi´kowego ze wzgl´du na fakt, ˝e infiltracja mog∏aby zmieniç
obj´toÊç tkanki. Preparat wstrzykiwany by∏ do g∏´bokiej
i Êrodkowej warstwy skóry w∏aÊciwej.
Dr Zbili z w∏aÊciwym sobie urokiem prezentowa∏ techniki
odm∏adzania twarzy i szyi. W krótkim wyk∏adzie zademonstrowa∏
na slajdach efekty jakie uzyskuje u swoich pacjentów na skutek
stosowania technik ∏àczonych (Mesolift-Mesotox). Mesolift to
technika odm∏adzajàca stosowana bardzo cz´sto w wielu obszarach cia∏a, dajàca bardzo satysfakcjonujàce efekty. Polega na
bardzo licznych powierzchownych wk∏uciach ig∏y z równoczesnym
podawaniem niestabilizowanego kwasu hialuronowego. Uwalniany z depozytów podnosi on znacznie stopieƒ nawil˝enia
naskórka dajàc obraz odm∏odzenia poprzez lepsze jego napi´cie.
Mesotox – technika relaksowania skóry w celu spowolnienia
procesu powstawania zmarszczek mimicznych oraz zapobiegania utraty j´drnoÊci przez skór´. Podczas wideoprezentacji
dr Zbili zademonstrowa∏ techniki odm∏adzania okolic oczu,
policzków, owalu twarzy jak równie˝ korekty i powi´kszania ust.
W tym ostatnim przypadku stosowa∏ preparaty SurgiDerm® 24XP,
30XP i SurgiLips®. Du˝y nacisk po∏o˝y∏ na rozpoczynanie kuracji
jak najwczeÊniej (prewencyjnie) aby osiàgni´te rezultaty by∏y
jak najlepsze. JeÊli b´dziemy wp∏ywaç na jakoÊç skóry poprzez
dzia∏ania zwi´kszajàce stopieƒ nawil˝enia i od˝ywienie skóry
(wstrzykiwanie kwasu hialuronowego, multiwitamin, oligoelementów i aminokwasów) mo˝emy spodziewaç si´ znacznego
ograniczenia wiotczenia i utraty elastycznoÊci skóry w∏aÊciwej
i naskórka, co pozwoli zmniejszyç widoczne efekty starzenia,
uszkodzeƒ skóry oraz powstawania zmarszczek. 

Na zdj´ciu: dr Michel Zbili, dr Maryna Taieb,Waldemar Kita.

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Wybrane jednostki chorobowe
skóry i fotostarzenie w aspekcie
dermatologii estetycznej
Sprawozdanie z sympozjum 08-09.10.2005
W dniach 8 i 9 paêdziernika 2005 odby∏o si´ sympozjum
naukowe organizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych na temat Wybrane jednostki
chorobowe skóry i fotostarzenie w aspekcie dermatologii
estetycznej. Cz´Êç teoretyczna sympozjum odby∏a si´ w Hotelu
Kyriad Prestige i w ca∏oÊci poÊwi´cona by∏a próbie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób dermatologia estetyczna
radzi sobie z problemami skórnymi i efektami starzenia si´
skóry. Obrady rozpocz´∏y si´ wyk∏adem dr Anny GórkiewiczPetkow na temat problemów terapeutycznych zwiàzanych
z leczeniem tràdzika ró˝owatego. Tràdzik ró˝owaty wyst´puje
u ok. 10% populacji w ró˝nym wieku. G∏ównymi objawami
sà zmiany naczyniowe (rumieƒ, teleangiektazja). Problemy
terapeutyczne zwiàzane sà z niew∏aÊciwym rozpoznaniem
typu tràdzika ró˝owatego, zaleceniami niew∏aÊciwej piel´gnacji
skóry oraz niew∏aÊciwym stosowaniem preparatów potencjalnie miejscowo dra˝niàcych. Dr Ewa Kaniowska z Wroc∏awia
przedstawi∏a mo˝liwoÊci zastosowania terapii laserowej
w leczeniu fazy wst´pnej tràdzika ró˝owatego. W swoim
wyk∏adzie na temat Przebarwienia – powa˝ny problem estetyczny. Leczenie i kamufla˝ dr Olga Gliƒska zwróci∏a szczególnà
uwag´ na profilaktyk´ i mo˝liwoÊci leczenia, z których najlepsze
efekty terapeutyczne osiàga si´ stosujàc kilka metod leczniczych oraz ∏àczàc ró˝ne zwiàzki odbarwiajàce. Kolejny wyk∏ad
dotyczy∏ zagadnieƒ zwiàzanych z metodami leczenia blizn,
które mimo, i˝ nie stwarzajà zagro˝enia dla ˝ycia i zdrowia,
stanowià powa˝ny problem estetyczny. Dr Julita ZaczyƒskaJaneczko z Krakowa zwróci∏a szczególnà uwag´ na w∏aÊciwy
dobór metod leczenia blizn. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu
musi uwzgl´dniç rodzaj blizny, stan skóry wokó∏ blizny,

predyspozycje osobnicze, fototyp skóry i uwarunkowania genetyczne. Wyk∏ady dr Joanny Czuwary-¸adykowskiej i dr Barbary
Walkiewicz-Cyraƒskiej koncentrowa∏y si´ wokó∏ metod
zabiegowych stosowanych w leczeniu starzenia si´ skóry.
Zamierzeniem wszystkich metod zapobiegajàcych starzeniu
jest poprawa zmian naskórkowych, to znaczy rozjaÊnienie
i ujednolicenie kolorytu skóry, wyg∏adzenie jej zewn´trznej
powierzchni, odnowa z∏àcza skórno-naskórkowego oraz
poprawa trofiki i kondycji skóry, to znaczy stymulacja syntezy
kolagenu, glikozami-noglikanów i w∏ókien spr´˝ystych.
Na szcz´Êcie dermatologia estetyczna dysponuje ca∏ym
arsena∏em metod (zarówno inwazyjnych jak i nieinwazyjnych)
zapobiegania i zwalczania efektów starzenia si´ skóry.
Dr Ma∏gorzata Bag∏aj z Wroc∏awia przedstawi∏a szerokie
zastosowanie mezoterapii w leczeniu fotostarzenia skóry.
Cz´Êç teoretycznà sympozjum zakoƒczy∏ wyk∏ad dr Marii
Noszczyk, która przedstawi∏a mo˝liwoÊci piel´gnacji skóry
wra˝liwej w wybranych schorzeniach dermatologicznych.
Drugi dzieƒ sympozjum zosta∏ przeznaczony na zaj´cia
praktyczne, które odby∏y si´ w Centrum Medycznym Damiana
przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Lekarze w grupach
6-osobowych pod okiem doÊwiadczonych lekarzy mieli okazj´
udoskonalaç i trenowaç techniki zabiegowe z zakresu zastosowania peelingów, kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej.
Sympozjum zosta∏o bardzo wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod wzgl´dem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jak zwykle najwi´cej pozytywnych ocen uzyska∏y
zaj´cia praktyczne, które pozwalajà na prze∏o˝enie wiedzy
teoretycznej w umiej´tnoÊci praktyczne wykorzystywane
w codziennej pracy z pacjentem. 

W∏osy – wypadanie
i nadmierne ow∏osienie.
Leczenie i techniki zabiegowe.

dr Ewa Dawidowicz
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Sprawozdanie z sympozjum 26-27.11.2005r
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W dniach 26-27.11.2005 r. odby∏o si´ ostatnie zorganizowane w tym roku przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych sympozjum naukowe. Pierwszego
dnia uczestnicy wys∏uchali wyk∏adów. Ich tematyka obejmowa∏a

zagadnienia dotyczàce anatomii i fizjologii wzrostu
w∏osa, przyczyn ∏ysienia ze szczególnym uwzgl´dnieniem
∏ysienia androgenowego m´˝czyzn i kobiet, wspó∏czesnych
metod diagnostycznych, mo˝liwoÊci farmakologicznego

kondycjonujàcych i regenerujàcych, które wykazujà wysokie
powinowactwo do struktur keratynowych uszkodzonych
w∏osów. Substancje te poprawiajà nie tylko wyglàd, ale
równie˝ w∏asnoÊci mechaniczne w∏osów. Ich dzia∏anie oparte
jest jednak na mechanizmach fizykochemicznych i dotyczy
jedynie trzonu w∏osa. Mieszek w∏osowy ze wzgl´du na swojà
specyficznà budow´ jest praktycznie niedost´pny dla
produktów kosmetycznych. Dr Dorota Prandecka omówi∏a
stosowane do depilacji systemy laserowe, które stajà si´ coraz
bardziej dost´pnà metodà usuwania w∏osów. PodkreÊli∏a,
˝e skutecznoÊç zabiegów zale˝y od wielu czynników (np. kolor
w∏osów i skóry, hirsutyzm), rumieƒ i obrz´k oko∏omieszkowy
sà prawid∏owymi objawami gwarantujàcymi oczekiwany
rezultat, a dyskwalifikacja pacjentów opalonych, przyjmujàcych leki fotouczulajàce oraz w∏aÊciwe dobranie parametrów
pozwala uniknàç powik∏aƒ. Dr Beata Kociemba w wyk∏adzie
poÊwi´conym suplementacji podkreÊli∏a, ˝e dla zapewnienia
w∏osom zdrowia i urody istotne jest po∏àczenie suplementacji
∏atwo przyswajalnymi preparatami, o wysokiej wartoÊci
biologicznej, zawierajàcymi witaminy, minera∏y i aminokwasy
siarkowe z w∏aÊciwà piel´gnacjà. Kapsu∏ki Revalid i kosmetyki
do w∏osów Revalid zapewniajà kompleksowà kuracj´. Temat
suplementacji rozszerzy∏a dr Maria Noszczyk omawiajàc
szczegó∏owo rol´ witamin oraz biopierwiastków niezb´dnych
w prawid∏owym metaboliêmie w∏osów, a za g∏ównego
winowajc´ niedoborów uzna∏a cz´sto obecnie stosowane
diety odchudzajàce i eliminacyjne. Prof. Waldemar Placek
szeroko omówi∏ choroby skóry g∏owy przebiegajàce
z nadmiernym z∏uszczaniem i mo˝liwoÊci terapeutyczne
∏upie˝u. Wyk∏ady Dr Danuty Sobczak i Dr Piotra Osucha
dotyczy∏y chirurgii odtwórczej w∏osów. Prelegenci powiedzieli
o mo˝liwoÊciach metody mini- i mikrotransplantów, która
polega na przeszczepianiu pojedynczych mieszków
w∏osowych, umo˝liwiajàc uzyskanie równomiernej g´stoÊci
przeszczepionych w∏osów i ich wzrostu w naturalnym
kierunku. Wskazaniem do transplantacji jest ∏ysienie
androgenowe, bliznowaciejàce, rekonstrukcja brwi.
Kwalifikujàc pacjenta do zabiegu nale˝y uwzgl´dniç jego
oczekiwania i dalszy rozwój ∏ysiny. Dr Tomasz Wasy∏yszyn w
swoim wystàpieniu zach´ci∏ s∏uchaczy do wykonywania
trichogramu, który mimo post´pu techniki nadal jest
badaniem o kluczowym znaczeniu w dianostyce chorób
w∏osów, a zarazem stosunkowo prostym i niedrogim. Badanie
trichologiczne jest pomocne w diagnozowaniu ∏ysienia typu
m´skiego, niedoborowego, czy plackowatego. Tradycyjnie
wyk∏adom towarzyszy∏y wystawy firm farmaceutycznych
zwiàzanych z dermatologià.
Drugiego dnia sympozjum uczestnicy mogli zapoznaç si´
z kilkoma technikami zabiegowymi od strony praktycznej.
Wyk∏adowcy pokazali za pomocà wideoprezentacji techniki
przeszczepiania w∏osów (dr Danuta Sobczak), zabiegi epilacji
laserowej (dr Dorota Prandecka, dr Beata Kociemba), zabieg
mezoterapii skóry ow∏osionej g∏owy (dr Monika Nunberg –
Sawicka) dzielàc si´ w∏asnymi doÊwiadczeniami. Odby∏y si´
tak˝e warsztaty z badania trichologicznego pod kierunkiem
dr Tomasza Wasy∏yszyna.
Oprócz wielu cennych informacji uczestnicy otrzymali
pamiàtkowe dyplomy i punkty edukacyjne. 
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oddzia∏ywania na w∏osy, problematyki nadmiernego
ow∏osienia i epilacji laserowej. W gronie lekarzy zajmujàcych
si´ tak˝e aspektem estetycznym dermatologii nie mog∏o
zabraknàç informacji na temat alternatywnych sposobów
leczenia i technik zabiegowych takich jak mezoterapia,
chirurgia odtwórcza w∏osów, czy wreszcie w∏aÊciwej ich
piel´gnacji. W∏osy nie sà bowiem jedynie przydatkami skóry,
ale tak˝e istotnym atrybutem urody, a pacjenci coraz
cz´Êciej zwracajà si´ do dermatologa po „recept´” na zdrowe
i pi´kne w∏osy.
Sesj´ rozpocz´∏a dr Urszula Koz∏owska, która przypomnia∏a
anatomi´ w∏osa i w przyst´pny sposób przedstawi∏a najnowszà wiedz´ na temat regulacji cyklu w∏osowego wskazujàc
na istotnà rol´ tych samych mechanizmów regulacyjnych,
które prowadzà do powstania mieszka w∏osowego w ˝yciu
p∏odowym, na rol´ bia∏ka WNT i zwiàzanych z nim innych dróg
przekazywania sygna∏u w komórkach oraz na wp∏yw hormonów, cytokin, czynników wzrostowych i innych. Prelegentka
uzmys∏owi∏a nam ogromny post´p wiedzy w tej dziedzinie,
a zarazem ogromnà z∏o˝onoÊç zagadnienia. Nast´pnie
prof. Andrzej Langner podsumowa∏ wiedz´ na temat AGA
u m´˝czyzn i mo˝liwoÊci leczenia, podkreÊlajàc bezpieczeƒstwo stosowania inhibitora 5a-reduktazy typu 2
– finasterydu i braku ograniczeƒ wiekowych do tej terapii.
Dr Anna Koz∏owska powiedzia∏a o odr´bnoÊciach przebiegu
i obrazu klinicznego AGA u kobiet, koniecznoÊci szerokiego
ró˝nicowania g∏ównie z przewlek∏ym ∏ysieniem telogenowym
oraz o mo˝liwoÊciach leczenia blokerami receptorów
andro-genowych i próbach terapii finasterydem, których
wyniki zostanà omówione. Prof. Grzegorz Jakiel udzieli∏
cennych wskazówek diagnostycznych dotyczàcych ∏ysienia
andro-genozale˝nego. Podstawowe znaczenie ma ocena
aktywnoÊci androgenowej u kobiet poprzez oznaczenie w
surowicy poziomu testosteronu, DHEAS, SHBG, 3alfa
glukuronianu androstendiolu. U m´˝czyzn natomiast brak
zale˝noÊci mi´dzy st´zeniem testosteronu w surowicy, a
nasileniem ∏ysienia androgenozale˝nego. Wp∏yw na wszystkie
w∏osy majà zaburzenia endokrynologiczne dotyczàce insuliny,
prolaktyny, hormonów tarczycy. Nale˝y pami´taç, ˝e cz´sto
wy∏àcznie lokalny charakter zaburzeƒ nie ma odzwierciedlenia
w zmianach st´˝eƒ hormonów w surowicy krwi. Dr Ma∏gorzata
Bag∏aj powiedzia∏a o mezoterapii – alternatywnej metodzie
leczenia ∏ysienia odwracalnego. Efektem licznych nak∏uç jest
regeneracja tkanek i poprawienie ich trofiki. Do tego dochodzà
efekty dzia∏ania substancji u˝ytych do zabiegu. W przypadku
∏ysienia wykorzystuje si´ witaminy z grupy B, koenzymy,
pierwiastki Êladowe (cynk), inne substancje przyspieszajàce
odnow´ komórkowà (min. pirogronian sodu, krzemionka
organiczna), leki poprawiajàce krà˝enie oraz sterydy wykorzystywane w leczeniu ∏ysienia plackowatego. Dr Bart∏omiej
Kwiek zajà∏ si´ w swoim wyk∏adzie grupà chorób
przebiegajàcych z pierwotnym bliznowaceniem mieszków
w∏osowych o nadal nie w pe∏ni poznanej etiologii. Istotne jest
stworzenie wspó∏czesnej klasyfikacji ∏ysienia pierwotnie
bliznowaciejàcego, w oparciu o którà b´dà przebiegaç dalsze
badania nad skutecznà terapià. Prof. Jacek Arct w wyk∏adzie
pt.: Kosmetyki do piel´gnacji w∏osów – mechanizmy i zakres
dzia∏ania przedstawi∏ mo˝liwoÊci nowej generacji produktów
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dr Michel Zbili
Nicea, Francja

Modelowanie kszta∏tu ust
za pomocà kwasu hialuronowego.
DoÊwiadczenia w∏asne.
Aktualnie, coraz wi´cej osób zg∏asza si´ po porad´
w sprawie wyglàdu swej twarzy. Wiek pacjentów stale si´
obni˝a, pacjenci zg∏aszajà si´ ju˝ od trzydziestego roku ˝ycia.
Stosowane dziÊ w medycynie estetycznej metody sà
w stanie prawie ca∏kowicie zaspokoiç oczekiwania
pacjentów. Praktyczne doÊwiadczenie w tej dziedzinie
medycyny jest niezwykle wa˝nym czynnikiem w doborze
odpowiedniej kuracji, która najcz´Êciej ∏àczy kilka metod
zabiegowych aby zaspokoiç oczekiwania pacjenta
Modelowanie kszta∏tu ust jest czynnoÊcià wymagajàcà
du˝ej precyzji i posiadania bardzo szczegó∏owej wiedzy
i doÊwiadczenia. Ka˝dy przypadek powinien byç przede
wszystkim rozpatrywany w odniesieniu do fizjonomii pacjenta,
a rezultat zabiegu nie mo˝e absolutnie przekraczaç granic
naturalnego wyglàdu twarzy.

W jakim wieku pacjenta
rozpoczàç kuracj´
odm∏adzajàcà ust?
Aby w odpowiednim momencie podjàç kuracj´ odm∏adzajàcà ust, nale˝y dok∏adnie poznaç fizjologi´ starzenia
skóry warg.
Starzenie skóry warg jest zjawiskiem progresywnym,
którego objawy cz´sto okazujà si´ mylne. Dlatego te˝,
w myÊl starej zasady, o wiele lepiej jest wczeÊniej zapobiegaç, ni˝ póêniej leczyç. Nie nale˝y bowiem zapominaç o tym,
˝e powsta∏a zmarszczka ju˝ nigdy samoistnie nie zniknie.
Nawet jeÊli wizualnie zmarszczka nie wydaje si´ g∏´boka,
za∏amanie skóry jest ju˝ g∏´bokie i nie cofnie si´ w przysz∏oÊci. Nale˝y o tym informowaç pacjentów, aby mieli ÊwiadomoÊç, z czym majà do czynienia. Trafna i wyczerpujàca
porada specjalisty ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.
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Diagnoz´ stawia si´ podczas pierwszej konsultacji
bioràc pod uwag´ zarówno oczekiwania pacjenta wzgl´dem
swego wyglàdu jak i stan skóry jego twarzy.
Dokumentacja fotograficzna powinna przedstawiaç okolice
twarzy pacjenta szczególnie podatne na zmiany oraz
zmarszczki ju˝ istniejàce w stanie spoczynku i zmarszczki
widoczne podczas ruchów mimicznych twarzy.
Podczas konsultacji lekarskiej powinno si´ tak˝e
odró˝niç okolice skóry marszczàce si´ naturalnie w trakcie
ruchów mimicznych (bruzdy nosowe, fa∏dki mi´dzy
brwiami i na czole) od okolic podatnych na pojawienie si´

zmarszczek w miar´ post´pu procesu starzenia skóry
(okolice wokó∏ oczu, policzki, okolice ust).
Zmarszczki mimiczne podlegajà kuracji w zale˝noÊci
od uczucia dyskomfortu pacjenta. Powinno si´ jednak
dzia∏aç zapobiegawczo, bowiem w przypadku pojawienia
si´ nast´pnie zmarszczek z powodu zestarzenia skóry,
powrót do poprzedniego stanu jest bardzo trudny. Lepiej
wczeÊniej zapobiegaç ni˝ póêniej leczyç.
Konsultacja lekarska powinna zakoƒczyç si´ nakreÊleniem planu zabiegów, z jednoczesnym wyjaÊnieniem
metody i liczby zabiegów koniecznych do osiàgni´cia
po˝àdanych rezultatów.
WyjaÊniajàc pacjentowi wybór metody i plan kuracji, nale˝y
równie˝ wyjaÊniç jakich skutków mo˝na si´ spodziewaç
i, przede wszystkim, jakie sà granice mo˝liwoÊci stosowanej
metody, aby potem nie rozczarowaç niepotrzebnie pacjentów.

DoÊwiadczenia w∏asne
Stosowana przeze mnie do zabiegów gama produktów
SurgiDerm® zawiera produkt przeznaczony wy∏àcznie
do kuracji odm∏adzajàcej skóry ust – SurgiLips® o strukturze
dostosowanej do Êluzowego typu tkanek skóry warg.
Wyjàtkowo efektywna struktura siateczkowata produktu
powoduje spowolnienie niszczenia enzymatycznego tkanek
przyczyniajàc si´ jednoczeÊnie do znacznego zwi´kszenia
trwa∏oÊci produktu w obr´bie skóry warg.
Jego jednorodna struktura i wyjàtkowa p∏ynnoÊç konsystencji nadajà wargom naturalnà j´drnoÊç, bez wyczuwalnej
pod palcami obecnoÊci produktu w skórze.
Ponadto, SurgiLips® intensywnie przywraca odpowiednie
nawil˝enie Êluzówek wargi, co ogranicza post´powanie
procesu starzenia tkanek.
Metoda wstrzykiwania produktu zale˝y od stanu skóry
warg. Mo˝liwe jest jednoczesne wprowadzenie, czasem
nawet kilku ró˝nych produktów, zarówno do wargi
czerwonej, konturu, jak i wargi bia∏ej.
OsobiÊcie preferuj´ SurgiLips® jako skuteczny sposób
modelowania ust, zaÊ SurgiDerm® 24XP, lub SurgiDerm®
30XP do konturu ust, w zale˝noÊci od stopnia zestarzenia
tkanek (zwyk∏e os∏abienie lub zniszczenie starcze) oraz
SurgiDerm® 24XP do bruzdy nosowo-wargowej.
Cz´sto konieczne jest tak˝e zastosowanie mesolift
wokó∏ ust przy u˝yciu SurgiLift®, co wzmacnia j´drnoÊç
os∏abionej skóry i ogranicza pog∏´bianie si´ bruzdy
nosowo-wargowej.

Protokó∏ zabiegowy
• warga bia∏a – brak zmarszczek w spoczynku
• kontur zachowany
• warga czerwona – dobrze nawil˝ona

• lekki zanik konturu
• warga bia∏a – delikatne zmarszczki
• odwodnienie Êluzówki

• warga bia∏a – liczne zmarszczki
nawet w spoczynku • zanik konturu
• silne odwodnienie Êluzówki

Stadium 1:
• pierwszy zabieg
• drugi zabieg fakultatywny, wizyta
kontrolna mi´dzy 30. a 60. dniem
od zabiegu,
• konsultacja co 6 – 9 miesi´cy.

Stadium 2:
• pierwszy zabieg,
• drugi zabieg fakultatywny, wizyta
kontrolna mi´dzy 30. a 60. dniem
od zabiegu,
• konsultacje co 6 miesi´cy.
Zalecana kontrola co 3 miesi´ce.

Stadium 3:
• pierwszy zabieg,
• nast´pny zabieg mi´dzy 30. a 60.
dniem od daty pierwszego, trzeci
zabieg mi´dzy 90. a 120. dniem
od daty pierwszego, nast´pnie
kuracja co 6 miesi´cy z regularnà
kontrolà i dodatkowymi zabiegami
fakultatywnymi, na ˝yczenie pacjenta.

Podsumowanie
Modelowanie ust jest precyzyjnà czynnoÊcià wymagajàcà du˝ego doÊwiadczenia i umiej´tnoÊci trafnego doboru
metody kuracji, dostosowanej do potrzeb pacjenta. Zalecane jest wykonanie serii kilku zabiegów w celu osiàgni´cia
naturalnego i trwa∏ego rezultatu, który b´dzie odpowiadaç oczekiwaniom pacjenta. W∏aÊciwy wybór odpowiedniego
produktu jest czynnikiem decydujàcym o powodzeniu ca∏ej kuracji, a ka˝dy specjalista powinien dokonaç wyboru w zgodzie
z w∏asnym doÊwiadczeniem.
Nie wolno przede wszystkim zapominaç o tym, ˝e jedynym celem do którego nale˝y dà˝yç jest osiàgni´cie naturalnego
wyglàdu w efekcie ca∏ej kuracji, która przywróci m∏odszy wyglàd i dobre samopoczucie naszym pacjentom. 

Nowy, bezp∏atny magazyn dla klientów gabinetów
dermatologii i medycyny estetycznej, beauty spa
i wellness !
Pierwszy numer Eksperta ju˝ pod koniec stycznia!
Dlaczego powsta∏ Magazyn Ekspert Anti Aging ?
We wspó∏pracy ze Stowarzyszem Lekarzy Dermatologów Estetycznych
powsta∏a idea bezp∏atnego magazynu, w którym eksperci b´dà przedstawiaç najnowsze i najbardziej interesujàce tematy zwiàzane z dbaniem
o zdrowie i urod´. (Zgodnie z zasadà medycyny anti aging – te dwa tematy
nierozerwalnie ∏aczà si´ ze sobà. Równie˝ Êwiatowa kosmetologia coraz
cz´Êciej korzysta z osiàgni´ç medycyny estetycznej i tworzy kosmetyki,
które sà uzupe∏nieniem dla zabiegów wykonywanych w gabinetach.)

Jakà rol´ pe∏ni Ekspert w Twoim gabinecie ?
Comiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝ ulotki reklamowe)
êród∏em informacji dla klientów Twojego gabinetu. Ekspert b´dzie pe∏ni∏
rol´ przewodnika po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia.
Jest te˝ doskona∏ym prezentem dla sta∏ych klientów twojego gabinetu.

Jak zamówiç wi´kszà iloÊç Magazynów Ekspert ?
Zamówienie mo˝esz z∏o˝yç telefonicznie, przys∏aç pocztà, e-mailem
lub faxem na podany poni˝ej adres. Pami´taj aby podaç nazw´ i adres,
telefon, fax, e-mail oraz nazwisko w∏aÊciciela gabinetu, który zamawia
Eksperta! IloÊç zamówionych co miesiàc magazynów musi byç sta∏a
a zamówienie min. na pó∏ roku. Magazyn Ekspert ma w 2006 r.
– 9 wydaƒ (od lutego do grudnia 2006 w tym nr lipiec – sierpieƒ ∏àczony).
Mo˝esz wybraç nast´pujàcà iloÊç przysy∏anych co miesiàc sztuk
Eksperta: 1, 10, 25, 50 egzemplarzy. Po z∏o˝eniu zamówienia otrzymasz
faktur´ na op∏acenie zrycza∏towanej op∏aty pocztowej (sam Magazyn
jest bezp∏atny). Po dokonaniu przelewu, b´dziesz otrzymywa∏ co miesiàc
paczk´ z zamówionà iloÊcià Magazynu Ekspert.

Redakcja Derma News i Ekspert:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Alter Ego
00-759 Warszawa, ul. Parkowa 13/17, lok.125
Tel: (22) 49 83 530, fax: (22) 4997443, tel. kom: 0-60733 88 27, 0-60133 20 33
e-mail: alterego@alterego.pl

dr Beata Kociemba
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Revalid – po∏àczenie
wewn´trznej suplementacji
i odpowiedniej piel´gnacji w∏osów.
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W∏osy, które podobnie jak paznokcie, sà wytworami
ludzkiej skóry, zbudowane sà g∏ównie z keratyny, która
zawiera oko∏o 20% cysteiny – aminokwasu bogatego
w siark´. Sà one nieustannie nara˝one na dzia∏anie
wielu, cz´sto niekorzystnych, czynników, powodujàcych
pogorszenie ich kondycji. Mogà one mieç êród∏o tak
w naszym organizmie lub otoczeniu zewn´trznym. Na stan
w∏osa wp∏ywajà bowiem zarówno niedobory pewnych
elementów, takich jak witaminy z grupy B, ˝elazo, cynk –
wynikajàce z nieodpowiedniej diety czy te˝ innych
czynników powodujàcych zaburzenia wch∏aniania
sk∏adników od˝ywczych, jak zaburzenia hormonalne,
choroby ogólnoustrojowe. Problemem mogà byç te˝
uszkodzenia zewn´trzne, w tym mechaniczne, b´dàce
np. skutkiem niew∏aÊciwej piel´gnacji.
W aspekcie kosmetycznym poprawianie wyglàdu
trzonu w∏osa jest mo˝liwe, ale ma jedynie wymiar krótkotrwa∏y. èle dobrane kosmetyki mogà nawet powodowaç
uszkodzenie mieszków w∏osowych. Natomiast preparaty, które dzia∏ajà na mieszek w∏osowy w niewielkim
stopniu poprawiajà wyglàd uszkodzonych w∏osów.
Pobudzajàc jednak mieszki powodujà, ˝e odrastajàce
„nowe" w∏osy sà zdrowe i majà ∏adny wyglàd.
Najskuteczniejszym rozwiàzaniem jest stosowanie
odpowiedniej terapii oraz suplementacji wewn´trznej,
plus zastosowanie odpowiedniego leczenia miejscowego a tak˝e w∏aÊciwej piel´gnacji w∏osów. Dobrym
rozwiàzaniem wspomagajàcym leczenie jest nowa linia
suplementów i kosmetyków do piel´gnacji w∏osów
Revalid®. Produkty te, uzupe∏niajàc si´ wzajemnie, dajà
gwarancj´ najwy˝szej skutecznoÊci.
Kapsu∏ki Revalid®, obecne sà na rynku od wielu lat i
cieszà si´ nies∏abnàcym zaufaniem, czego dowodem
jest m.in. wyró˝nienie w konkursie Laur Konsumenta
Przeglàdu Gospodarczego. Kapsu∏ki te zawierajà:
DL-metionin´, L-cystyn´, pantotenian wapnia, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny,kwas
paraaminobenzoesowy, w postaci chelatowej: ˝elazo,
cynk, miedê oraz wyciàg z prosa, wyciàg z kie∏ków
pszenicy oraz dro˝d˝e piwne. Revalid® powinien byç
stosowany w dawce 3 razy dziennie 1 kapsu∏ka przez
3 m-ce. Wyniki terapii pojawiajà si´ nawet ju˝ po
pierwszym miesiàcu przyjmowania.
Zawarte w preparacie aminokwasy przyspieszajà
biosyntez´ keratyny. Zwiàzki chelatowe ˝elaza, cynku
i miedzi pozwalajà na znaczne zwi´kszenie wch∏aniania
tych pierwiastków. ˚elazo zmniejsza ∏amliwoÊç w∏osa,

nadaje elastycznoÊç, poprawia od˝ywienie skóry g∏owy.
Niedobór ˝elaza mo˝e prowadziç do rozlanego ∏ysienia.
Miedê jest g∏ównym sk∏adnikiem kofaktorów enzymatycznych, jest niezb´dna do funkcjonowania oksydazy
cytochromowej i wykorzystania energii w mitochondriach, aktywnoÊci tyrozynazy i wytwarzania melaniny –
zapewnia w∏osom ˝ywy kolor. Cynk jest niezb´dny
do funkcjonowania wielu metaloenzymów, konieczny do
syntezy ró˝nych bia∏ek w tym keratyny w∏osa. Dodatkowo
Witaminy z grupy B (B1,B5) uszczelniajà p∏aszcz
ochronny w∏osa, dodajàc im spr´˝ystoÊci i blasku.
Revalid® mo˝e byç stosowany jako preparat
pomocniczy w leczeniu niedoborów aminokwasów
siarkowych, witamin i minera∏ów w ró˝nych schorzeniach w∏osów, tj.: ∏ysienie rozlane, androgenowe, ∏ojotokowe, ∏ysienie wtórne w przebiegu innych chorób,
polekowe na tle zaburzeƒ hormonalnych a tak˝e w os∏abieniu struktury w∏osa, rozdwajaniu czy ∏amliwoÊci.
Uzupe∏nieniem stosowanych doustnie kapsu∏ek
powinna byç piel´gnacja odpowiednio dobranymi
kosmetykami. Linia kosmetyków do w∏osów Revalid®
oferuje szampon oraz balsam do codziennego u˝ycia
a tak˝e krem oraz tonik do stosowania w celu pog∏´bionej piel´gnacji. Ich sk∏ad zosta∏ tak dobrany, aby stanowi∏y jak najskuteczniejsze uzupe∏nienie wewn´trznej
suplementacji lub te˝ terapii przeprowadzanej pod okiem
lekarza dermatologa. Podobnie jak kapsu∏ki Revalid®,
wszystkie produkty piel´gnacyjne sà produkowane
w Szwajcarii i dost´pne wy∏àcznie w aptekach.
Kosmetyki Revalid® zawierajà aminokwasy, wyciàgi
roÊlinne, witaminy z grupy B, oraz – w przypadku toniku
– kofein´ i panthenol. Szczególnego podkreÊlenia
wymaga zawartoÊç kofeiny. Jest ona unikatowym
sk∏adnikiem w tego rodzaju produktach. Dzia∏a na zasadzie hamowania fosfodiesterazy cAMP, powodujàc tym
samym wzrost cAMP w komórkach, a to z kolei powoduje
przyspieszenie podzia∏ów komórkowych oraz wp∏ywa
na popraw´ mikrokrà˝enia. Tonik mo˝e byç stosowany
jako produkt hamujàcy wypadanie w∏osów w codziennej
piel´gnacji w∏osów os∏abionych, w trakcie leczenia ∏ojotoku skóry g∏owy lub jako element kuracji po zabiegu
mezoterapii. Dowiedziono równie˝ pozytywnego dzia∏ania
kofeiny na hamowanie ∏ysienia typu androgenowego. 

