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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

To ju˝ ostatni numer Eksperta w tym roku. Najlepszym 

dowodem na to, ˝e w bran˝y dermatologii estetycznej 

i na rynku kosmetyków dobrze si´ dzieje, sà wyniki konkursu

na Per∏y Dermatologii Estetycznej. Na stronach 16-21

prezentujemy list´ produktów, które dermatolodzy uznali 

za najlepsze i najbardziej bezpieczne.

O tym, ˝e starzenie si´ skóry to nie tylko problem

zmarszczek, ale te˝ utrata obj´toÊci, zanikanie idealnego

owalu twarzy, piszemy w naszym dossier. Skutecznym

sposobem na przywrócenie cerze j´drnoÊci i m∏odszych

rysów jest wolumetria. Zabiegi tego typu dajà równie 

dobre efekty w poprawianiu wyglàdu takich detali jak uszy 

czy nos.Wokó∏ toksyny botulinowej naros∏o wiele mitów.

Na pytania i wàtpliwoÊci pacjentów odpowiada 

dr Julita Zaczyƒska-Janeczko.

W naszym magazynie jednym ze sta∏ych dzia∏ów 

jest rubryka poÊwi´cona chirurgii plastycznej.W tym

numerze zamieszczamy ranking zabiegów chirurgii 

plastycznej, które cieszy∏y si´ najwi´kszym powodzeniem 

w mijajàcym roku. Ranking powsta∏ na podstawie danych

zebranych z wybranych losowo klinik w ca∏ej w Polsce.

Z nadziejà, ˝e przysz∏y 2011 rok przyniesie wiele

nowych, odm∏adzajàcych propozycji dla naszych pacjentów

Wszystkim Czytelnikom „Eksperta” ˝ycz´ zdrowych,

pogodnych Âwiàt i Wspania∏ego Nowego Roku!      

Pod patronatem

dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska   
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 



Z∏ó˝ zamówienie na wysy∏k´ magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

Dwumiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝
ulotki reklamowe) êród∏em informacji dla pacjentów Twojego
gabinetu. Ekspert pe∏ni rol´ przewodnika po nowych zabiegach
i produktach godnych polecenia. To tak˝e doskona∏y prezent
dla sta∏ych klientów.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesy∏aç faksem pod numer: 22/847 69 33,
albo e-mailem na adres: agnieszka@dermatologia-estetyczna.pl. 
Mo˝na te˝ wys∏aç je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1. Podaj swoje imi´ i nazwisko, pe∏nà nazw´ i adres gabinetu 
(∏àcznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2. Cena 1 egzemplarza: 2,20 z∏ + koszt wysy∏ki doliczany do ka˝dego 
egzemplarza (koszt wysy∏ki jest zale˝ny od wagi przesy∏ki i dzielony 
przez liczb´ zamówionych egzemplarzy wg cennika firmy wysy∏kowej).

3. Po z∏o˝eniu zamówienia dostaniesz faktur´ na op∏acenie nale˝noÊci 
za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu, b´dziesz otrzymywa∏ co dwa 
miesiàce paczk´ z zamówionà liczbà magazynów Ekspert.

Nast´pny numer: styczeƒ/luty 2011.
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12 Estetyczne zabiegi: okiem pacjenta i lekarza 

14 Toksyna botulinowa – opinia dermatologa      
Konsultacja: dr Julita Zaczyƒska-Janeczko
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ZABIEGI CHIRURGII PLASTYCZNEJ

Twarz                                 Cia∏o

Prezentujemy zestawienie (niereprezentatywne) zabiegów chirurgii plastycznej wykonywanych najcz´Êciej 
w specjalistycznych klinikach w 2010 roku. Dane pochodzà z kilku gabinetów w Polsce.

Lecznica Kabaty 

Warszawa 
www.revita-chirurgia.pl  

Klinika Chirurgii Plastycznej 
dr Adama Sankowskiego 

Warszawa
www.sankowski.com.pl 

Dr Artur Zawisz Prywatny OÊrodek
Chirurgii Plastycznej 

Kraków
www.chirurgia-plastyczna.med.pl   

Klinika Kolasiƒski 

Poznaƒ
www.klinikakolasinski.pl

Aesthetic Med

Szczecin
www.aestheticmed.com.pl  

1. korekcja nosa
2. korekcja powiek górnych 

i dolnych 
3. face lift

1. lifting twarzy i szyi
2. plastyka nosa
3. przeszczepy tkanki t∏uszczowej 

(pobieranej z brzucha 
i ud) w ró˝ne miejsca twarzy:
w policzki, usta, nos – w celu 
wype∏nienia, nadania spr´˝ystoÊci 
lub obj´toÊci

1. korekcja nosa
2. korekcja powiek górnych i dolnych
3. operacje uszu

1. przeszczep w∏osów
2. korekcja uszu
3. korekcja powiek górnych i dolnych

1. facelifting
2. korekta nosa
3. operacje powiek górnych i dolnych

1. operacje piersi: powi´kszanie,
zmniejszanie, podnoszenie, rekonstrukcja

2. liposukcja
3. korekcja pow∏ok brzusznych

1. chirurgia piersi: powi´kszenie piersi 
implantami, plastyka piersi, plastyka 
z redukcjà etc.

2. liposukcja (brzucha, ud, kolan etc.)
3. plastyka brzucha

1. powi´kszanie piersi
2. plastyka pow∏ok brzusznych
3. zmniejszanie piersi

1. korekcja piersi: powi´kszanie,
zmniejszanie, podnoszenie

2. modelowanie sylwetki – liposukcja
3. plastyka brzucha 

1. operacje piersi: powi´kszanie implantami,
lifting piersi oraz lifting z redukcjà 
gruczo∏u

2. liposukcja
3. plastyka brzucha

NAZWA KLINIKI    

Chirurgia plastyczna:

Najpopularniejsze zabiegi
chirurgii plastycznej 2010
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Zmiany zniekszta∏cajàce owal twa-
rzy dotyczà g∏ównie okolicy koÊci
policzkowych, policzków, fa∏dów
nosowo-wargowych, kàcików ust.
Na opadanie nara˝one sà tak˝e
okolice ˝uchwy i podbródka. Przy-
wracanie im dawnej obj´toÊci jest
dziÊ mo˝liwe przede wszystkim
dzi´ki technikom wolumetrycznym.
Ich pojawienie si´ na rynku poz-
woli∏o na zmian´ podejÊcia do od-
m∏adzania czy korygowania rysów
twarzy. Da∏o mo˝liwoÊç modelowa-
nia obszarów koÊci policzkowych,
podbródka, okolicy skroni czy tzw.
doliny ∏ez. Najnowsze preparaty do
wype∏nieƒ potrafià zwi´kszaç ob-
j´toÊç tkanek, zgrabnie uformowaç
zapadni´te policzki oraz „pod-
ciàgnàç” podbródek zwiotcza∏y 
na skutek grawitacji, dzi´ki czemu
twarz odzyskuje dawny kontur.    

Wype∏nianie kwasem
hialuronowym    
W redukcji zmarszczek i mode-
lowaniu rysów twarzy oraz przy-
wracaniu obj´toÊci tkankom u˝ywa
si´ ró˝nych preparatów stabili-
zowanego kwasu hialuronowego.
Preparat w postaci ˝elu o bardzo
plastycznej konsystencji wstrzykuje
si´ g∏´boko ig∏à w wybranà okolic´,
a nast´pnie rozmasowuje, by nie
pozosta∏y ˝adne grudki i nierów-
noÊci. Do niedawna wype∏niacze

wprowadzano do tkanek metodà
iniekcji za pomocà igie∏ lub ostrych
kaniul. Ale nawet mimo du˝ego
doÊwiadczenia lekarzy, którzy wy-
konywali te zabiegi, nie sposób
by∏o uniknàç objawów ubocznych 
w postaci wybroczyn, obrz´ków,
zasinieƒ, krwiaków, a tak˝e po-
wa˝niejszych zmian (na szcz´Êcie
rzadkich), np. zatorów limfaty-
cznych czy przypadkowych wstrzyk-
ni´ç do naczyƒ krwionoÊnych. Al-
ternatywnym sposobem podawania
wype∏niaczy i metodà na unikni´cie
nieprzyjemnych skutków zabiegów
jest zastosowanie tzw. mi´kkiej
kaniuli. 

Mi´kki lifting 
U˝ywana do zabiegu ig∏a jest
gi´tka, elastyczna, o zaokràglo-
nym, t´pym koƒcu. Poprzez poje-
dyncze wk∏ucia, które nie uszkodzà
ani skóry, ani tkanek po∏o˝onych
g∏´biej, mo˝na bezpiecznie wype∏-
niç rozleg∏y obszar twarzy. Co
wa˝ne – bez pozostawienia na
skórze urazów w postaci zasinieƒ
czy krwiaków. 

Przed zabiegiem lekarz wy-
konuje dok∏adnà analiz´ stanu
skóry i ustala z pacjentem, jakie sà
jego oczekiwania, dostosowujàc je
do mo˝liwoÊci metody. Zwraca
szczególnà uwag´ na obecnoÊç
wiotkoÊci, obszarów wypuk∏ych,

wkl´s∏ych i zaników kostnych.
Dermografem zaznacza te okolice,
które majà podlegaç leczeniu.
Nast´pnie przez wykonany kaniulà
otwór wprowadza jà g∏´biej. Takie
punkty wykonuje si´ w ró˝nych
miejscach, w zale˝noÊci od tego,
jaki obszar skóry podlega za-
biegowi, np. w dolnej 1/3 bruzdy
nosowo-wargowej. Poprzez otwór
jest jednoczesny dost´p na ca∏ej
d∏ugoÊci bruzdy nosowo-wargowej,
brzegów wargi górnej i dolnej oraz
powy˝ej brody i na obszarze owalu.
Materia∏ mo˝na podawaç np. tech-
nikà z wycofywaniem i zwartym
wachlarzem, co daje efekt jedno-
litego wyg∏adzenia. Twarz po poda-
niu materia∏u wype∏niajàcego tà
metodà zyskuje dawnà obj´toÊç, 
a skóra jest g∏adsza i rozÊwietlona.
Dzi´ki masa˝owi ostrzykiwanych
miejsc tu˝ po zabiegu uzyskujemy
efekt naturalnego odm∏odzenia le-
czonych obszarów.  
Dla kogo: Metoda ma zastosowa-
nie zarówno u m∏odych, jak i u star-
szych pacjentek, nawet ze znacznà
utratà obj´toÊci tkanek i wiotkoÊ-
cià skóry. 
Gdzie: Technika ta s∏u˝y do nada-
wania obj´toÊci okolic, w których
wykonuje si´ g∏´bsze iniekcje, np.
tzw. dolina ∏ez, Êrodkowa cz´Êç
twarzy – okolice koÊci policzko-
wych oraz okolice skroni i ˝uchwy.

Przywracamy kontur twarzy
– najlepsze techniki i preparaty
Starzenie si´ twarzy polega nie tylko na pojawieniu si´ zmarszczek, ale tak˝e na zmianie jej rysów,
wiotczeniu tkanek, zmniejszeniu iloÊci podskórnej tkanki t∏uszczowej, ubytku tkanki kostnej 
oraz utracie obj´toÊci i j´drnoÊci skóry spowodowanej os∏abieniem sieci w∏ókien spr´˝ystych.
Przybli˝amy metody, które pomogà poprawiç kontur twarzy.

DOSSIER: Modelowanie obj´toÊciowe twarzy 

Konsultacja: dr Joanna Buchowicz, Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej

Warszawa, ul. Domaniewska 22A   
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Koszt zabiegu: ok. 2000 z∏
Podsumowanie:
1. Niewàtpliwà zaletà stosowa-
nia t´pej kaniuli do wype∏nieƒ
obj´toÊciowych jest mo˝liwoÊç
unikni´cia stanu zapalnego, a co
za tym idzie przyspieszonego roz-
padu wstrzykiwanego produktu 
ze wzgl´du na brak wysi´ku krwi. 
2. To metoda bardzo skuteczna,
bo pozwala na bardziej równo-
mierne i jednolite rozprowadzenie
produktu pod skórà ni˝ za pomocà
zwyk∏ej ig∏y. 
3. Ze wzgl´du na t´pe zakoƒcze-
nie ig∏y zredukowano praktycznie
do zera mo˝liwoÊç wstrzykni´cia
wewnàtrznaczyniowego (ig∏a Êliz-
ga si´, a nie tnie tkanki na swojej
drodze). 
4. Poniewa˝ po zabiegu nie ma
obrz´ku, wybroczyn, zasinieƒ, 
nie wy∏àcza on z ˝ycia spo∏eczno-
-zawodowego.
5. Podczas wstrzykiwania mate-
ria∏u pacjenci odczuwajà niewielki
ból, a w zasadzie jest to tylko
uczucie rozpierania. 
6. Dodatkowym atutem stoso-
wania kaniul do modelowania
obj´toÊciowego jest ograniczenie
zu˝ycia preparatu przy zachowa-
niu zadowalajàcego efektu
koƒcowego. 

Kwas polimlekowy 
w modelowaniu
twarzy     
Do wype∏niania obj´toÊci twarzy
wykorzystuje si´ tak˝e kwas polim-
lekowy (g∏ówny sk∏adnik preparatu
Sculptra) – substancj´ bardzo
zbli˝onà do wyst´pujàcej w orga-
nizmie, co sprawia, ˝e produkt jest
dobrze tolerowany. Podobnie jak
kwas hialuronowy, jest biodegrad-
owalny, a wi´c bezpieczny. Podany
w g∏àb skóry, oprócz tego, ˝e wy-
równuje g∏´bokie zmarszczki i fa∏-
dy, uzupe∏nia te˝ ubytki w obj´toÊci
twarzy, które sà naturalnym nast´p-
stwem procesu starzenia. Preparat

pobudza fibroblasty do produkcji
nowych w∏ókien kolagenowych, stàd
przywraca skórze j´drnoÊç i g´s-
toÊç. Efekty sà zauwa˝alne z cza-
sem. Po zabiegu mo˝emy zaobser-
wowaç ju˝ zwi´kszenie obj´toÊci,
ale poprawa jakoÊci skóry nast´-
puje dopiero po up∏ywie oko∏o 6 ty-
godni. Zachodzàce stopniowo w skórze
procesy przywracajà to, co zosta∏o
z wiekiem w twarzy zmienione.  
Pe∏na kuracja wymaga zazwyczaj
wykonania 2-4 zabiegów w odst´-
pach 6-tygodniowych. Sam zabieg
trwa oko∏o 30 minut. 
Dla kogo: najbardziej spektakularne
efekty po zastosowaniu Sculptry sà
widoczne u osób dojrza∏ych, m∏ode
mogà je potraktowaç jak profilak-
tyk´.  
Gdzie: Kwas polimlekowy jest sku-
teczny w wype∏nianiu obj´toÊci za-
padni´tych policzków, okolic koÊci

policzkowych, podbródka, g∏´bokich
fa∏d nosowo-wargowych, opadajà-
cych kàcików ust. 
Koszt zabiegu: od. 1500 z∏
Podsumowanie:
1. Kwas polimlekowy to materia∏
bezpieczny, poniewa˝ rozk∏ada si´
po pewnym czasie w organizmie.
2. Efekt zabiegu jest widoczny
ok. 2 lat – dopiero po up∏ywie
tego czasu wymaga powtórki.   
3. Preparat Sculptra podaje si´
bardzo cienkimi ig∏ami, zatem 
nie pozostawia Êladów w miej-
scach wk∏ucia, a ból podczas
zabiegu jest zminimalizowany.
Wykonany po zabiegu masa˝ po-
maga dobrze rozmieÊciç preparat.
4. To dobry zabieg dla tych,
którzy nie sà gotowi na szybkie
zmiany w wyglàdzie twarzy, 
bo kwas polimlekowy stopniowo
ujawnia swoje dzia∏anie. �

foto: serw
is prasow

y Jean d'Arcel
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Cz´sto, mówiàc o starzeniu si´
twarzy, skupiamy si´ na zmarsz-
czkach, tymczasem o jej atrakcyj-
nym wyglàdzie decyduje wiele szcze-
gó∏ów: jakoÊç skóry, jej napi´cie,
obj´toÊç twarzy, praca mi´Êni mi-
micznych, i dopiero suma tych niu-
ansów sk∏ada si´ na to, czy twarz
odbieramy jako m∏odà i pi´knà. 

Wolumetria jest wa˝nà w der-
matologii estetycznej technikà,
która pozwala odtworzyç zmienia-
jàce si´ wraz z wiekiem rysy twa-
rzy oraz uzupe∏niç wi´ksze i mniej-
sze ubytki w jej obj´toÊci. Te drob-
ne elementy, takie jak zapadni´te
skronie czy zanik poduszeczek t∏usz-
czowych nad brwiami sà niezwyk-
le istotne dla urody twarzy. Pacjen-
ci niekiedy nie zdajà sobie z tego
sprawy, upatrujàc powodu nieza-
dowolenia ze swojego wyglàdu 
w zupe∏nie innym miejscu. 

Dobry lekarz zapyta, w czym
pacjent widzi problem i doradzi,
która okolica jego zdaniem wy-
maga zabiegu. Wnikliwie oceni,
ile i jakiego preparatu u˝yç, jak
d∏ugo utrzyma si´ on w skórze, 

by pobudzaç jà do produkcji kola-
genu oraz ustali, kiedy trzeba
wykonaç kolejny zabieg. DoÊwiad-
czony lekarz poda dok∏adnie takà
iloÊç preparatu, jaki jest potrzeb-
ny, by rysy twarzy nabra∏y har-
monii. Przy uzupe∏nianiu drob-
nych mankamentów wystarczy go
naprawd´ niewiele. Najistotniej-
sze przy tym jest odtwarzanie
naturalnego pi´kna, a nie doda-
wanie wype∏niacza i tym samym
nadawanie nienaturalnych kszta∏-
tów twarzy. Lekarz przed ka˝dym
zabiegiem musi zrobiç dok∏adnà
analiz´ twarzy, przygotowaç do-
kumentacj´ fotograficznà. Efekt
dobrze zrobionego zabiegu powi-
nien byç taki, ˝e nie zauwa˝ymy,
które miejsce uleg∏o „naprawie”,
ale mamy ogólne wra˝enie, ˝e
twarz wyglàda na wypocz´tà,
zyskuje Êwie˝oÊç, jest harmonijna
i odm∏odzona. 

Nos
Poprawienie jego kszta∏tu nieko-
niecznie musi byç zwiàzane z pod-

dawaniem si´ operacji plastycz-
nej, bo mo˝na go skorygowaç 
za pomocà wype∏niaczy na bazie
kwasu hialuronowego. To techni-
ka minimalnie inwazyjna, pozwa-
lajàca na szybki powrót pacjenta
do codziennej aktywnoÊci – dobra
dla osób, które wolà uniknàç
interwencji chirurga. W tego typu
zabiegach niezwykle wa˝ne jest,
by lekarz mia∏ du˝e doÊwiadcze-
nie w technikach wolumetrycz-
nych, bardzo dobrà znajomoÊç
anatomii, a tak˝e poczucie este-
tyki. Musi on starannie dobraç
iloÊç materia∏u i odpowiednià
technik´ zabiegu, by efekt by∏
zadowalajàcy. Po 1-1,5 roku
mo˝e zaistnieç potrzeba uzu-
pe∏nienia preparatu lub zrobienia
minimalnej korekty.  

G∏adzizna czo∏a 
Nawet tutaj, gdy twarz zaczyna
si´ starzeç, zanika tkanka pod-
skórna, wi´c czo∏o zapada si´ 
w niektórych miejscach. Korekcji
tej okolicy mo˝na dokonaç przy

Zastosowanie
wype∏niaczy

w nietypowych miejscach  

Preparaty u˝ywane do zabiegów dermatologii estetycznej, np. kwas hialuronowy czy Botox, zrobi∏y
zawrotnà karier´ w usuwaniu zmarszczek i nadawaniu obj´toÊci twarzy. Ale ich zastosowanie 
ma obecnie o wiele szerszy zasi´g: mo˝na nimi poprawiaç np. wyglàd takich detali jak uszy czy nos.

DOSSIER: Modelowanie obj´toÊciowe twarzy 

Konsultacja: dr n. med. Ewa Kaniowska, Centrum Dermatologii Estetycznej 

i Laserowej Derma Puls, www.derma-puls.com.pl
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u˝yciu kwasów: polimlekowego 
i hialuronowego. Sprawià one, ˝e
zapadni´te miejsca wype∏nià si´.
Zastrzyki z toksyny botulinowej
dadzà dodatkowy efekt liftingu 
– czo∏o b´dzie g∏adkie i ∏adnie
wysklepione.  

Skronie 
Wyglàd skroni mo˝e nam do-
dawaç lat, jeÊli sà zapadni´te,
kojarzà si´ z chorobà, staroÊcià,
a skojarzenia majà du˝y wp∏yw
na to, jak postrzegamy innych.
Wkl´s∏oÊç skroni mo˝na zlikwi-
dowaç, stosujàc ró˝ne techniki 
i preparaty do wype∏nieƒ tego
obszaru. Dzi´ki nim twarz b´dzie
wyglàda∏a naturalnie i nabierze
∏agodnych rysów.      

Uszy 
Z wiekiem starzejà si´ tak˝e p∏at-
ki uszu, które zaczynajà wiotczeç.
To widaç zw∏aszcza z profilu, 
i choç to niby drobny detal, ma
jednak du˝y wp∏yw na to, czy od-
bieramy twarz jako m∏odà, czy
te˝ nie. Po wstrzykni´ciu pre-
paratu wolumetrycznego (wystar-
czy bardzo ma∏a iloÊç) p∏atki uszu
odzyskujà dawny kszta∏t.

Broda 
Utrata kszta∏tu brody, jej wy-
suni´cie do przodu i podniesienie
do góry, wp∏ywa na postrzeganie
owalu twarzy. Korekta tego

obszaru wià˝e si´ z zastoso-
waniem ró˝nych terapii: toksyny
botulinowej, wype∏niaczy. Odpo-
wiednia diagnoza lekarza i sta-
ranne dobranie technik zabiegu 
i preparatów odpowiadajà za
efekt zabiegu. DoÊwiadczony spe-
cjalista nada twarzy ∏adny profil.  

Kàt ˝uchwy 
Jest równie wa˝nym elementem
twarzy. To co nas w tej okolicy
postarza, to drobne zmarszczki
tworzàce si´ ko∏o ucha. Poprzez
u˝ycie specjalnych technik i rów-
nomierne rozprowadzenie prepa-
ratów mo˝na si´ ich pozbyç. �

TO WA˚NE!
Lekarz specjalista z du˝ym doÊwiadczeniem podczas jednej sesji jest w stanie dokonaç korekcji nie tylko
typowych miejsc zazwyczaj poddawanych zabiegom, takich jak: koÊci jarzmowe, dolina ∏ez, kàciki ust, usta,
ale równie˝ wspomnianych wy˝ej okolic twarzy. Jest to mo˝liwe poprzez zastosowanie zabiegu tzw. „mi´kkiego
liftu” z u˝yciem specjalnej kaniuli, gdzie umiej´tne roz∏o˝enie preparatu na ca∏ej twarzy wp∏ywa na efekt
koƒcowy zabiegu. Wià˝e si´ to z wi´kszym kosztem zabiegu, ale szybciej uzyskujemy oczekiwane efekty 
i oszcz´dzamy czas.

foto: serwis prasowy DERM
IKA
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E: Jaka twarz, to twarz pi´kna?
B.W.C. Próbujàc okreÊliç, 
czy twarz, na którà patrzymy 
jest ∏adna, czy te˝ nie, szukamy
podÊwiadomie w∏aÊciwych 
proporcji. Najbardziej podobajà
nam si´ twarze symetryczne, 
o proporcjonalnym owalu.      

E: Czyli harmonijne…
B.W.C. …Tak, ale to harmonia
do czasu… Ka˝da twarz ma 3
pi´tra – cz´Êç górnà, która obej-
muje okolic´ od czo∏a do nasady
nosa, Êrodkowà – od nasady nosa
do czerwieni wargowej i wreszcie
ostatnià, dolnà – zajmujàcà
obszar od górnej wargi do brody.
U m∏odych osób wszystkie trzy
pi´tra sà mniej wi´cej równe, 
co sprawia, ˝e odbieramy twarz
jako harmonijnà i atrakcyjnà.
Wraz z wiekiem te proporcje
zostajà zachwiane. Zmniejsza si´
iloÊç tkanki podskórnej, nieza-
le˝nie od tego, czy jesteÊmy
szczupli, czy mamy par´ kilo-
gramów wi´cej. Skóra traci
elastycznoÊç, a przyciàganie
ziemskie powoduje „obwisanie”
twarzy ku do∏owi.  

E: Gdzie te zmiany widaç
najbardziej?
B.W.C. Objawy starzenia obj´-
toÊciowego twarzy sà widoczne
np. przy skroniach, w okolicach
doliny ∏ez, w Êrodkowej cz´Êci

policzków, których obj´toÊç 
wraz z wiekiem si´ zmniejsza.
Policzki zaczynajà si´ marszczyç
i opadaç, skóra traci j´drnoÊç, 
a rysy w∏aÊciwe proporcje. Wokó∏
ust pog∏´biajà si´ tzw. linie ma-
rionetki, co powoduje, ˝e twarz
wyra˝a smutek i rezygnacj´. 
Charakterystyczne dla twarzy
dojrza∏ej sà te˝ wkl´s∏oÊci skroni.  

E: Do czego zatem 
powinniÊmy dà˝yç, chcàc
odm∏odziç twarz i jak 
nie przesadziç?
B.W.C. Wykonujàc zabiegi 
estetyczne, dobry lekarz zmierza
do tego, by przywróciç twarzy jej
naturalnà harmoni´, odtworzyç
charakterystyczne dla danej osoby
proporcje i symetri´, a nie dos-
tosowywaç jej kszta∏t do jakiegoÊ
wymarzonego modelu. Kurczowe
trzymanie si´ wymyÊlonych przez
pacjentki idea∏ów zawsze prowa-
dzi do b∏´du i takich zmian, które
nie pasujà do osoby. Bo… jeÊli 
np. twarz w m∏odoÊci by∏a p∏aska
i dodamy jej bardzo wypuk∏e
policzki, b´dzie wyglàda∏a obco 
i sztucznie. JeÊli usta by∏y ma∏e,
dobry lekarz dermatologii estety-
cznej nie powi´kszy ich do niebo-
tycznych rozmiarów, a jedynie
delikatnie podkreÊli kszta∏t. 
Gdy poprawiamy pacjentowi
górnà cz´Êç twarzy, wstrzykujàc 
w czo∏o Botox, musimy pami´taç

o linii brwi, by nienaturalnie si´
nie unios∏y albo nie opad∏y.

E: Kiedy mo˝emy mówiç 
o nadkorekcji i z czego 
ona wynika?
B.W.C. Wynika ona z niedos-
tosowania odpowiedniej techniki
do przywracania proporcji rysów.
Gdy niew∏aÊciwie ocenimy twarz,
zabieg zostanie êle dobrany, 
a wi´c zaburzy w∏aÊciwà jej 
harmoni´ i doprowadzi do efektu
przerysowania, co potem od-
bierzemy jako nienaturalne 
i po prostu brzydkie. Bardzo
dobrà technikà pozwalajàcà 
na precyzyjne kszta∏towanie
twarzy jest np. mi´kki lifting 
za pomocà specjalnej ig∏y, która
to technika umo˝liwia bardzo
naturalne odtworzenie rysów
twarzy, nadanie jej symetrii,
„podciàgni´cie owalu” (stàd
nazwa – niechirurgiczny lifting).
Zabieg jest praktycznie
niebolesny, trwa ok. 30 minut.
Efekty sà widoczne natychmiast
po zabiegu. Nie pozostawia
siƒców ani krwiaków. Twarz
natychmiast wyglàda m∏odziej,
jest bardziej wypocz´ta i natural-
nie pi´kna. Tà samà technikà
mo˝na wykonaç te˝ „lifting”
d∏oni.  

E: Dzi´kujemy bardzo 
za rozmow´. �

Harmonia i nadkorekcja
w modelowaniu twarzy

Ostatnio sporo si´ mówi i pisze o tym, ˝e efekty zabiegów estetycznych nie zawsze sà 
zadowalajàce, bo np. twarz wyglàda sztucznie lub jest przesadnie odm∏odzona. O granicach
i poczuciu dobrego smaku w poprawianiu urody rozmawiamy z dr Barbarà Walkiewicz-
-Cyraƒskà, prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i w∏aÊcicielkà 
Viva Dermu w Warszawie.

DOSSIER: Modelowanie obj´toÊciowe twarzy 
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Po raz pierwszy technika intrali-
poterapii zosta∏a zaprezentowana
w 2003 roku. S∏u˝y do usuwania
t∏uszczu na ró˝nych obszarach cia-
∏a: w okolicach brzucha, podbród-
ka, bioder, ud, poÊladków, kolan.
Polega na wprowadzaniu produktu
bezpoÊrednio w tkank´ t∏uszczowà
i charakteryzuje si´ ma∏à liczbà
wk∏uç oraz minimalnà inwazyjnoÊ-
cià dla pacjenta, co oznacza, ˝e za-
bieg jest bezbolesny. Twórcà tej me-
tody jest prof. Pasquale Motolese 
– wiceprezes W∏oskiego Towarzyst-
wa Chirurgii i Medycyny Estetycznej.

Charakterystyka
zabiegu
Preparat, który zosta∏ zastosowa-
ny do naszego zabiegu – Aqualyx 
– to mikro˝elatynowy roztwór o sk∏a-
dzie powodujàcym zmniejszenie licz-
by komórek t∏uszczowych, poprzez
ich zupe∏ne zniszczenie. Bardzo
wa˝ny jest fakt, ˝e Aqualyx jest
materia∏em medycznym zarejest-
rowanym ze znakiem CE w∏aÊnie 
do redukcji miejscowo nagromadzo-
nej tkanki t∏uszczowej. Technika in-
tralipoterapii wymaga odpowied-
nich, specjalnych d∏ugich (7 i 10 cm)
igie∏. ˚eby zabieg zosta∏ wykonany
prawid∏owo, po wk∏uciu ig∏y nie
mo˝e byç ona wyczuwalna palcami
ani widoczna na powierzchni skóry.

– Je˝eli lekarz mo˝e zobaczyç lub
poczuç ig∏´ pod palcami, to znaczy, 
˝e nie wprowadziliÊmy jej do tkanki
t∏uszczowej, tylko jesteÊmy na po-
ziomie skóry – mówi prof. Motolese.
– A dotarcie do tkanki t∏uszczowej to
podstawowa zasada tej techniki 
– dodaje. Preparat nale˝y wpro-
wadzaç technikà wachlarzowà przy
wycofywaniu ig∏y, poprzez 1-2 wk∏u-
cia. Maksymalnà iloÊç preparatu
pozostawia si´ w miejscu, gdzie jest
najwi´ksze nagromadzenie tkanki
t∏uszczowej. Ruch ig∏y przy technice
intralipoterapii  jest bardzo podobny
do ruchu mikrokaniuli podczas lipo-
aspiracji (odsysania t∏uszczu) – czyli…
zdecydowany.  
Uwaga! Z intralipoterapià mo˝na
∏àczyç te˝ inne zabiegi: karboksyte-
rapi´, limfodrena˝ manualny, ender-
mologie. 

Wskazania: 
To metoda  przynoszàca dobre efekty
zarówno na ciele, jak i na twarzy:     
• likwidacja fa∏dów na plecach 

i brzuchu
• formowanie koƒczyn górnych 
• usuwanie t∏uszczu z okolic bioder,

tzw. „bryczesów”
• okolica pod poÊladkami
• wewn´trzna strona ud
• wewn´trzna strona kolan
• podwójny podbródek/

/modelowanie konturu ˝uchwy
• ginekomastia m´ska
W miejscach, które nie biorà udzia∏u
w metabolizmie, np. na wewn´trznej
stronie kolan (Motolese nazywa je
obszarami I stopnia – sà to pierwotne
miejscowe ot∏uszczenia), t∏uszczu
mo˝na si´ pozbyç ca∏kowicie – raz
usuni´ty, ju˝ nie powróci. Ale np. 
na brzuchu (tzw. obszary II stopnia 
– czyli wtórne miejscowe ot∏uszczenia)
nie da si´ tego zrobiç jednorazowo 
i skutecznie, poniewa˝ tu wp∏yw 
na wyglàd ma nasz sposób od˝ywia-
nia. Nie mo˝na te˝ traktowaç tej
metody jako sposobu na cellulit. 
Uwaga! U kobiet intralipoterapi´ le-
piej zrobiç po miesiàczce, wtedy ∏at-
wiej uniknàç tworzenia si´ krwiaków.

Przeciwwskazania
Sà takie same jak przy kwalifi-
kowaniu do innych zabiegów medy-
cyny estetycznej. 

Nie wykonuje si´ ich u osób 
z przewlek∏ymi chorobami autoim-
munologicznymi, niewydolnoÊcià
ró˝nych organów: wàtroby, nerek,
infekcjami, alergià, zaburzeniami
krzepni´cia krwi. Poniewa˝ nie ma
badaƒ, które by jednoznacznie okreÊ-
la∏y, jak na zabiegi estetyczne re-
aguje pacjent, nie wykonuje si´ ich
tak˝e u kobiet w cià˝y i w okresie
laktacji.   

Intralipoterapia
– sposób na pozbycie si´ t∏uszczu

Likwidowanie miejsc ot∏uszczonych czy te˝ wyrównywanie obj´toÊci w ró˝nych cz´Êciach cia∏a
jest dziÊ mo˝liwe dzi´ki kilku technikom. Jednà z najnowszych jest technika intralipoterapii.
Przedstawiamy Paƒstwu zabieg przeprowadzony tà metodà przez prof. Pasquale Motolese 
z W∏och podczas warsztatów edukacyjnych firmy Fenice.

Estetyczne zabiegi: okiem pacjenta i lekarza

Prof. Pasquale Motolese 



EKSPERT Anti Aging 13

W trakcie zabiegu
Lekarz przeprowadza zabieg w wa-
runkach ambulatoryjnych. Nie trwa
d∏ugo – bo oko∏o pó∏ godziny. Polega
na podaniu leku do wn´trza tkanki
t∏uszczowej metodà iniekcji, tzw.
metodà wachlarzowà, co oznacza
wykonanie zaledwie 1-2 wk∏uç za po-
mocà odpowiedniej (d∏ugiej) ig∏y
oraz strzykawki. Pozwala to uniknàç
siniaków, a tak˝e eliminuje ból pod-
czas zabiegu. Lekarz wprowadza
ig∏´ g∏´boko i wype∏nia to miejsce
preparatem. – Dok∏adne wype∏nienie
jest bardzo wa˝ne i zale˝y od
odpowiedniego u∏o˝enia strzykawki
– mówi prof. Motolese. – Bierzemy
jà w dwa pierwsze palce, na t∏ok
strzykawki k∏adziemy kciuk, a piàty
palec opieramy o cia∏o. W ten
sposób r´ka nie trz´sie si´, bo jest
ca∏y czas wsparta. R´ka lewa to
tzw. inteligentna, przytrzymujemy
nià obszar poddawany zabiegowi.
W ˝adnym wypadku nie nale˝y mo-
delowaç ani masowaç preparatu 
tu˝ po iniekcji. Aby uniknàç poja-
wienia si´ krwiaka, najlepiej uciskaç

miejsce wk∏ucia przez d∏u˝szy czas.
Zmniejsza to prawdopodobieƒstwo
jego powstania do 80 procent.

Pacjentka do zabiegu,
Pani Agnieszka, lat 26:
To m∏oda dziewczyna – od dzie-
ciƒstwa jednà nog´ ma nieco szczu-
plejszà od drugiej, co bardzo jej
przeszkadza∏o. Cel zabiegu w tym
przypadku by∏ wi´c nietypowy: cho-
dzi∏o o to, by wyrównaç ich obj´toÊç
z wykorzystaniem techniki intrali-
poterapii. Prof. Motolese zadecy-
dowa∏, ˝e preparatem nale˝y wy-
pe∏niç obydwie koƒczyny, ale, po-
niewa˝ mamy tu do czynienia z asy-
metrià, ustali∏ odr´bne dawki
Aqualyxu – noga lewa – 1,5
ampu∏ki, prawa – proporcjonalnie
mniej, czyli pó∏ ampu∏ki. Zabieg
odby∏ si´ w znieczuleniu miejs-
cowym, ze wzgl´du na szczególnie
du˝à wra˝liwoÊç na ból u pacjentki.
Warto jednak dodaç, ˝e do ka˝dej
ampu∏ki Aqualyxu dodawane jest
0,02 ml Lignokainy, co powoduje,
˝e zabieg jest bezbolesny.  

Po zabiegu:
Po zakoƒczeniu zabiegu pacjentka
mog∏a wróciç do swoich codzien-
nych zaj´ç. Przez jakiÊ czas miejsca
wk∏uç  pozostajà bolesne i wra˝liwe
na dotyk, a skóra troch´ piecze.
Mo˝e te˝ pojawiç si´ obrz´k i sw´-
dzenie, które ust´pujà po kilku dniach
samoistnie. Zaletà metody jest fakt,
˝e o ile zabieg jest wykonany przez
dobrego fachowca, unikamy zasi-
nieƒ i krwiaków.  

Opinia Pani Agnieszki:
Mimo braku widocznych zmian 
po pierwszym zabiegu, o czym
uprzedza∏ prof. Motolese, pacjen-
tka jest zadowolona i deklaruje
ch´ç podj´cia dalszego procesu
leczenia. Lekkie uczucie dyskom-
fortu po wstrzykni´ciu preparatu
ustàpi∏o ju˝ po dwóch dniach.
Sam zabieg nie by∏ bolesny, wi´c
Pani Agnieszka z pewnoÊcià pod-
da si´ pe∏nej sesji zalecanej przez
profesora – dla uzyskania oczeki-
wanego efektu.�

Po zabieguW trakcie zabieguPrzed zabiegiem intralipoterapii

foto: Tom
asz Tam
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Wyg∏adzanie zmarszczek przy
pomocy toksyny botulinowej
mogà stosowaç kobiety po 40.
roku ˝ycia
FA¸SZ! Zabiegi wyg∏adzania zmarsz-
czek z u˝yciem toksyny botulinowej
mogà byç wykonywane zarówno u ko-
biet, jak u m´˝czyzn, nie ma okreÊ-
lonej dolnej granicy wieku, co wi´cej
– specjaliÊci sà zgodni, ˝e lepiej za-
czàç zabiegi wczeÊniej, by przeciw-
dzia∏aç pog∏´bianiu si´ bruzd i zdà-
˝yç zadzia∏aç, nim skóra straci na-
turalnà elastycznoÊç.

Po zabiegu zmarszczki wyg∏a-
dzajà si´ po 5-10 dniach
PRAWDA! Zabieg trwa oko∏o
15 minut. Najpierw lekarz prosi 
o wykonanie szeregu min i gryma-
sów, by okreÊliç dzia∏anie mi´Êni
twarzy, nast´pnie przy u˝yciu bar-
dzo cienkiej ig∏y wstrzykuje do odpo-
wiedniego mi´Ênia preparat. Toksyna
botulinowa podawana jest w mini-
malnej dawce, jej dzia∏anie polega
na czasowym zahamowaniu sygna-
∏ów wysy∏anych przez nerwy do mi´-
Êni twarzy, które powodujà powsta-
wanie zmarszczek. Dzi´ki zahamo-
waniu pracy tych mi´Êni, nast´puje
ich wyg∏adzenie. Po 5-10 dniach wi-

daç pierwsze zmiany – zrelaksowany,
odÊwie˝ony wyglàd twarzy, tyle cza-
su potrzeba, by dosz∏o do wstrzy-
mania pracy mi´Êni Êciàgajàcych
skór´. Efekt zabiegu utrzymuje si´
przez 4-6 miesi´cy. Zabieg mo˝na
powtórzyç po up∏ywie min. 3 miesí cy.

Wystarczy jedno wstrzykni´cie
toksyny botulinowej, by zlik-
widowaç zmarszczki na twarzy
FA¸SZ! Preparat dzia∏a jedynie
w obr´bie mi´Êni, do których zos-
ta∏ podany, jeÊli chcemy pozbyç
si´ kurzych ∏apek i bruzd mi´dzy
brwiami, lekarz wykona wstrzyk-
ni´cie preparatu do ró˝nych grup
mi´Êniowych. Dzi´ki precyzyjnemu
dzia∏aniu preparatu wyraz twarzy
zachowuje swojà naturalnoÊç, a le-
karz ma pe∏nà kontrol´ nad ka˝dym
mi´Êniem podlegajàcym zabiegowi.

Wstrzykni´cia toksyny botuli-
nowej nie sà bolesne
PRAWDA! Zabieg jest praktycznie
bezbolesny, wykonywany bardzo cien-
kà ig∏à, nie wymaga miejscowego
znieczulenia, ale u wra˝liwszych pa-
cjentów mo˝na zastosowaç krem Emla.
Zaraz po zabiegu mo˝na wróciç do
normalnej codziennej aktywnoÊci. W∏aÊ-

ciwy sposób podania nie wywo∏uje
dzia∏aƒ niepo˝àdanych ani uczuleƒ. 

Toksyna botulinowa pomaga
w powi´kszaniu ust
FA¸SZ! Toksyna botulinowa sto-
sowana jest w likwidacji zmarsz-
czek mimicznych – czyli takich,
które powstajà na skutek cz´stej
aktywnoÊci mi´Êni twarzy. 

Powi´kszanie ust lub wyg∏a-
dzanie zmarszczek statycznych sto-
suje si´ przy u˝yciu innych prepa-
ratów, które w sposób „fizyczny”
wype∏niajà bruzdy lub usta. Sà to
wype∏niacze w postaci ˝elu kwasu
hialuronowego wprowadzanego
Êródskórnie lub w okolicy czer-
wieni wargowej. 

Toksyna botulinowa zamiast
wyg∏adziç zmarszczki, mo˝e
wywo∏aç parali˝ twarzy
FA¸SZ! Toksyna botulinowa jest
jednà z najlepiej przebadanych
substancji, od 20 lat stosowana
jest w okulistyce w leczeniu zeza 
i oczoplàsu, ma ponad 21 zarejes-
trowanych wskazaƒ do leczenia
chorób neurologicznych, nawet 
u ma∏ych dzieci, w leczeniu dzie-
ci´cego pora˝enia mózgowego.

Toksyna 
botulinowa 
– opinia dermatologa

Znana w Polsce od ponad dziesi´ciu lat, ciàgle budzi wiele dyskusji i sprzecznych opinii.
Niektórzy obawiajà si´ na przyk∏ad, ˝e po podaniu toksyny botulinowej twarz straci swojà
naturalnà mimik´. Poni˝ej wyjaÊniamy kilka wàtpliwoÊci krà˝àcych wÊród pacjentów. W tej
chwili na rynku polskim obecne sà dwa rodzaje preparatów zarejestrowanych do wskazaƒ
estetycznych: Botox i Azzalure.

Prawdy i mity:

Konsultacja: dr Julita Zaczyƒska-Janeczko, Dermart Medical Spa, www.derm-art.pl 

dr Julita Zaczyƒska-Janeczko

foto: archiwum
 dr J. Zaczyƒskiej-Janeczko   



Ponadto przynosi ulg´ pacjentom
cierpiàcym na poudarowà spastycz-
noÊç r´ki, kr´cz karku czy kurcz
powiek. Skutecznie walczy z nad-
potliwoÊcià okolicy pach. W der-
matologii estetycznej stosuje si´
minimalne dawki substancji czyn-
nej. Bezpieczeƒstwo zabiegu gwa-
rantuje te˝ lekarz – specjalista,
dlatego warto kierowaç si´ jakoÊ-

cià, a nie cenà i wybieraç spraw-
dzone gabinety, w których poda-
wany jest oryginalny preparat.

M∏ody wyglàd pomaga odnosiç
sukcesy
PRAWDA! Zadbany wyglàd,
sportowa sylwetka, m∏oda twarz 
– to cechy spo∏ecznie po˝àdane,
otwierajàce drog´ do kariery,

gwarancja dobrego samopoczu-
cia, to coÊ, co podnosi samoocen´,
daje poczucie pewnoÊci siebie,
czyni nas przekonujàcymi. Zaha-
mowanie procesu starzenia, wy-
g∏adzenie zmarszczek pomaga te˝
zlikwidowaç to, co cz´sto chcemy
ukryç – z∏e emocje, przykre
prze˝ycia, które odmalowa∏y si´
na twarzy w postaci zmarszczek. �

TO WA˚NE!
• Zabieg powinien wykonywaç DOÂWIADCZONY lekarz (nie wystarczy przygotowanie teoretyczne, 

musi mieç on minimum kilka lat praktyki)
• Toksyna botulinowa nie wywo∏uje ˚adnych POWA˚NYCH konsekwencji zdrowotnych, 

ale zabieg musi byç wykonany prawid∏owo 
• Pierwsze zmiany sà widoczne ju˝ po 72 godzinach, ale efektów po zabiegu nale˝y oczekiwaç po 10-14 dniach
• Preparatu zawsze mo˝na podaç wi´cej, ale nie da si´ zmniejszyç u˝ytej dawki
• Najbardziej przewidywalne miejsce do zastosowania toksyny botulinowej to górna 1/3 twarzy
• Zabiegu nie nale˝y powtarzaç cz´Êciej ni˝ co 3 miesiàce
• Efekt utrzymuje si´ 3-6 miesi´cy
• Najszybciej wracajà zmarszczki ko∏o oczu
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Per∏y Dermatologii
Estetycznej 2010

I. Kategoria: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

1. NOWOÂå ROKU

JUVÉDERM® ULTRA SMILE – UÂMIECH PE¸EN SUKCESU
Radosny uÊmiech przyciàga, a dzi´ki zadbanym i umiej´tnie wyeksponowanym ustom, dodatkowo zysku-
je na atrakcyjnoÊci. Taki uÊmiech pomo˝e odzyskaç osobom w ka˝dym wieku nowy wype∏niacz
Juvéderm® Ultra Smile, przeznaczony specjalnie do korekcji ust i ich okolic. Preparat pozwoli (przy
zachowaniu naturalnego wyglàdu):   
• powi´kszyç obj´toÊç warg
• zaznaczyç kontur ust
• nadaç im symetryczny wyglàd 

Stosujàc Juvéderm® Ultra Smile, oprócz ust mo˝na poprawiç równie˝ ich okolice, czyli:
• ponownie zaznaczyç rynienk´ podnoskowà
• wype∏niç kàciki ust 
• wype∏niç tzw. zmarszczki palacza, które powstajà wokó∏ warg na skutek wielokrotnego 

zaciàgania si´ papierosem 
Juvéderm® Ultra Smile ma unikatowà struktur´ matrycy 3D – jest g∏adki, jednolity i plastyczny. W prak-
tyce oznacza to ∏atwe i zarazem precyzyjne podanie preparatu, który równomiernie rozprowadza si´ 
w skórze w∏aÊciwej, zapewniajàc oczekiwany efekt i naturalny wyglàd. Znajdujàca si´ w ˝elu lidokaina
(Êrodek znieczulajàcy) sprawia, ˝e pacjent nie odczuwa bólu, co gwarantuje komfort w trakcie i po
zakoƒczeniu zabiegu. Wyjàtkowa matryca 3D w preparacie zapewnia wyjàtkowà trwa∏oÊç wype∏nienia,
które utrzymuje si´ przez 9-12 miesi´cy.

ALLERGAN

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

STYLAGE – NATURALNA KOREKCJA
StylAge jest nowym monofazowym implantem ∏àczàcym sieciowany kwas hialuronowy i antyoksydant.
Zastosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoli∏o Laboratorium VIVACY 
na stworzenie gamy produktów wykazujàcych si´ d∏ugotrwa∏ym stopniem utrzymywania si´ w tkankach
oraz ∏atwoÊcià i regularnoÊcià iniekcji. Gama StylAge ze wzgl´du na zastosowanie zró˝nicowanej pro-
porcji sieciowaƒ zawiera 5 produktów (Stylage Hydro, Hydro Max, S, M, L, XL and Special Lips; 
a tak˝e Stylage M i Special Lips z lidokainà), które nadajà si´ do ka˝dego typu skóry i korekcji. ObecnoÊç
antyoksydantów (mannitol lub sorbitol) zapewnia 1. zachowanie jednakowej stabilnoÊci produktu w trak-
cie ca∏ego okresu przydatnoÊci do u˝ycia; 2. wzrost odpornoÊci preparatu na czynniki zewn´trzne, majàce
bezpoÊredni wp∏yw na utrzymywanie si´ produktu w tkankach. Badania kliniczne przeprowadzone w czerw-
cu 2008 roku we Francji na gamie StylAge potwierdzi∏y bardzo dobrà tolerancj´ i bezpieczeƒstwo 
produktu oraz efektywnoÊç i zadowolenie pacjenta po zabiegu. Produkt daje lekarzom nowe mo˝liwoÊci
w spersonalizowanych korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting obj´toÊciowy.

LABORATORIUM VIVACY

Prezentujemy zwyci´zców VI edycji Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie
Lekarzy Dermatologów Estetycznych na najlepsze produkty wykorzystywane 
do zabiegów medycyny przeciwstarzeniowej oraz dermokosmetyki. Wszystkim
Laureatom serdecznie gratulujemy, ˝yczàc kolejnych sukcesów!   
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3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

PRINCESS® RICH – kwas hialuronowy z glicerynà 
Dzi´ki najnowszej technologii Princess® Rich perfekcyjnie kumuluje nawil˝ajàce w∏aÊciwoÊci natural-
nego kwasu hialuronowego i glicerolu. Za pomocà wiàzaƒ wodorowych glicerol tworzy „ochronny
p∏aszcz” wokó∏ czàsteczek kwasu hialuronowego w skórze w∏aÊciwej, sprawiajàc, ˝e kwas „korzysta”
z jego w∏aÊciwoÊci odpornoÊciowych – termicznych, mechanicznych i enzymatycznych. To skuteczna
zapora przed inwazjà wolnych rodników. W konsekwencji kwas hialuronowy ∏atwiej i skuteczniej
zatrzymuje wod´, co intensyfikuje proces nawil˝enia skóry. 
Princess® Rich, powstajàcy w procesie ART (Advanced Rejuvination Technology), to nieusieciowany
kwas hialuronowy. Zawiera 18 mg/ml kwasu hialuronowego i 20 mg/ml gliceryny. Preparat stworzony
do iniekcji do naskórka lub do g∏´bszych warstw skóry dzia∏a równie˝ jako wype∏niacz ma∏ych
zmarszczek, takich jak kurze ∏apki, zmarszczki Êmiechu czy zmarszczki palacza wokó∏ ust; nawil˝a
odwodnionà skór´. 
Dzi´ki glicerolowi moc nawil˝enia jest szeÊciokrotnie silniejsza, a efekty odm∏adzajàce jeszcze bardziej
znaczàce. Wzmacnia funkcj´ stratum corneum jako bariery przeciwko utracie wody i przyczynia si´ 
do utrzymania poziomu nawil˝enia skóry.

CROMA POLSKA

4. PREPARAT WOLUMETRYCZNY

PRINCESS® VOLUME
Princess® Volume to hialuronowy wype∏niacz zmarszczek do g∏´bszych kuracji. Zawiera wysoko
usieciowany ˝el z kwasu hialuronowego o st´˝eniu 25 mg/ml; jest wyjàtkowo elastyczny, dlatego efek-
ty sà bardzo widoczne i naturalne. Dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom wiskoelastycznym oraz specjalnie
zaprojektowanej szklanej strzykawce ∏atwo go wprowadziç, co daje pacjentowi wi´kszy komfort.
Princess® Volume charakteryzuje wysoka elastycznoÊç i zdolnoÊç do zwi´kszania obj´toÊci skóry, 
co umo˝liwia skuteczne modelowanie twarzy, dajàce widoczny, d∏ugotrwa∏y i naturalny efekt. Jest
równie˝ wskazany do wype∏niania ust. Ma w∏aÊciwoÊci reologiczne, dlatego to tak˝e idealny materia∏
do wype∏niania g∏´bokich zapadni´ç skóry.
Preparat wstrzykuje si´ do Êrednich warstw skóry w celu korekcji g∏´bokich zmarszczek i fa∏dów, 
odtwarzania i zwi´kszania obj´toÊci, do korygowania konturu twarzy i wype∏niania policzków.
Wyg∏adza g∏´bokie zmarszczki oraz fa∏dy na twarzy. Sprawia, ˝e skóra staje si´ j´drna i pe∏na wigoru.

CROMA POLSKA

5. PREPARAT DO PEELINGU

COSMO PEEL
TCA 15%
TCA 18%
Cosmo Peel Cream 40 ml
Wskazania:
• starzenie si´ skóry
• cera „palacza”
• utrata elastycznoÊci
• skóra zniszczona s∏oƒcem
• stany zapalne skóry
• rozst´py
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Idealnie pomo˝e skórze starzejàcej si´, zaradzi w przypadku poszarza∏ej cery „palacza”, przebarwieƒ,
zmarszczek i rozst´pów. Âwietnie usuwa zrogowacia∏e warstwy naskórka. Umo˝liwia fizjologicznà
odnow´ skóry oraz poprawia jej wyglàd w przypadku problemów z tràdzikiem, zapaleniem popro-
miennym rogówki i przebarwieniami. Podczas zabiegu z u˝yciem Cosmo Peel mo˝e pojawiç si´
wra˝enie ciep∏a na skórze, co jest normalne. Uczucie to minie po na∏o˝eniu Cosmo Peel Cream.

NEWDERM

6. ZABIEG ROKU

REGENERIS OSOCZE BOGATOP¸YTKOWE
Innowacyjny Program Biostymulacji Komórek Skóry
Regeneris, czyli osocze bogatop∏ytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z  w∏asnej krwi, dzi´ki
którym mo˝na stworzyç swój indywidualny „eliksir m∏odoÊci”. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu
pobudzajà komórki skóry do odbudowy, co pomaga jej odzyskaç m∏odzieƒczà witalnoÊç. W efekcie
staje si´ g∏adsza, bardziej elastyczna i wyraênie m∏odsza. Regeneris jest przy tym produktem w 100%
biokompatybilnym, a rewitalizacja skóry twarzy mo˝liwa jest dzi´ki tzw. Autologicznej Odnowie
Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli regeneracji komórek skóry poprzez
dzia∏anie w∏asnych czynników wzrostu i komórek macierzystych. Podawanie Regeneris w skór´
uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie fibroblastów do wytwarzania nowego kola-
genu, co ma doprowadziç do regeneracji naskórka, nawil˝enia i odm∏odzenia skóry. 

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

II. Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

CETAPHIL DA ULTRA
Cetaphil DA Ultra Krem Intensywnie Nawil˝ajàcy to nowy, specjalistyczny produkt do nawil˝ania
suchej skóry. Ze wzgl´du na wyjàtkowe sk∏adniki jest szczególnie rekomendowany w Atopowym
Zapaleniu Skóry oraz Wyprysku. Zapewnia prawid∏owe nawil˝enie, ochron´ i regeneracj´ natural-
nego p∏aszcza lipidowego skóry oraz dzia∏anie przeciwzapalne. Dzia∏a 24 godziny, co zosta∏o
udowodnione w badaniach klinicznych. Jest doskonale tolerowany. Nie zawiera Êrodków zapa-
chowych ani dra˝niàcych.

GALDERMA

2. PREPARAT PRZECIWS∏ONECZNY

ANTHELIOS XL – z wodà termalnà z La Roche-Posay
Innowacja Dermatologiczna 2010
To lekki, barwiàcy fluid do twarzy z bardzo wysokà ochronà SPF 50+ / UVA 34 (PPD). 
Wskazania: Skóra wra˝liwa. Alergie s∏oneczne. Intensywne nas∏onecznienie. Zapobieganie prze-
barwieniom skóry w przebiegu cià˝y (ostuda), nadwra˝liwoÊç na s∏oƒce wywo∏ana stosowaniem
niektórych leków lub po zabiegach estetycznych. 
W∏aÊciwoÊci: Fluid ma be˝owe zabarwienie, aby tuszowaç zaczerwienienia, rozszerzone naczynka,
miejscowe przebarwienia oraz wyrównywaç koloryt skóry. Zawarte we fluidzie oczyszczone mikropig-
menty zapewniajà naturalny i subtelny efekt opalonej skóry. Stapiajàca si´ ze skórà, pó∏p∏ynna,
nawil˝ajàca konsystencja jest idealna dla ka˝dego rodzaju skóry, tak˝e t∏ustej i mieszanej. Nie pozos-
tawia efektu t∏ustej warstwy. Nie powoduje powstawania zaskórników, jest odporna na wod´ i pot. 
Innowacja: Wzmocniona ochrona UVA dzi´ki nowemu systemowi filtrujàcemu MEXOPLEX®,
który jest kombinacjà opatentowanych, fotostabilnych filtrów Mexoryl® SX i XL oraz wyciàgu 
z Senna Alata, protektora komórkowego DNA pochodzenia naturalnego. Ochrona UVA jest tu
wy˝sza ni˝ rekomendacja Komisji Europejskiej (SPF/PPD 2,5). Formu∏a ze zminimalizowanà
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zawartoÊcià filtrów chemicznych, aby jeszcze bardziej ograniczyç ryzyko podra˝nienia. Produkt
zawiera wod´ termalnà z La Roche-Posay, naturalnie bogatà w selen o dzia∏aniu przeciwrod-
nikowym i kojàcym. Anthelios XL jest bezzapachowy, bez parabenów, wodoodporny – nie powodu-
je powstawania zaskórników. Testowany pod kontrolà dermatologicznà. 

LA ROCHE-POSAY

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EMULSJA
Preparat do mycia i piel´gnacji skóry wra˝liwej. Jest to nowoczesny produkt, który nie zawiera
myd∏a. Mo˝e byç stosowany bez wody. Cetaphil Emulsja delikatnie i g∏´boko oczyszcza skór´.
Szczególnie rekomendowany do mycia skóry z problemami dermatologicznymi, takimi jak: tràdzik
m∏odzieƒczy, tràdzik ró˝owaty, ∏ojotokowe zapalenie skóry i wiele innych. Preparat Êwietnie przygo-
towuje skór´ przed zabiegami dermatologicznymi. Jest równie˝ idealny do codziennego demakija˝u
skóry twarzy i okolic oczu.

GALDERMA POLSKA

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

ROSÉLIANE  
Krem do skóry naczynkowej
Po raz pierwszy kompleksowe podejÊcie do piel´gnacji skóry naczyniowej
Poniewa˝ dzia∏ania przeciwzapalne i naczyniowe nie sà wystarczajàce w piel´gnacji skóry zaczerwienionej,
Roseliane jest pierwszym kremem, który dzia∏a równie˝ na barier´ naskórkowà skóry. Innowacyjne dzia∏anie
na barier´ naskórkowà: Cerasterol-2F® Cerasterol-2F® wp∏ywa bezpoÊrednio na wzmocnienie bariery
naskórkowej: ten opatentowany biomolekularny kompleks, owoc badaƒ Laboratorium Uriage, ∏àczy w sobie
specyficzne lipidy (ceramidy ω3, ceramidy ω6 i fitosterole), które naturalnie integrujà si´ z barierà
naskórkowà, pomagajàc w jej odbudowie. Dzí ki swojej analogicznej budowie do lipidów naskórka stanowià
idealny element budulcowy, respektujàc przy tym fizjologí  skóry. W ten sposób wzmocniona skóra jest lepiej
chroniona przed dra˝niàcym wp∏ywem czynników zewn´trznych i zaczerwienieniem. Dzia∏anie przeciw-
zapalne: poniewa˝ zaczerwieniona, podra˝niona skóra z rumieniem i uczuciem Êciàgni´cia potrzebuje uko-
jenia, Cerasterol-2F hamuje równie˝ uwalnianie cytokin prozapalnych. Uzupe∏nia on kojàce dzia∏anie Wody
termalnej Uriage, które redukuje wra˝liwoÊç skóry. Dzia∏anie naczyniowe: poniewa˝ rumieƒ ujawnia
nieprawid∏owà funkcj´ naczyƒ. Wyciàg z ˝eƒ-szenia chroni je oraz redukuje liczb´ widocznych naczynek.
Hamuje równie˝ VEGF (Czynnik Wzrostu Âródb∏onka Naczyniowego). Z kolei siarczan dekstranu zmniejsza
obrz´k i ogranicza przepuszczalnoÊç naczyƒ. SkutecznoÊç udowodniona klinicznie.

BIO-PROFIL

5. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA

PHYSIOGEL FACE CREAM 
Physiogel Face Cream to najnowszy produkt w serii hipoalergicznych dermokosmetyków marki
Physiogel. 
• Jest jedynym na rynku produktem, który posiada struktur´ Derma Membran Structure (DMS)

oraz substancj´ PEA (palmitoilo-etanoloamid).
• Dzi´ki strukturze DMS, bogatej w sk∏adniki lipidowe (skwalen, cholesterol, ceramidy, 

trójglicerydy), odbudowuje naturalnà barier´ ochronnà skóry (struktur´ lipidowà). 
Ponadto ma w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce i nie ulega wymywaniu.

• ZawartoÊç substancji PEA w kosmetyku ma dzia∏anie przeciwzapalne: 
piel´gnuje skór´ sw´dzàcà i zaczerwienionà oraz ∏agodzi podra˝nienia.
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• Kosmetyk piel´gnuje skór´ wra˝liwà i alergicznà. Nie zawiera konserwantów, 
barwników i substancji zapachowych.

PEA jest substancjà o unikalnych w∏aÊciwoÊciach.
• To amid kwasu t∏uszczowego, wyst´pujàcy naturalnie w naskórku (stratum granulosum).
• Uwalnia si´ w skórze pod wp∏ywem dzia∏ania czynników stresujàcych (promieniowanie UV, 

temperatura, substancje chemiczne, inne czynniki fizyczne). ¸àczy si´ nast´pnie z receptora-
mi kannabinoidowymi CB2, pobudza te receptory, uruchamiajàc procesy majàce na celu 
ochron´ skóry przed wolnymi rodnikami, powsta∏ymi pod wp∏ywem w/w procesów.

• PEA ma dzia∏anie antyoksydacyjne, przeciwÊwiàdowe i przeciwzapalne.
• ¸agodzi podra˝nienia skóry.
Physiogel Face Cream to doskona∏y dermokosmetyk do piel´gnacji:
• skóry po zabiegach dermatologicznych i dermokosmetycznych
• skóry podra˝nionej i zaczerwienionej, np. po stosowaniu innych kosmetyków
• skóry przesuszonej i sw´dzàcej w wyniku istniejàcego AZS
• skóry podra˝nionej po opalaniu
• skóry suchej, wra˝liwej i alergicznej.
Kosmetyk mo˝na stosowaç zarówno na dzieƒ, jak i na noc. Krem doskonale rozprowadza si´ na skórze,
szybko wnika, nie powoduje powstawania zaskórników. Jest doskona∏à bazà pod makija˝.

GSK COMMERCIAL

6. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI CERY T¸USTEJ I TRÑDZIKOWEJ

SEBIUM PORE REFINER
Linia dermokosmetyków Sébium, stworzona przez Laboratoire Dermatologique BIODERMA, jest
przeznaczona dla osób o skórze t∏ustej, mieszanej lub ze sk∏onnoÊcià do tràdziku. Dermokosmetyki
Sébium oparte sà na innowacyjnym kompleksie Fluidactiv®, który przywraca prawid∏owà jakoÊç
sebum, zapobiega jego g´stnieniu i zatykaniu porów, dzi´ki czemu skutecznie przeciwdzia∏a pojawia-
niu si´ krost i zaskórników. Fluidactiv® to opatentowane po∏àczenie sk∏adników roÊlinnych, które hamu-
je proces utleniania skwalenu, zachowujàc p∏ynnoÊç sebum. Dzi´ki temu nie dochodzi do powstawania
zaskórników. Sébium Pore Refiner – korygujàcy koncentrat na rozszerzone pory:
• zw´˝a pory, zmniejszajàc ich widocznoÊç poprzez naturalne dzia∏anie Êciàgajàce kwasu agarowego

ekstraktu z Polyporus officinalis (huba modrzewiowa)
• ogranicza nadmiernà produkcj´ ∏oju poprzez obkurczenie mieszków ∏ojowych
• matuje i zapobiega b∏yszczeniu si´ skóry, ma silne w∏aÊciwoÊci absorbujàce sebum (po∏àczenie 

pudrów z naturalnymi zwiàzkami: puder krzemionkowy i usieciowany polimetakrylan metylu)
• usuwa niedoskona∏oÊci i wyg∏adza cer´ poprzez delikatne dzia∏anie z∏uszczajàce naturalnego 

ekstraktu bogatego w kwas salicylowy (kora wierzby bia∏ej) 
• przywraca prawid∏owà jakoÊç sebum (kompleks Fluidactiv®)
• Mannitol i Ginkgo biloba usuwajà wolne rodniki
• ˝elowo-kremowa konsystencja dostosowana jest do potrzeb skóry t∏ustej
• kosmetyk ∏atwo si´ rozsmarowuje, jest pudrowy w dotyku 
• delikatnie perfumowany 
• stanowi doskona∏à baz´ pod makija˝ 

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA

7. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

REDERMIC [+]  
Pierwszy preparat przeciwzmarszczkowy, którego dzia∏anie 
jest ukierunkowane na aspekt zapalny procesu starzenia si´ skóry
Intensywny tryb ˝ycia ma ogromny wp∏yw na naszà skór´. Staje si´ ona nadwra˝liwa w wyniku 
oddzia∏ywania takich czynników jak stres, zanieczyszczenie Êrodowiska, promieniowanie UV. Skóra
wra˝liwa jest obecnie znaczàcym problemem wi´kszoÊci pacjentów. A˝ 75% pacjentek korzystajàcych
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z kosmetyków z aptek ma skór´ wra˝liwà (test In vitro), która starzeje si´ szybciej. Zmarszczki poja-
wiajà si´ 3 lata wczeÊniej ni˝ u osób z innymi rodzajami cery, a skóra traci swojà j´drnoÊç nawet 
10 lat wczeÊniej. Laboratoria La Roche-Posay w 2010 wprowadzi∏y innowacyjny preparat 
REDERMIC[+], pierwszy krem wype∏niajàcy zmarszczki dedykowany skórze wra˝liwej. Unikalne
po∏àczenie czàsteczek aktywnych zawartych w kremie REDERMIC[+] zapewnia skutecznoÊç w walce 
ze zmarszczkami i utratà j´drnoÊci, bez kompromisu dla tolerancji. Innowacyjna NEUROSENSYNA,
peptyd o dzia∏aniu przeciwzapalnym (dezaktywuje procesy mikropodra˝nieƒ), uzupe∏nia dzia∏anie
uznanych czàsteczek przeciwstarzeniowych zawartych w kremie REDERMIC [+], takich jak
Witamina C (5%), kwas hialuronowy oraz madekasozyd. Dzi´ki temu REDERMIC [+] to pierwszy
preparat przeciwzmarszczkowy dla osób ze skórà wra˝liwà. REDERMIC[+], gdy˝ czas dzia∏a 
na plus. 

LA ROCHE-POSAY

8. PREPARAT REGENERUJÑCY 
PO ZABIEGACH DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

CEEL FUSION C® – LASER REJUVENATION
Krem regenerujàco-od˝ywczy po zabiegach laserowych 
Krem zawiera po∏àczenie innowacyjnego czynnika wzrostu skóry EGF Epidermal Growth Factor 
(rh-Oligopeptyd-1) i adenozyny w po∏àczeniu z zaawansowanà technologià Single Technology. Preparat
gwarantuje g∏´bokà penetracj´ sk∏adników aktywnych w g∏àb skóry w celu regeneracji zniszczonych
komórek, nawil˝enia oraz dzia∏ania przeciwzmarszczkowego po zabiegach medycznych. Preparat ten
intensywnie nawil˝a skór´ oraz charakteryzuje si´ szybkim dzia∏aniem regeneracyjnym, szczególnie
suchej, zniszczonej i wra˝liwej skóry. Krem wskazany jest zw∏aszcza po zabiegach laserowych, 
by uzyskaç efekt szybkiej regeneracji oraz po innych zabiegach medycyny estetycznej, równie˝ z wyko-
rzystaniem lasera frakcyjnego, IPL. Zalecany po wszelkiego rodzaju zabiegach liftingujàcych.
Przeznaczony jest do wszystkich rodzajów skóry z wyjàtkiem skóry w przebiegu aktywnego tràdziku.
Sk∏adniki aktywne:
• EGF – (rh-Oligopeptyd-1) czynnik wzrostu naskórka: regeneruje skór´ i dzia∏a silnie 

przeciwzmarszczkowo
• adenozyna – wykazuje silne dzia∏anie przeciwzmarszczkowe i regenerujàce
• olej z nasion orzecha macadamia – od˝ywia skór´
• wyciàg z wàkotry azjatyckiej – u∏atwia regeneracj´ zniszczonych komórek
• Acetyl Hexapeptide-8 – ma w∏aÊciwoÊci podobne do Botoksu, dzia∏a silnie lifingujàco;
• Tripeptyd Miedzi-1 – u∏atwia produkcj´ oraz regeneracj´ kolagenu, ma w∏aÊciwoÊci liftingujàce.

BIO-ESTETIC

9. PREPARAT DO KOREKTY NIEDOSKONA¸OÂCI SKÓRY

REDNESS SOLUTIONS INSTANT RELIEF MINERAL POWDER
Skóra mo˝e zaczerwieniç si´ od stresu, klimatu, czy nawet zabiegów kosmetycznych, jednak bez
wzgl´du na przyczyn´ takie zaczerwienienie twarzy cz´sto trudno kontrolowaç lub ukryç. Aby zmierzyç
si´ z tym powszechnym problemem, Clinique wprowadza Redness Solutions Instant Relief Mineral
Powder: certyfikowany laboratoryjnie puder, który b∏yskawicznie neutralizuje widoczne zaczerwie-
nienia. Linia produktów Clinique Redness Solutions odnios∏a sukces na ca∏ym Êwiecie, dzi´ki
wyjàtkowej skutecznoÊci w kuracji wra˝liwej skóry. Eksperci Clinique opracowali ca∏à kategori´ pro-
duktów przeciw zaczerwienieniom, wykorzystujàc bogatà wiedz´, która pozwala im tworzyç doskona∏e
produkty do makija˝u, o w∏aÊciwoÊciach leczniczych. W rezultacie powsta∏ sypki puder, który równie˝
leczy. Doskona∏y dla cery podatnej na reaktywne lub uporczywe zaczerwienienia nowy puder zawiera
(oczekujàcy na patent) kompleks naturalnych substancji ∏agodzàcych podra˝nienia. Pod os∏onà i opiekà
tej wyjàtkowej kuracji minera∏ami skóra ma zapewniony „naturalny spokój” i jest zabezpieczona przed
potencjalnymi czynnikami, które mog∏yby wywo∏aç zaczerwienienie.

CLINIQUE
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dr n. med. Ewa Chlebus
Dr n. med. Ewa Chlebus jest lekarzem dermatologiem, specjalistà II stopnia.

Prowadzi w Warszawie klinik´ dermatologii i dermatologii estetycznej nova

derm. W 1985 roku skoƒczy∏a studia lekarskie w warszawskiej Akademii

Medycznej, nast´pnie zrobi∏a dwa stopnie specjalizacji z zakresu derma-

tologii i wenerologii.W 1995 roku uzyska∏a tytu∏ doktora nauk medycznych.

Jej praca doktorska dotyczy∏a wykorzystania testów Êwietlnych w diagnostyce

kolagenoz, chorób zwiàzanych z nadwra˝liwoÊcià skóry na Êwiat∏o s∏oneczne.

Praca ta zosta∏a opublikowana w amerykaƒskim piÊmie naukowym „Journal

of the American Academy of Dermatology”.

Praktyk´ w leczeniu dr Ewa Chlebus
zacz´∏a zdobywaç tu˝ po studiach.
Poczàtkowo pracowa∏a w Klinice
Dermatologicznej Akademii Medycz-
nej w Warszawie, tam m.in. pisa∏a swà
prac´ doktorskà. W 1992 roku
rozpocz´∏a w∏asnà praktyk´ lekarskà 
– otworzy∏a gabinet, który od kilku lat
funkcjonuje jako klinika nova derm.
Klinika specjalizuje si´ mi´dzy innymi
w leczeniu chorób skóry, zw∏aszcza 
o objawach widocznych na twarzy,
m.in. tràdziku, tràdziku ró˝owatego
oraz ∏ojotokowego zapalenia skóry,
zabiegach lekarskich, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem pilingów chemicz-
nych, mezoterapii etc. W latach 1996-
-2002 by∏a konsultantem naukowym
firmy kosmetycznej „Dermika”. Od
2003 roku jest cz∏onkiem kapitu∏y
konkursu „Z∏oty Otis”.

Dr Ewa Chlebus bra∏a udzia∏ w wielu
zjazdach naukowych w kraju i na Êwie-
cie. Prowadzi szkolenia dla lekarzy
dermatologów. Bardzo cz´sto, zapra-
szana jako specjalista, wypowiada si´ 
w ró˝nego rodzaju programach telewi-

zyjnych. Jej porady i zalecenia pojawia-
jà si´ na ∏amach wielu popularnych
magazynów kobiecych. 

Jest cz∏onkiem zarówno Polskiego, jak 
i Europejskiego Towarzystwa Dermato-
logicznego (w latach 1997-2002 pe∏ni∏a
funkcj´ skarbnika w warszawskim od-
dziale PTD). W 1999 roku zosta∏a
wspó∏za∏o˝ycielkà Stowarzyszenia Le-
karzy Dermatologów Estetycznych. Od
2009 roku jest w zarzàdzie Sekcji
Dermatologii Estetycznej Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego. Pani
Doktor Chlebus zasiada równie˝ 
w Radzie Naukowej Dermatologii 
i Kosmetologii Medycyny Estetycznej 
i Anty-Aging. 

Doktor Ewa Chlebus prowadzi gabinet
razem z m´˝em Maciejem Chlebusem 
– kardiologiem, ma syna, prywatnie 
jest wielbicielkà kwiatów, porcelany 
i Kazimierza Dolnego nad Wis∏à. �

www.novaderm.pl    






