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Dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii estetycznej, estetyce lekarskiej i medycynie anti-aging 

N
r 

60
/2

0
16

lis
to

pa
d 

/ g
ru

dz
ie

ń



1.  EndoLifting®
2. FRAC3®
3. PIANO®
4. SupErfacialTM

Nowy wymiar piękna

Fotona4D to laserowy lifting twarzy 
realizowany poprzez synergiczne 
połączenie czterech procedur  
zabiegowych w jednej terapii.

PiErwszy na świEciE lasErowy 
Endolifting twarzy.

Nieinwazyjna terapia laserem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz  
twarzy umożliwia pełną odbudowę kolagenu i wypełnienie bruzd 
wargowo-nosowych już po pierwszym zabiegu.

Spektakularne efekty pozabiegowe sprawiają, że Fotona4D stanowi 
alternatywę dla zabiegów z użyciem wypełniaczy.

Fotona

BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl, www.btlestetyka.pl
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Barbara Walkiewicz-Cyrańska, prezes stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów estetycznych
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ul. Włodarzewska 69a, 02-384 Warszawa  
tel. 22 853 39 70, 605 332 776  
faks 22 847 69 33  
redakcja: Brygida rekowska, Iwona maciszewska  
alterego@alterego.pl, tel. 607 338 827
redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych ogłoszeń ani reklam. 

Koleżanki i  Koledzy! 
Na rynku mamy wiele doskonałych 
produktów stosowanych w estetyce 
lekarskiej i osobiście miałabym spory 
kłopot ze wskazaniem tych najlepszych. 
Dlatego cieszę się, że wybór należy 
do wszystkich lekarzy. W ostatnim 
w tym roku magazynie „Derma News” 
przedstawiamy wyniki Państwa 
głosowania na Perły Dermatologii 
Estetycznej 2016. 
W numerze również zaproszenie 
na najważniejsze dla nas wydarzenie 
w nadchodzącym roku – XVIII Kongres 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, który odbędzie się w dniach 
10-12.03.2017. 
W związku ze zbliżającymi się świętami 
Bożego Narodzenia i sylwestrem życzę 
wszystkim odpoczynku, miłych chwil 
w gronie najbliższych osób i wielu sukcesów 
osobistych oraz zawodowych w roku 2017! 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska



Nici PDO to innowacyjna metoda wspomagania walki 
z oznakami starzenia się. Nici służą przede wszystkim 
poprawie kondycji skóry, jej rewitalizacji, i pobudzeniu 
produkcji nowego kolagenu. Są wykonane z polidioksanonu 
i są w pełni rozpuszczalne. Dlatego też, zabieg można 
powtarzać.

Podstawowe zalety zabiegu z wykorzystaniem 
NICI PDO:
• Nieinwazyjność, naturalny wygląd
• Bezpieczeństwo
• Zabieg jest bezbolesny
• Niemal natychmiastowy efekt liftingu
• Rewitalizacja skóry
• Produkcja nowego kolagenu
• Krótki czas rekonwalescencji - pacjent może opuścić 

gabinet kilka minut po zabiegu a efekty niepożądane, 
jak obrzęk czy siniaczki nie utrzymują się zbyt długo.

• Długotrwały jest natomiast efekt - do 2 lat

Jak wygląda zabieg?
Pacjent nie musi specjalnie przygotowywać się do zabiegu. 
Nici są wprowadzane pod skórę za pomocą specjalnych 
igieł.  Przed wkłuciem tym znieczula się skórę kremem albo 
zastrzykiem. Nici po wprowadzeniu nie są wyczuwalne.  

Po upływie około 10-14 dni rozpoczyna się proces 
syntezy naturalnych białek organizmu (kolagen i elastyna). 
Proces ten trwa przez cały okres utrzymywania się nici 
w organizmie, czyli nawet do 8 miesięcy. Ze względu na 
szybkie tempo wchłaniania się nici, nie ma większego 
patologicznego bliznowacenia.
Zabieg trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut, pacjent 
nie odczuwa bólu i nie musi przechodzić okresu 
rekonwalescencji. Wystarczy krótki odpoczynek po zabiegu 
w gabinecie, by móc udać się do domu. Otrzymane efekty 
estetyczne utrzymują się do 2 lat.

Nici Barb 4D:
Są to nici wyposażone w mikroskopijne haczyki, 
umieszczone dookoła na całej ich długości, w dwóch 
kierunkach. Po zaimplantowaniu pod skórę haczyki 
otwierają się, unosząc opadające tkanki i zapewniając tym 
samym efekt podobny do liftingu
Wskazanie do zabiegu stanowi utrata jędrności i napięcia 
skóry i zmiana owalu twarzy. Doskonale sprawdzają się 
do podnoszenia podbródka, brwi, zmiany konturu linii 
policzków i żuchwy. Świetne efekty estetyczne otrzymać  
można stosując techniki łączone nici PDO z innymi 
zabiegani, takimi jak wypełnienia kwasem hialuronowym 
czy mezoterapia.

N IC I  L IFT INGUJĄCE PDO

NATURALNY WYGLĄD I SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY SĄ STANDARDEM, KTÓREGO 
OCZEKUJĄ PACJENCI DECYDUJĄCY SIĘ NA ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. TAKIM 
ZABIEGIEM JEST LIFTING SKÓRY Z WYKORZYSTANIEM NICI PDO.

Dr Łukasz Preibisz – lekarz dermatolog z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem, w tym ponad dziesięcioletni 
staż pracy w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Warszawie oraz na oddziale dermatologii dziecięcej 
Szpitala Św. Łazarza na ul. Leszno w Warszawie. Brał udział w tworzeniu i prowadzi obecnie Poradnię 
Dermatologiczną w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Poza dermatologią kliniczną  
i dermatochirurgią, specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów w pełnym zakresie medycyny estetycznej. 

CROMA-PHARMA Sp. z o.o.
ul.Puławska 381
02-801 Warszawa
tel.: +48 22 460 21 53 - 54
e-mail: biuro@croma.pl 
www.croma.pl

PREIBISZ SKINDOCTORS
ul. Nowaka-Jeziorańskiego 51 lok. u9,  

03-982 Warszawa
tel: 22 126 80 00

e-mail: recepcja@preibisz.com
www.preibisz.com
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KonKurs
na najLePsze, najsKuteCznIejsze 

I najBezPIeCznIejsze ProDuKty 
rozstrzygnIęty!

Przedstawiamy wyniki XII edycji konkursu 
Perły Dermatologii estetycznej 2016.
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staż pracy w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Warszawie oraz na oddziale dermatologii dziecięcej 
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CROMA-PHARMA Sp. z o.o.
ul.Puławska 381
02-801 Warszawa
tel.: +48 22 460 21 53 - 54
e-mail: biuro@croma.pl 
www.croma.pl

PREIBISZ SKINDOCTORS
ul. Nowaka-Jeziorańskiego 51 lok. u9,  

03-982 Warszawa
tel: 22 126 80 00

e-mail: recepcja@preibisz.com
www.preibisz.com

już od kilku lat Kapituła Konkursu Pereł Dermatologii estetycznej przyznaje szczególną nagrodę 
kobietom, które swoją postawą i osobowością wzbogacają naszą rzeczywistość, inspirują, motywują 

i pozwalają spojrzeć na wiele spraw z zupełnie innej perspektywy.
W roku 2016 tą niezwykłą Perłą została uhonorowana 

Ewa Błaszczyk, prezes fundacji Akogo?, wyjątkowa kobieta, aktorka i pieśniarka. 
Wyróżniona przez Kapitułę Konkursu Perły Dermatologii estetycznej i zarząd stowarzyszenia Lekarzy 

Dermatologów estetycznych za hart ducha, siłę charakteru i haust pozytywnej energii. 

specjalna Perła dla specjalnej kobiety

Dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy wzięli udział w głosowaniu i przysłali nam swoje typy. 
otrzymaliśmy od Państwa 1061 głosów, zarówno drogą mailową, jak i tradycyjną pocztą na kuponach 

zamieszczonych w poprzednim numerze „Derma news”. trochę czasu zajęło liczenie, ale wreszcie z dumą 
przedstawiamy wyniki Państwa głosowania.

już teraz serdecznie zapraszamy na Perłową galę, w trakcie której wręczymy statuetki Pereł Dermatologii 
estetycznej. Prosimy o zarezerwowanie sobotniego wieczoru 11 marca 2017 r., w drugim dniu naszego 

Kongresu. zapraszamy do hotelu marriott w centrum Warszawy.
Będzie wiele się działo!
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najlepszy pRepaRat 
DO mezOteRapii

neauvia Organic Hydro Deluxe
neauvia organic Hydro Deluxe jest połączeniem natural-
ności i zaawansowanej technologii. mezoterapia neauvia 
już po pierwszym zabiegu daje efekt wyraźnego nawilżenia 
i zagęszczenia skóry oraz napięcia i pobudzenia do produkcji 
kolagenu. Połączenie kwasu hialuronowego i hydroksyapa-
tytu widocznie poprawia elastyczność i gęstość skóry,  
nadając jej blask i rozświetlenie.
itp sa, www.neauvia.pl

najlepszy pRepaRat DO Wypełnień

stylage m lido

stylage m Lido gwarantuje wyjątkowo naturalny efekt ko-
rekcji i zapewnia pacjentowi maksymalny komfort podczas 
zabiegu. najwyższej jakości kwas hialuronowy, zamknięty 
w postaci żelu, bez bólu wypełnia zmarszczki i wygładza 
powierzchnię skóry, a mannitol przeciwdziała szkodliwemu 
wpływowi wolnych rodników oraz redukuje ryzyko powsta-
wania siniaków i obrzęków w trakcie zabiegu.
laboratorium estetyki lea Vivacy, www.leavivacy.pl

najlepszy pRepaRat 
DO mODelOWania tWaRzy

Restylane Volyme  
(dotychczas emervel Volume)

restylane Volyme pozwala szybko uzyskać młodszy wy-
gląd pacjentów. Wygładza zmarszczki i fałdy, odbudowuje 

utraconą objętość tkanek twarzy, nadając jej kształt i popra-
wiając kontur żuchwy. Preparat restylane Volyme został 
wykonany w technologii optimal Balance technology™, 
innowacyjnej metodzie produkcji starannie przebadanej 
przez naukowców. zapewnia ona idealną strukturę, dzięki 
której wypełniacz perfekcyjnie się integruje ze skórą.
galderma Polska, www.galderma.pl

najlepszy pRepaRat 
DO ReWitalizacji OKOlicy OKa

juvéderm Volbella with lidocaine

Produkt juvéderm Volbella with lidocaine powstał 
na bazie innowacyjnej technologii Vycross, która po-
zwala na wykorzystanie niższego stężenia kwasu hia-
luronowego. Dzięki temu ewentualny obrzęk po zabiegu 
jest mniej widoczny i szybciej ustępuje. Pozwala to pa-
cjentom na bardzo szybki powrót do codziennych zajęć. 
Preparat pomaga kompleksowo zaopatrzyć okolicę oka 
poprzez wypełnienie zapadniętej okolicy podoczodoło-
wej, kurzych łapek, zmarszczek gładzizny czoła oraz 
poziomych zmarszczek czoła, dając efekt odświeżenia 
i rozświetlenia.
allergan polska, www.allergan.pl

najlepszy pRepaRat 
DO biOstymUlacji tKanKOWej

linerase
Linerase tworzy optymalne warunki do odbudowy skó-
ry właściwej i zawartych w niej włókien kolagenowych. 
mechanizm działania oparty jest na modyfikacji macierzy 
zewnątrzkomórkowej, powodując m.in. namnażanie się 
fibroblastów oraz produkcję kolagenu typu III. stymulacja 
fibroblastów w dolnej warstwie tkanki łącznej powoduje 



Soolantra
Nazwa produktu leczniczego: Soolantra. Skład jakościowy i ilościowy: Jeden gram kremu zawiera 10 mg iwermektyny. 
Substancje pomocnicze o  znanym działaniu: Jeden gram kremu zawiera 35  mg alkoholu cetylowego, 25  mg alkoholu 
stearylowego, 2 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218), 1 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E216) i 20 mg glikolu 
propylenowego. Postać farmaceutyczna: Krem. Biały do jasnożółtego, hydro� lowy krem. Wskazania do stosowania: 
Produkt Soolantra jest wskazany w miejscowym leczeniu zmian zapalnych w trądziku różowatym (grudkowo-krostkowym) 
u pacjentów dorosłych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Produkt leczniczy Soolantra należy stosować raz 
na dobę przez okres do 4  miesięcy. Produkt należy stosować codziennie w trakcie jednego cyklu leczenia. Cykl leczenia 
można powtórzyć. W przypadku braku poprawy po 3 miesiącach należy przerwać leczenie. Szczególne populacje: Zaburzenia 
czynności nerek: Nie jest konieczne dostosowanie dawek. Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności wątroby należy zachować ostrożność. Pacjenci w podeszłym wieku: Nie jest konieczne dostosowanie dawek 
w populacji geriatrycznej. Dzieci i młodzież Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności produktu Soolantra u dzieci 
i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dane na ten temat nie są dostępne. Sposób podawania: Tylko do stosowania na skórę. 
Produkt leczniczy należy nanieść na skórę w ilości odpowiadającej ziarnku grochu w każdej z pięciu okolic twarzy: na czoło, 
podbródek, nos oraz na każdy policzek. Produkt leczniczy należy rozprowadzić cienką warstwą na całej twarzy, unikając 
oczu, warg i błony śluzowej. Produkt Soolantra należy stosować tylko na skórę twarzy. Po zastosowaniu produktu leczniczego 
należy umyć ręce. Można nakładać kosmetyki po wyschnięciu produktu leczniczego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania Produktu Soolantra nie badano u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Ten produkt 
leczniczy zawiera: alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie 
skóry); metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje 
alergiczne (także typu późnego); glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Działania niepożądane 
Podsumowanie pro� lu bezpieczeństwa: Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: uczucie pieczenia skóry, 
podrażnienie skóry, świąd i suchość skóry; działania te występowały u nie więcej niż 1% pacjentów leczonych tym produktem 

leczniczym w badaniach klinicznych. Działania niepożądane mają zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie i zwykle 
zmniejszają się w trakcie dalszego leczenia. Nie zaobserwowano istotnych różnic w pro� lu bezpieczeństwa pomiędzy 
pacjentami w wieku od 18 do 65 lat oraz pacjentami w wieku ≥65 lat. Tabela działań niepożądanych Działania niepożądane 
pogrupowano według działów klasy� kacji układów i narządów oraz częstości występowania zgodnie z następującą 
konwencją: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10  000 do 
<1/1000)), bardzo rzadko (<1/10  000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 
i  przedstawiono je dla produktu Soolantra w badaniach klinicznych (patrz tabela 1).
Tabela 1 – Działania niepożądane

Klasy� kacja układów i narządów 
według MedDRA

Częstość występowania działania 
niepożądanego

Działanie niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często Uczucie pieczenia skóry
Niezbyt często Podrażnienie skóry, świąd, suchość skóry
Nieznana Rumień

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia 
to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do 
fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 
48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 
Galderma Polska Sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa, Polska. Numer Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22591. 
Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza. 09.2016 r.

(IWERMEKTYNA) 10 mg/g KREM 

NOWY 
STANDARD 
W TERAPII 
ROSACEA

NOWOŚĆ!

Reklama_Soolantra_205x280_new smpc.indd   1 26.10.2016   21:01
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8 Derma News

zmiany w grubości i strukturze skóry, zwiększając jej elas- 
tyczność i gęstość. Dzięki tym właściwościom atelokola-
gen Linerase stanowi przełom w aspekcie odmładzania 
oraz medycyny regeneracyjnej.
bD aesthetic, www.bdaesthetic.com

najlepsze URząDzenie 
DO RegeneRacji i ODbUDOWy 

KOmóReK sKóRy

plexr
Plexr jest generatorem mikrowiązki plazmy stosowanym 
w nieablacyjnej dynamicznej blefaroplastyce sublimacyjnej, 
która jest alternatywą dla tradycyjnych metod chirurgicz-
nych głównie ze względu na efekty estetyczne, ale również 
ze względu na komfort pacjenta podczas zabiegu i procesu 
gojenia. Plexr daje optymalne efekty kliniczne, procedura 
jest prosta i bezpieczna dla pacjentów i nie pozostawia 
śladów interwencji chirurgicznych.
Revisage, www.revisage.pl

Fotona 4D
Fotona4D to laserowy lifting twarzy realizowany poprzez 
synergiczne połączenie czterech procedur zabiegowych 
w jednej terapii. są to:
1. endoLifting,

2. FraC3,
3. PIano,
4. superficial.
zabieg Fotona 4D zapewnia następujące rezultaty:
• wypełnienie bruzd nosowo-wargowych,
• ujędrnienie skóry,
• redukcja zmarszczek,
• zmniejszenie widoczności porów skórnych,
• rozjaśnienie przebarwień,
• wyrównanie struktury skóry.
btl polska, www.btlnet.pl

Ultraformer iii
ultraformer III wykorzystuje technologię HIFu (High Inten- 
sity Focused ultrasound), czyli zogniskowane ultradźwięki 
o wysokiej częstotliwości. Podgrzewają one tkankę (skórę, 
tłuszcz i mięśnie) nawet do 60 st. C, inicjując powstawanie 
niewielkich obszarów koagulacji. W efekcie następuje sty-
mulacja procesów rekonstrukcyjnych kolagenu. Wzrasta 
ilość kolagenu w skórze właściwej oraz na granicy skóry 
właściwej i tkanki podskórnej. Dodatkowo włókna kolage-
nowe ulegają obkurczeniu, co daje efekt liftingu twarzy 
oraz całego ciała.
bogdani Dermatologia, www.bogdanidermatologia.pl
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zabieg ROKU 2016

princess lift

zabieg z użyciem nici Princess Lift zdobył zaufanie wśród 
lekarzy oraz pacjentów, którzy cenią bezpieczeństwo i sku-
teczność. nici Princess Lift zostały stworzone z myślą 
o szybkim i mało inwazyjnym liftingu twarzy. nici Happy 
Lift oferują linię wzbogaconą o mikroskopijne haczyki o uni-
kalnej budowie pod względem długości, gęstości rozłoże-
nia wzdłuż nici oraz kąta ustawienia. nici wprowadzone 
do tkanki podskórnej podciągają skórę i powodują two-
rzenie się włókien niezbędnych do zapewnienia podparcia 
tkankom miękkim twarzy.
croma pharma, www.croma.pl

DeRmOKOsmetyczna 
nOWOść ROKU

melascreen fotostarzenie spF 50+ 
kompleksowa ochrona dłoni

Krem do rąk melascreen fotostarzenie sPF 50+ komplek-
sowa ochrona dłoni zapewnia skórze kompletną pielęgna-
cję, która minimalizuje przebarwienia skóry, powodując 
ich rozjaśnienie. Formuła kremu jest bogata w składniki 
aktywne, które korygują, nawilżają, chronią i wspoma-
gają bardziej jednorodną pigmentację. skóra odzyskuje 
elastyczność i jędrność.
Ducray/pierre Fabre Dermo-cosmetique, 
www.ducray.com.pl

najlepszy DeRmOKOsmetyK 
pRzeciWsłOneczny

Krem ochronny spF 50+ 
iwostin solecrin purritin

Krem ochronny sPF 50+ Iwostin solecrin Purritin dzięki 
połączeniu starannie dobranych substancji działa wielo-
płaszczyznowo, kompleksowo chroniąc oraz pielęgnując 
skórę tłustą i trądzikową. zabezpiecza przed promienio-
waniem uVa i uVB, wzmacnia naturalny system ochrony 
przeciwsłonecznej w skórze, reguluje wydzielanie sebum, 
zapewnia optymalny poziom nawilżenia, a lekka konsy-
stencja nie zatyka porów.
nepentes Pharma, www.iwostin.pl

najlepszy DeRmOKOsmetyK 
DO pielęgnacji sKóRy tłUstej 

i tRąDziKOWej

sebiaclear active
sebiaclear active to intensywnie działający krem nakie-
rowany na redukcję uciążliwych niedoskonałości skóry 
charakterystycznych dla cery trądzikowej. receptura tego 
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10 Derma News

preparatu zawiera najbardziej skoncentrowane składniki 
aktywne z całej gamy sebiaclear, przez co zapewnia wyjąt-
kową skuteczność w zwalczaniu wszelkiego rodzaju kros- 
tek, zaskórników, zmian potrądzikowych i nadmiernego 
błyszczenia się skóry. zapewnia długotrwałe nawilżenie 
oraz ma doskonałe właściwości matujące.
Filorga poland, www.filorga.net.pl

najlepszy DeRmOKOsmetyK 
DO pielęgnacji sKóRy 

naczynKOWej

Uriage-Roseliane
uriage-roseliane to krem stworzony do pielęgna-
cji skóry z rozszerzonymi naczynkami. Długotrwale  
neutralizuje zaczerwienienia. Wzmacnia kruche na-
czynka i zapobiega ich pękaniu. Łagodzi obrzęk, uczucie 
gorąca i ściągnięcia skóry. Wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych oraz łagodzi stan zapalny. Pozostawia 
skórę ukojoną i gładką.
bio profil polska, www.bioprofil.pl

najlepszy DeRmOKOsmetyK 
DO pielęgnacji 

sKóRy WRażliWej
gama cetaphil

już od 12 lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom w co-
dziennych zmaganiach z pielęgnacją skóry ich pacjentów. 
na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii powstała seria 
specjalistycznych dermokosmetyków, które dbają nawet 
o najbardziej wymagających pacjentów.

cetaphil em emulsja micelarna do mycia – chroni płaszcz 
lipidowy skóry dzięki zabezpieczeniu substancji myjącej 

w postaci miceli. sprawdza się w przypadku skóry suchej, 
wrażliwej, z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, przed 
zabiegami dermatologicznymi i po nich, a także do dema-
kijażu twarzy i okolic oczu.

cetaphil chusteczki oczyszczające do skóry wrażliwej  
– wyjątkowe połączenie Cetaphil em emulsji micelarnej 
z alatoiną o właściwościach łagodzących i glukonianem 
cynku, który pomaga regulować wytwarzanie sebum.

cetaphil mD Dermoprotektor balsam do twarzy i ciała
– zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry za spra-
wą jego unikatowego składu. zawiera olej z orzechów ma-
kadamia, który dostarcza nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych, oraz pantenol, który łagodzi podrażnienia i ułatwia 
regenerację, a także najwyższe wśród dermokosmetyków 
stężenie silnie wiążącej wodę gliceryny.

cetaphil Da Ultrakrem intensywnie nawilżający
– intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze 
lipidy. zawiera unikalny kompleks erC5, czyli pięć klu-
czowych składników, które zapewniają skórze ochronę, 
prawidłowe nawilżenie oraz odpowiednie uzupełnienie 
lipidów (np. PCa, masło shea i olej z orzechów makada-
mia). Dzięki temu świetnie sprawdza się w przypadku azs 
i wyprysku oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z bardzo suchą skórą.

cetaphil ps lipoaktywny krem nawilżający 
– zapewnia silnie wysuszonej lub uszkodzonej skórze  
zaspokojenie jej najistotniejszych potrzeb.
galderma Polska, www.galderma.pl

najlepszy DeRmOKOsmetyK 
DO pielęgnacji i RegeneRacji 

sKóRy pO zabiegacH estetycznycH
zinalfat

zinalfat skutecznie łagodzi objawy podrażnień (np. za-
czerwienienie, uczucie swędzenia i napięcia skóry, nad-
mierne złuszczanie), przyspiesza i ułatwia regenerację 



INNOWACJA  
LABORATORIUM DERMACEUTIC

Unikalna formuła peelingu

10% FENOL

20% TCA

10% KWAS GLIKOLOWY

Peeling medyczny  
COSMO PEEL FORTE

Zastosowanie 10% stężenia fenolu redukuje odczucia 
bólowe podczas zabiegu o około 80%  jednocześnie 
wzmacniając efekt zabiegu o 20% głównie u pacjentów  
z przebarwieniami i drobnymi zmarszczkami.  
Dodatek 10% stężenia kwasu glikolowego przyspiesza 
penetrację fenolu i kwasu trójchlorooctowego w głąb 
skóry i powoduje szybsze złuszczanie komórek naskórka.

Wyłączny dystrybutor w Polsce

NOWOŚĆ

cosmo-peel.205x285.10.2016.indd   1 2016-10-17   00:43:15
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naskórka oraz zmniejsza podatność skóry na uszkodzenia.  
nie zawiera barwników, kompozycji zapachowych ani kon-
serwantów.
Vp Valeant, www.zinalfat.pl

najlepszy DeRmOKOsmetyK 
pRzeciWzmaRszczKOWy

c e Ferulic
Preparat C e Ferulic zawiera oryginalną 
formułę 15-proc. kwasu L-askorbinowego 
połączonego z 1-proc. alfa-tokoferolem 
oraz 0,5-proc. kwasem ferulowym – sil-
nym antyoksydantem roślinnym.
Dzięki dodaniu tych synergicznie 
działających antyoksydantów do ory-
ginalnie silnej formuły z 15-proc. 
witaminą C otrzymano potrójne 
serum o wyjątkowym potencjale 
antyoksydacyjnym, które działa 
nie tylko prewencyjnie, ale również 
silnie koryguje oznaki starzenia wi-
doczne na skórze, takie jak drobne 
linie, zmarszczki oraz utrata gęsto-
ści i elastyczności.
skinceuticals, 
www.skinceuticals.pl

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się nowego, 2017 roku

Zespół Allergan

pragniemy złożyć wszystkim Klientom i Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych, radosnych świąt w gronie bliskich oraz pomyślności i wielu sukcesów 

zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za docenienie w mijającym 2016 roku. 
Nieustannie dążymy do doskonałości w tworzeniu wysokiej jakości produktów oraz dostarczaniu edukacji 
medycznej na najwyższym poziomie. Razem przywracamy pacjentom pewność siebie, aby mogli w pełni 

wyrażać swoje emocje za pomocą prawdziwej ekspresji.

Bardzo się cieszymy, że nasze produkty dają Państwu i Państwa pacjentom wiele satysfakcji!
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14 Derma News

PReZeNTACJA PRODUKTU

Kolagen, główne białko tkanki łącznej 
występujące w większości narządów 
wszystkich organizmów żywych, należy 
do grupy białek prostych – skleroprote-
in. ma typową budowę włóknistą, dzięki 
której pełni funkcję podporową. stanowi 
składnik: skóry, ścięgien, chrząstek, naczyń 
krwionośnych i włosowatych, kości oraz 
zębów. W formie krystalicznej znajdziemy 
go w rogówce oka. Występuje również 
w narządach wewnętrznych: wątrobie, 
nerkach, sercu i płucach. stanowi około 
30 proc. wszystkich białek w organizmie 
człowieka. odpowiedzialny jest za adhezję 
i regenerację komórek oraz za sprężystość 
i jędrność skóry. Kolagen jest uznawany 
za optymalny biomateriał do rekonstruk-
cji i odbudowy tkanek. skóra właściwa 
zawiera: 70-85 proc. kolagenu (80 proc. 
typu I, 20 proc. typu III), 2 proc. elastyny 
oraz 0,03–0,09 proc. Ha.

mniej więcej po 25. roku życia czło-
wieka rozpoczyna się nieodwracalny i nie-
uchronny proces stopniowego zanikania 
kolagenu, polegający na zmniejszaniu 
jego produkcji, a zwiększaniu degradacji. 
W ten sposób zostaje zachwiana równo-
waga kolagenowa, gdyż więcej kolagenu 
ulega zniszczeniu, niż organizm jest w sta-
nie odbudować. Pierwszym objawem tego 
procesu są widoczne na skórze zmarszcz- 
ki, które powstają w wyniku zapadania 
się wierzchniej warstwy skóry jako efekt 
ubytku matrycy kolagenowej.

medycyna przeciwstarzeniowa oferuje 
obecnie wiele bezpiecznych zabiegów, któ-
re skutecznie oddziałują na wiotką, mało 
elastyczną skórę i efektywnie wpływają 
na spłycenie, a nawet całkowitą redukcję 
zmarszczek. jednym z nich jest terapia 
atelokolagenem Linerase. jest to prze-
łomowy zabieg w gabinetach medycyny 
estetycznej w aspekcie ujędrniania, zwięk-
szania gęstości i elastyczności oraz rege-
neracji i odbudowy skóry. 

Linerase jest wyrobem medycznym 
klasy III. stanowi nową generację hetero-
logicznego kolagenu typu I w postaci lio-
filizowanego, wysoce oczyszczonego bez 
użycia enzymów proteolitycznych prosz-
ku. to obecnie jedyny dostępny na rynku 
bioaktywny, nieusieciowany atelokola-
gen typu I w formie śródskórnej iniekcji 
przeznaczony do regeneracji i odbudowy 

atelokolagen do regeneracji i odbudowy skóry
nasza skóra bardzo szybko zaczyna tracić kolagen odpowiedzialny za jej jędrność 
i sprężystość. Innowacyjny zabieg Linerase pozwala zregenerować skórę 
i przywrócić jej młodość.

najdelikatniejszych okolic twarzy i całego 
ciała. Biomateriał Linerase charakteryzuje 
się dwukierunkowością działania, tzw. po-
dwójnym mechanizmem: z jednej strony 
stymuluje on obecne w skórze fibroblasty 
do produkcji włókien endogennego kolage-
nu, z drugiej zaś strony pobudza prolife-
rację nowych fibroblastów, które również 
będą syntetyzowały nowe, młode włókna 
kolagenowe. W ten sposób Linerase tworzy 
optymalne warunki do odbudowy i rege-
neracji skóry. 

jakie są wskazania zabiegu? 
Biomateriał Linerase stanowi nową kate-
gorię stymulatora do rekonstrukcji i odbu-
dowy tkanek. tworząc optymalne warunki 
fizjologiczne do wytwarzania nowego ko-
lagenu, terapia Linerase wykazała wysoką 
skuteczność w: regeneracji i odbudowie 
ubytków skórnych, leczeniu blizn i rozstę-
pów, spłyceniu drobnych zmarszczek, re-
dukcji wiotkości skóry oraz poprawie elas- 
tyczności, sprężystości i gęstości skóry 
twarzy oraz całego ciała. 

unikatowa zdolność bioregeneracji, 
jaką wykazuje Linerase, sprawia, że zabieg 
ten nie ma ograniczeń wiekowych. Będzie 
tak samo skuteczny jako postępowanie 
profilaktyczne u pacjentów tuż po 25. 
roku życia, jak i jako terapia „naprawcza” 
u bardzo dojrzałych pacjentów z zaawan-
sowanym procesem starzenia się.

jaka jest procedura zabiegu? 
Preparat Linerase charakteryzuje się wy-
jątkową łatwością iniekcji, gdyż ma formę 
płynną, a nie żelową. tuż przed wykona-
niem zabiegu lekarz powinien przygotować 
zawiesinę, którą należy zużyć podczas 
jednej sesji. Linerase jest bardzo wydajny 
– jedna ampułka pozwala wykonać zabieg 
na czterech okolicach ciała: twarzy, szyi, 
dekolcie oraz powierzchni grzbietowej dło-
ni. Co ważne, zabieg powinien być wyko-
nany przez lekarza, który ma umiejętność 
stosowania odpowiednich technik aplikacji. 
Po jego wykonaniu ważne jest, aby zrobić 
delikatny masaż miejsca poddanego za-
biegowi. 

czy zabieg jest bolesny? 
terapia Linerase jest bardzo dobrze tolero-
wana przez pacjentów, którzy mogą jedynie 
odczuwać nieznaczne rozpieranie i piecze-

nie podczas aplikowania preparatu. jed-
nak odpowiednio przygotowany do zabiegu 
pacjent oraz prawidłowo sporządzona za-
wiesina Linerase są gwarancją komfortu 
pacjenta. zabieg jest mało inwazyjny i nie 
wymaga okresu rekonwalescencji. Przed 
wykonaniem procedury należy poinformo-
wać pacjenta, że w miejscu podania pre-
paratu może się pojawić zaczerwienienie, 
obrzęk, swędzenie lub tkliwość. reakcje 
te mogą się utrzymać przez kilka dni, po 
czym samoistnie ustępują. 

Kiedy można mówić 
o końcowym efekcie zabiegu? 
Pełna kuracja obejmuje zazwyczaj od 2 do 
4 zabiegów w odstępach 14-21 dni, jednak-
że o ich liczbie i częstotliwości decyduje 
lekarz w zależności od wieku pacjenta 
i stanu jego skóry. tylko prawidłowe za-
kwalifikowanie pacjenta do zabiegu jest 
gwarancją pełnej satysfakcji i optymalnej 
skuteczności terapii. zazwyczaj pierwsze 
efekty są widoczne już po kilku dniach. 
Po tym czasie widać poprawę elastycz-
ności, napięcia i blasku skóry. ostateczny 
efekt regeneracji, ujędrnienia i zagęszcze-
nia skóry osiągamy po pełnej terapii. uzys- 
kane rezultaty utrzymują się od 6 do 12 
miesięcy. zaleca się wykonywanie 1 zabie-
gu Linerase co 3 miesiące lub powtórzenie 
pełnej terapii po 6-12 miesiącach.

czy linerase jest bezpieczny?
Linerase po dokładnym oczyszczeniu 
jest biokompatybilnym, biodegradowal-
nym i nieimmunogennym biomateria-
łem o wysokim profilu bezpieczeństwa 
i skuteczności. małą immunogenność 
oczyszczonego białka potwierdziły bada-
nia przeprowadzone na 705 pacjentach, 
którym wszczepiono implant z ateloko-
lagenu. reakcję alergiczną stwierdzono 
zaledwie u 3,8 proc., a lokalną reakcję 
zapalną u 2,3 proc. badanych. 
na bezpieczeństwo produktu składają 
się dwa najistotniejsze czynniki, tj. brak 
zakończeń telopeptydowych na końcach 
helisy łańcucha kolagenowego odpowie-
dzialnych za immunogenność białek oraz 
bardzo mała masa molekularna cząstecz-
ki tripeptydu, która wynosi 3-6 kDa, gdyż 
kolagen ulega hydrolizie jeszcze przed 
śródskórną aplikacją Linerase.

Więcej na: www.bdaesthetic.com

architekt Młodości
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Dr BarBara WalkieWicz-cyrańska
organizowany raz do roku Kongres stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów estetycznych jest największym 
i najważniejszym wydarzeniem w tej dziedzinie medycy-
ny. Lekarze, którzy przyjeżdżają na to spotkanie z kraju 
i zagranicy, zwracają uwagę na jego wysoki poziom 
merytoryczny i organizacyjny, co jest efektem wielomie-
sięcznych przygotowań i dopracowywania szczegółów. 
Bardzo bogaty program i precyzyjnie wybrani wykła-
dowcy, będący wybitnymi specjalistami, zapewniają 
optymalną dawkę najnowszej wiedzy medycznej. 

Przy współpracy z european society for Laser 
Dermatology po raz pierwszy w Polsce przygotowujemy 
sesję dotyczącą nowoczesnych technologii wykorzy-
stywanych w estetyce lekarskiej. z danych wynika, 
że jesteśmy jednym z największych odbiorców laserów 
w europie. zabiegi z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 
można znaleźć w ofercie każdej kliniki w Polsce. stąd 
w programie najlepsi eksperci w tej dziedzinie i propozy-
cja współpracy european society for Laser Dermatology 
z naszym stowarzyszeniem.

W sobotnim programie nie może zabraknąć również 
sesji master Class. Lekarze w Polsce wykonujący 
zabiegi estetyczne reprezentują najwyższy poziom 
wiedzy z tego zakresu. niezwykle istotne jest dla 
nas zrozumienie korelacji anatomii z procedurami 
estetycznymi. to właśnie czyni z lekarza rzemieślnika 
lekarza artystę. 

Piątek tradycyjnie jest dniem nowości, które poja-
wiają się na rynku w naszej branży. absolutną nowością 
będzie w tym dniu sesja, w której trakcie przedstawimy 
oblicze estetyki lekarskiej pod kątem biznesu. W sesji 
„Lekarz też biznesmen” znajdą się wykłady z zakresu 
ekonomii, prawa i komunikacji. 

należy również podkreślić walory towarzyskie 
Kongresu, jednoczące środowisko lekarzy zajmujących 
się estetyką lekarską. W sobotni wieczór 11 marca 
zapraszamy wszystkich uczestników Kongresu na Per-
łową galę. W roku 2017 zapraszamy do hotelu marriott 
w centrum Warszawy. Przygotowaliśmy wiele niespo-

dzianek, które uświetnią uroczystość wręczenia statue-
tek Pereł Dermatologii estetycznej.

to, co zwraca naszą uwagę od kilkunastu już lat, to fakt, 
że pojawiła się grupa młodych lekarzy, którzy są poważnie 
zainteresowani estetyką lekarską. Widzimy w tym nowe 
otwarcie i jednocześnie konieczność poszerzania wiedzy 
z medycyny anti-aging. sesja poświęcona tej tematyce 
na naszym ostatnim Kongresie cieszyła się z ogromnym 
zainteresowaniem lekarzy. W agendzie na przyszły rok za-
gadnienia z tej dziedziny medycyny znajdą się w znacznie 
obszerniejszym bloku przewidzianym na niedzielę. 

również na niedzielę została zaplanowana interaktyw-
na sesja dotycząca powikłań. Przedstawienie przypadków 
i dyskusja uczestników sesji na temat możliwości ich 
leczenia jest jedyną okazją do dzielenia się swoją wiedzą 
i wymiany doświadczeń w zakresie powikłań po zabie-
gach estetycznych. niestety brakuje na rynku opraco-
wań naukowych, które omawiają przypadki wystąpienia 
niepożądanych efektów po zabiegach. stąd zazwyczaj 
ogromne zainteresowanie lekarzy tą sesją, w której 

Międzynarodowy kongres 
dermatologii estetycznej i anti-aging
XViii kongres Stowarzyszenia Lekarzy 
dermatologów estetycznych
10-12.03.2017
doubletree by hilton hotel, ul. Skalnicowa 21, Warszawa
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jedynie własne doświadczenia i ogólna wiedza medyczna 
pozwalają na leczenie pacjentów. zapraszamy wszystkich 
lekarzy do dyskusji i wymiany poglądów, co wzbogaci 
naszą wiedzę i pozwoli zminimalizować ryzyko powi-
kłań. Przedstawienie tematyki powikłań w takiej formule 
nie pozwala na ścisłe określenie ram czasowych, dlatego 
ta sesja została zaplanowana jako ostatnia w niedzielę, 
dając nam wszystkim swobodę w przedstawieniu swoich 
doświadczeń i możliwość zabrania głosu w tym ważnym 
dla nas temacie. tu warto wspomnieć, że dla wszystkich 
uczestników kongresu mieszkających w Doubletree doba 
hotelowa została przedłużona do godziny 17.00 w niedzielę 
bez żadnych dodatkowych opłat!

Części merytorycznej kongresu towarzyszy wystawa. 
Dzięki współpracy z firmami mamy możliwość przedsta-
wienia Państwu bogatej oferty produktów, preparatów 
i urządzeń wykorzystywanych w codziennej praktyce 
lekarskiej. 

Wychodząc z założenia, że nie samą pracą człowiek 
żyje, na pierwszym piętrze znajdą Państwo firmy, które nie 
są związane z naszą branżą. Pod hasłem „sztuka i design” 
będą Państwo mogli na chwilę odetchnąć innym obliczem 
estetyki. serdecznie zapraszamy.

już teraz zachęcamy do rezerwacji pokoi w Doubletree. 
na hasło „Kongres stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
estetycznych” można rezerwować pokoje w specjalnych 
cenach dla uczestników naszego Kongresu. ogromny bez-
płatny parking wokół hotelu sprawia, że bez obaw możemy 
skorzystać z własnego środka transportu. Dla tych, którzy 
wolą centrum Warszawy, wynegocjowaliśmy specjalne 
ceny w hotelu marriott, który jest jednocześnie miejscem 

sobotniej wieczornej gali. Przed wykładami i po nich będą 
podstawiane autokary, które zapewnią przejazdy pomiędzy 
marriottem a Doubletree. rezerwując pokój, proszę rów-
nież powołać się na hasło Kongresu.

zainteresowanie estetyką lekarską od kilku lat stale 
wzrasta i znajduje coraz szerszą grupę odbiorców. Warto 
również zwrócić uwagę na procesy starzenia nie tylko 
z perspektywy zmarszczek. specjalista medycyny przeciw-
starzeniowej pomaga w utrzymaniu młodzieńczego wyglą-
du w synergii z dobrostanem psychicznym i fizycznym, stąd 
na naszym kongresie tak obszerna sesja anti-aging. Dla 
wszystkich lekarzy, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę 
nie tylko w trakcie kongresów, przygotowaliśmy w naszym 
międzynarodowym Centrum Kształcenia Lekarzy przy 
ulicy Włodarzewskiej 69a w Warszawie kursy medyczne 
z zakresu medycyny przeciwstarzeniowej. Lekarze mogą 
uczestniczyć w wybranym jednodniowym kursie lub skorzy-
stać z całego programu obejmującego 7 sobotnich zjazdów 
podzielonych na bloki tematyczne, np. blok związany 
z dietetyką, nietolerancją pokarmową, otyłością i możliwoś-
ciami jej leczenia oraz blok dotyczący zmian psychicznych 
związanych z wiekiem, takimi jak: depresja, stany lękowe, 
zaburzenia seksualne etc. Ważne jest zrozumienie przyczyn 
tych zmian oraz ich wzajemnych zależności. 

Program kursów w naszym Centrum Kształcenia 
Lekarzy poszerzył się o jednodniowe szkolenia z zakre-
su ginekologii plastycznej. Wykładowcą i trenerem jest 
dr n. med. małgorzata uchman-musielak – międzynarodo-
wy szkoleniowiec z nowoczesnych procedur w ginekologii 
plastycznej. 

serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy!
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na konferencji prasowej zorganizowanej przez stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów estetycznych 21 października 2016 r. w restauracji Villa Foksal 
w Warszawie zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze, najskuteczniejsze 
i najbezpieczniejsze produkty stosowane w dermatologii estetycznej.

Fotorelacja z konferencji prasowej stowarzyszenia 
lekarzy Dermatologów estetycznych

Kinga Nicer, Barbara Walkiewicz-Cyrańska z Joanną Szendzielorz-Tajak, właścicielką 
i prezes Laboratorium Estetyki L.E.A. Vivacy, zdobywcą Perły w kategorii najlepszy 
preparat do wypełnień

Laureaci tegorocznych Pereł z ITP SA w towarzystwie zarządu Stowarzyszenia, od lewej: 
Magdalena Wójcik, Kinga Nicer, Barbara Walkiewicz-Cyrańska, Katarzyna Nadolna 
oraz Jerzy Naszczyniec

Wyniki konkursu na Perły Dermatologii Estetycznej 2016 tradycyjnie przedstawiła 
dr Kinga Nicer – wiceprezes Stowarzyszenia

Silna reprezentacja BD Aesthetic, zdobywcy Perły za najlepszy biostymulator tkankowy, 
Artur Pindel i Agnieszka Zbrzeżny z zarządem Stowarzyszenia

Uczestnicy Perłowej Konferencji. Na pierwszym planie wykładowcy, od lewej: dr Albert 
Gugała, dr Kinga Nicer, dr n. med. Małgorzata Maj, dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska

Katarzyna Potocka, prezes firmy Croma Pharma, laureata tegorocznych Pereł, 
w towarzystwie zarządu Stowarzyszenia



Seria dermokosmetyków Cetaphil® to specjalistycz-
ne produkty rekomendowane przez dermatologów 
na całym Êwiecie do piel´gnacji nawet najbardziej 
wymagajàcej skóry. Stworzone z myÊlà o osobach 
borykajàcych si´ z problemem łuszczycy, skóry bardzo 

suchej, atopowej, tràdzikowej oraz poddawanej zabie-
gom dermatologicznym. Idealnie sprawdzajà si´ tak˝e
wtedy, gdy cery nie dotyka ˝aden konkretny problem, 
ale zwyczajnie zale˝y nam na tym, aby była ona idealnie 
nawil˝ona, zadbana i zdrowa.

CERA TRÑDZIKOWA

Cetaphil® DERMACONTROL
Pianka do mycia

Cetaphil® DERMACONTROL
Krem nawil˝ajàco-matujàcy SPF 30

NIEMOWL¢TA I DZIECI

Cetaphil® RESTORADERM
Emulsja do mycia

Cetaphil® RESTORADERM
Balsam do nawil˝ania twarzy i cia∏a

Wypróbuj równie˝:

SPECJALISTYCZNE OCZYSZCZANIE SPECJALISTYCZNE NAWIL˚ANIE

Cetaphil® MD Dermoprotektor
Balsam do twarzy i cia∏a

• Ochrona i odbudowa 
płaszcza lipidowego

• Wiàzanie wody
• Uzupełnianie lipidów

• Eliminowanie sw´dzenia
 i zaczerwienienia

Cetaphil® EM Emulsja micelarna 
Do mycia

• Budowa micelarna
• Ochrona płaszcza lipidowego

• Nie zawiera mydła
• Brak substancji zapachowych
• Brak składników dra˝niàcych

OCHRONA I REGENERACJA INTENSYWNE NAWIL˚ANIE

Cetaphil® PS Lipoaktywny
Krem nawil˝ajàcy
Krem mo˝na stosowaç nawet na uszkodzony naskórek,
w przebiegu schorzeƒ dermatologicznych i po zabiegach
medycyny estetycznej – łagodzi objawy, nie wywołujàc pieczenia. 
Poprawia efekty leczenia chorób skóry oraz przyspiesza
procesy jej odnowy.
Unikatowe połàczenie składników zapewnia zaspokojenie trzech 
kluczowych potrzeb nawet najbardziej wymagajàcej skóry:
ochrona, regeneracja, nawil˝enie.

Cetaphil® DA Ultra 
Krem intensywnie nawil˝ajàcy

Krem intensywnie nawil˝a oraz uzupełnia brakujàce
w skórze lipidy. Nie zawiera substancji zapachowych,

dzi´ki czemu doskonale sprawdza si´ w codziennej piel´gnacji
nawet najdelikatniejszej skóry. Lekka konsystencja sprawia,

˝e preparat bardzo lekko si´ rozprowadza i szybko wchłania. 
Zawiera unikalny kompleks ERC5 – pi´ç kluczowych

składników, które zapewniajà skórze ochron´
i prawidłowe nawil˝enie: PCA, masło Shea,

olej z orzechów makadamia, pantenol, silikony.
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