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Koleżanki i Koledzy!

W tym numerze naszego magazynu przedstawiamy produkty, 
które uzyskały największą liczbę Państwa głosów i tym samym 
zdobyły laury Pereł Dermatologii Estetycznej 2018. Już dziś  
zapraszamy na uroczystą Galę Rozdania Pereł, która odbędzie 
się 9 marca 2019r. w trakcie XX Jubileuszowego Kongresu  
Stowarzyszenia zaplanowanego na 8-10 marca 2019r. 

Właśnie Jubileusz stał się okazją do wyłowienia kolejnych Pereł 
– Pereł Dwudziestolecia – produktów, które odegrały znaczącą 
rolę w rozwoju dermatologii estetycznej. 

Jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwodju derma-
tologii estetycznej, co roku pojawiają się nowe rozwiązania dla 
naszych gabinetów. Kongres daje nam możliwość uzupełnienia 
wiedzy i zapoznania się z nowymi trendami w tej dziedzinie  
medycyny. Warto być na bieżąco!

Zapraszam wszystkich lekarzy do wspólnego świętowania  
Jubileuszu w gronie przyjaciół, którzy dzielą tą samą pasję.  

Barbara Walkiewicz-Cyrańska

Wydawca: 

StowarzySzenie Lekarzy DermatoLogów eStetycznych
02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 69 A, e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
tel. +48 22 853 39 70, +48 695 803 801, +48 695 805 955, +48 605 332 776

BarBara 
WalkieWicz-cyrańska
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych
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REGENERA ACTIVA
Sekret pięknych włosów leży w Twojej naturze.
REGENERA ACTIVA jest specjalnie zaprojektowanym syste-
mem wykorzystującym autologiczny przeszczep komórek, 
którego zastosowanie obejmuje szereg zastosowań w medy-
cynie regeneracyjnej. Podczas pojedynczej sesji, gdzie pacjent 
jest zarówno dawcą jak i biorcą autologicznego przeszczepu, 
jesteśmy w stanie stymulować miejsce poddane zabiegowi za 
pomocą komórek progenitorowych i czynników wzrostu uzy-
skanych z miejsca pobrania przeszczepu.
REVISAGE, www.regeneraactiva.pl

kategoria:  Zdrowe Włosy

21 września 2018 zakończyło się głosowanie 

w Konkursie 
Perły Dermatologii Estetycznej 

2018 

Dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy oddali swój głos 

na najlepsze i najbardziej skuteczne  
produkty stosowane w tej dziedzinie medycyny.

Przedstawiamy produkty, które uzyskały 
największą liczbę głosów lekarzy. 

NEAUVIA STIMULATE & LIFT
Neauvia Stimulate & Lift to nowoczesny niechirurgiczny 
lifting twarzy, który ma jednoczesne działanie liftingujące 
oraz regeneruje skórę pacjenta – nawilża ją oraz przebu-
dowuje, działając zarówno w głębi jak i na jej powierzchni. 
Zabieg Stimulate & Lift składa się z trzech odrębnych zabie-
gów wykonywanych w odstępach 3-4 tygodniowych, pod-
czas których podajemy pacjentowi dwa rodzaje produktów 
Neauvia – Stimulate oraz Hydro Deluxe. 
www.neauvia.pl

kategoria:  Perfekcyjny Tandem

2018
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RESTyLANE SkINbooSTERS
Unikatowy zabieg regeneracyjny – Restylane Skinbo-
osters™ można wykonać dwoma produktami: Restylane 
Skinboosters Vital oraz Restylane Skinboosters Vital Light, 
które różnią się między sobą stężeniem kwasu hialurono-
wego, dzięki czemu mamy do wyboru dwie siły rewitaliza-
cyjne. Pozwala nam to lepiej spersonalizować zabieg i do-
pasować go do potrzeb skóry pacjenta. 
GALdERMA PoLSkA, www.galderma.pl

kategoria:  Kompleksowa Odnowa Skóry

NEAUVIA INTENSE LIPS
Neauvia Intense Lips to naturalny, organiczny i bezpieczny 
produkt z kwasem hialuronowym dedykowany do po- 
większania objętości ust. Ten usieciowany, czysty kwas 
hialuronowy podawany w obszar ust, nie tylko je nawilża,  
ale przede wszystkim widocznie powiększa i modeluje. 
Więcej informacji na stronie www.neauvia.pl

kategoria:  Ponętne Usta

kategoria:  Magnetyczne Spojrzenie
JUVÉdERM® VoLbELLA® 
with Lidocaine
Preparat Juvéderm® VOLBELLA pomaga kompleksowo  
odmłodzić okolicę oka. Zawarty w preparacie kwas hialuro-
nowy wypełnia zapadniętą okolicę podoczodołową, kurze 
łapki, zmarszczki gładzizny oraz poziome czoła. 
ALLERGAN PoLSkA
www.allergan.pl  

REGENERIS CELLULAR MATRIx
Regeneris Cellular Matrix to efekt wieloletniej pracy lekarzy, 
biotechnologów i inżynierów tkankowych ze szwajcarskie-
go Laboratorium RegenLab, którzy stworzyli pierwszy na 
świecie zestaw do zabiegu kumulującego efekt działania 
najskuteczniejszych oraz najlepiej przebadanych w medy-
cynie estetycznej substancji, czyli kwasu hialuronowego 
oraz osocza bogatopłytkowego. 
LEA VIVACy
www.regeneris.pl

kategoria:  Dermostymulacja
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CooLSCULPTING
CoolSculpting to jedna z najnowocześniejszych technologii 
wykorzystująca zjawisko kriolipolizy, przeznaczona do nie-
inwazyjnej redukcji lokalnego nagromadzenia tkanki tłusz-
czowej. To skuteczny zabieg wyszczuplający poszczególne  
partie ciała polegający na kontrolowanym wymrażaniu  
komórek tłuszczowych.      
ALLERGAN PoLSkA
www.allergan.pl  

kategoria:  Smukłe ciało

kategoria:  Innowacyjność i Technologia

STyLAGE bI-SoFT®
BI-SOFT® – BEZPIECZEŃSTWO I PRECYZJA
W 2018 roku francuska firma Laboratoires VIVACY® wpro-
wadziła na rynek innowacyjną i opatentowaną technologię 
strzykawek Stylage Bi-SOFT®. Technologia Bi-SOFT® pozwa-
la lekarzowi na większą precyzję, wygodę i maksymalną 
kontrolę podczas iniekcji kwasu hialuronowego, co z kolei 
zapewnia pacjentom poczucie bezpieczeństwa i zdecydo-
wanie poprawia komfort zabiegu.
LEA VIVACy
www.stylage.pl

kategoria:  Harmonia Piękna

APToS ExCELLENCE VISAGE METHod 
To najskuteczniejsze i najbardziej wszechstronne narzędzie 
do kompleksowej walki z opadającymi tkankami w obszarze 
całej twarzy, z uwzględnieniem linii brwi, policzków, żuchwy,  
a także szyi, z jednoczesną odbudową jakości skóry, przywróce-
niem naturalnej witalności i działaniem przeciwstarzeniowym.
Unikalna kompozycja nici, rozpuszczalnego materiału,  
będącego kopolimerem kwasu polimlekowego i kaprolak-
tonu, dwóch stymulatorów tkankowych, teraz wzbogaco-
nych także o kwas hialuronowy P(LACL)HA, stanowiąc tym 
samym trzecią już generację nici Aptos. 
Aesthetic Concept 
www.aestheticconcept.com.pl

PerŁy DermatoLogii eStetyczneJ 2018
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PRINCESS® VoLUME PLUS
Princess® Volume Plus to wypełniacz na bazie kwasu hialu-
ronowego przeznaczony do zabiegów wolumetrycznych, 
odbudowy i modelowania owalu twarzy, a także leczenia 
rekonstrukcyjnego w lipotrofii twarzy, blizn ubytkowych  
i asymetrii morfologicznej. 
Croma Pharma 
www.croma.pl

kategoria:  Zabieg Roku 2018!

PerŁy DermatoLogii eStetyczneJ 2018

kategoria:  Regeneracja i ukojenie

EMoLIUM SkIN REPAIR 
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w dziedzinie 
pielęgnacji wymagającej skóry suchej i wrażliwej, eksperci 
Emolium we współpracy z dermatologami opracowali 
nową linię – Emolium Skin Repair®.
Preparaty linii zawierają składniki o intensywnym działaniu 
naprawczo-regenerującym, które wspomagają odnowę  
komórkową i wzmacniają strukturę naskórka. 
Dermonaprawczy balsam do ciała® – koi, nawilża i odżywia. 
Dermonaprawczy krem do stóp® – wspomaga odnowę  
komórkową naskórka, wzmacnia jego strukturę, zabezpie-
czając przed podrażnieniami. 
SANoFI
www.sanofi.pl

MELAN 130+ PIGMENT CoNTRoL 
Melan 130+ pigment control to innowacyjny produkt  
z nowej gamy przeciwsłonecznej Mesoprotech stworzony 
przez hiszpańskie laboratorium Mesoestetic. Dzięki zawar-
tości filtrów fizycznych, chemicznych i biologicznych Melan 
130+ gwarantuje najwyższą* ochronę przeciwsłonecz-
ną (UVB 131 i UVA 67). Ponadto azeloglicyna zapobiega  
powstawaniu przebarwień hamując działanie tyrozynazy  
– enzymu odpowiedzialnego za produkcję melaniny. 
URGo Aesthetics
www.bioprofil.pl

kategoria:  Ochrona Przeciwsłoneczna
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kategoria:  Skóra naczynkowa

koNCENTRAT NA NACzyNkA 
IWoSTIN CAPILLIN FoRTE
Specjalistyczny preparat przeznaczony do codziennej  
pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Zawiera kompleks zmi-
kronizowanej diosminy oraz hesperydyny w optymalnych  
stężeniach, skuteczny w redukcji trwałych zaczerwienień 
oraz przeciwdziałaniu ich utrwalania. 
SANoFI
www.sanofi.pl

kategoria:  Skóra Wrażliwa 
CETAPHIL 
Już od 14-stu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom  
w codziennych 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
Cetaphil Md dermoprotektor balsam do twarzy i ciała
Cetaphil dA Ultra krem intensywnie nawilżający
Cetaphil PS Lipoaktywny krem nawilżający
GALdERMA PoLSkA
www.galderma.pl

kategoria:  Nowość Roku 2018!
Aox FERULIC 
Najnowsze serum o działaniu antyoksydacyjnym i ochron-
nym stworzone przez hiszpańskie Laboratorium Meso-
estetic. Dzięki synergicznemu działaniu trzech unikalnych 
składników aktywnych serum zapewnia silne działanie 
antyoksydacyjne i anti-aging: 15% witamina C w czystej 
formie stymuluje syntezę kolagenu, chroni komórki skó-
ry przed szkodliwymi skutkami utleniania, zapobiegając 
przedwczesnemu starzeniu, i wyraźnie ją rozświetla. Zawar-
ty w serum kwas ferulowy w bezpiecznym stężeniu 0,5% 
chroni fibroblasty przed uszkodzeniami spowodowanymi 
np. promieniowaniem UV, a innowacyjny składnik Protech-
-Cell Complex w połączeniu z witaminą E hamuje działanie 
wolnych rodników, a także chroni lipidy obecne w naskórku 
wzmacniając barierę ochronną skóry.
URGo AESTHETICS
www.bioprofil.pl
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CETAPHIL 
Gama produktów Cetaphil od początku zawładnęła kategorię „skóra wrażli-
wa” w konkursie na Perły Dermatologii Estetycznej, rokrocznie zdobywając  
nagrody. Już od 14-stu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom w codziennych 
zmaganiach z pielęgnacją skóry ich pacjentów.
Na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki zastosowaniu  
nowoczesnych technologii, powstała seria specjalistycznych dermokosme- 
tyków, które dbają nawet o najbardziej wymagających pacjentów.
 
Galderma Polska, www.galderma.pl
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W roku 2019 Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych organizuje 

20 już 
Kongres Dermatologii Estetycznej 

i Medycyny Anti-Aging
 

Tak zacny Jubileusz stał się okazją do spojrzenia na historię dermatologii estetycznej i niezwykle 
dynamiczny rozwój tej dziedziny medycyny. Dzięki badaniom naukowym, wachlarz możliwości 
zabiegowych, które możemy zaoferować naszym pacjentom jest nieporównywalnie szeroki  
w stosunku do tego, który był dostępny 20 lat temu. Co roku pojawiają się nowe produkty, które 
wzbogacają ofertę naszych gabinetów, ale są również i takie, które w swoim czasie otworzyły 
nowe perspektywy i do dnia dzisiejszego stanowią kanon estetyki lekarskiej. Kapituła Konkursu 
na Perły Dermatologii Estetycznej postanowiła uhonorować specjalnym wyróżnieniem produkty, 
które odegrały szczególną rolę w rozwoju dermatologii estetycznej.

Perły Dwudziestolecia 
– sztandarowe produkty stosowane w dermatologii estetycznej.

PrzeDStawiamy
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NCTF 
Preparaty do mezoterapii zawierające wysokie stężenia kwasu hialuronowego i kompleks poli-
rewitalizujący złożony z 54 składników aktywnych: witamin, minerałów, kwasów nukleinowych, 
aminokwasów, koenzymów składników redukujących na rynku. Kwas hialuronowy, odpowiada  
za utrzymanie równowagi wiskoelastycznej skóry i naskórka. Koenzymy – przyspieszają przemiany 
metaboliczne i zwiększają tempo odbudowy tkanek. Kwasy nukleinowe, umożliwiają regulację 
syntezy białek.
Filorga, www.filorga.pl

RESTyLANE
Restylane był pierwszym na świecie stabilizowanym wypełniaczem kwasu  
hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego. Na przestrzeni czasu zasłużył  
na miano najbardziej zaufanej marki gwarantującej bezpieczeństwo stosowania. 
Ponad 30 milionów zabiegów wykonanych na całym świecie. Skuteczność  
i bezpieczeństwo produktów Restylane zostało potwierdzone w wielu światowych 
badaniach klinicznych przeprowadzonych zgodnie z Evidence Based Medicine.
Galderma Polska, www.galderma.pl

EASy TCA
Uważany za najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy i najłatwiejszy peeling TCA.  
Formuła olejowa peelingu zapewnia kontrolowany stopień penetracji produktu i nie 
wymaga neutralizacji. Szerokie spektrum zastosowania od regeneracji skóry, fotosta-
rzenia się, poprzez trądzik, hiperpigmentację, rozstępy, a nawet zmarszczki sprawia,  
iż peeling ten znajduje zastosowanie u pacjentów w każdym wieku.
Lea Vivacy, www.skintech.com.pl

REGENERIS
Regeneris, czyli osocze bogatopłytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z krwi, dzięki 
którym można stworzyć indywidualny „eliksir młodości”. Czynniki wzrostu zawarte  
w osoczu pobudzają komórki skóry do odbudowy, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą 
witalność. Regeneris jest produktem w 100% biokompatybilnym.
Lea Vivacy, www.regeneris.pl

boTox
To marka znanej na całym świecie toksyny botulinowej typu A, która jako pierwsza została  
zarejestrowana we wskazaniu wygładzania zmarszczek mimicznych okolicy glabelli.
Botox to blisko 30 lat doświadczeń w medycynie, ponad 4,5 tys. publikacji naukowych  
oraz satysfakcja milionów pacjentów na całym świecie. Preparat w znacznym stopniu przyczynił się 
do rozwoju estetyki lekarskiej, a zabieg wygładzania zmarszczek przy użyciu toksyny stał się złotym 
standardem w wielu gabinetach. 
Allergan Polska, www.allergan.pl 
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Kannabinoidy 
i skóra

Streszczenie:
Już 5 tysięcy lat temu konopie były wykorzystywane przez 
starożytne cywilizacje do produkcji tkanin i lin, produkcji 
papieru czy razem z makiem do produkcji środków o dzia-
łaniu leczniczym – głównie przeciwbólowym i oszałamia-
jącym. Obecnie, coraz większe zainteresowanie wzbudza 
tzw. medyczna marihuana, a także olej z nasion lub kwiato-
stanów konopi. Celem niniejszego opracowania jest podsu-
mowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu oleju 
z nasion konopi na stan skóry i schorzenia dermatologiczne. 
Obecnie, badania eksperymentalne i obserwacje kliniczne 
na małych grupach pacjentów wskazują na duży poten-
cjał kannabinoidów w leczeniu schorzeń skóry. Poznanie  
mechanizmów tego oddziaływania, wskazania i przeciw-
skazania, skuteczność oraz objawy uboczne wymagają 
dalszych badań spełniających kryteria EBM (ang. evidence-
-based medicine).

SŁowa kLuczowe:  
kannabinoidy • skóra • olej z nasion konopi

Już 5 tysięcy lat temu konopie były wykorzystywane przez 
starożytne cywilizacje do produkcji tkanin i lin, produkcji 
papieru czy razem z makiem do produkcji środków o dzia-
łaniu leczniczym - głównie przeciwbólowym i oszałamiają-
cym [1]. Na terenie Europy środkowo-wschodniej konopie 
uprawiane są od XV wieku, co znalazło odzwierciedlenie w 
regionalnych potrawach Słowian takich jak zupa z siemie-
nia konopnego spożywana podczas świąt i postów, czy olej 
konopny stosowany do potraw [2]. Obecnie, coraz większe 
zainteresowanie wzbudza tzw. medyczna marihuana, a tak-
że olej z nasion lub kwiatostanów konopi. Celem niniejsze-
go opracowania jest podsumowanie aktualnego stanu wie-
dzy na temat wpływu oleju z nasion konopi na stan skóry  
i schorzenia dermatologiczne.  

Skład oleju z nasion konopi
Nasiona konopi zawieją około 20-25% białka, 20-30%  
węglowodanów, 25-35 % tłuszczu oraz 10-15 % błonnika 
pokarmowego [3]. Co więcej zależnie od warunków i miej-
sca uprawy proporcja powyższych składników jak i ilość 
cząsteczek biologicznie czynnych może znacząco się różnić 
[4]. Uważa się, że olej z nasion konopi zawiera korzystną  
z punktu widzenia zdrowia człowieka proporcję dwóch 
niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
linolowego (seria omega-6) i linolenowego (seria omega-3) 
wynoszącą 3:1. Olej ten, ze względu na obecność kwasu 
γ-linolenowego jest idealny jako składnik lekkich olejków 
do ciała i kremów wzbogacających skórę w lipidy. Ułatwia 
ponadto penetrację substancji aktywnych w skórze [3]. 
Oprócz komponenty tłuszczowej olej z nasion konopi za-
wiera wiele substancji takich jak kannabinoidy, terpenoidy, 
polifenole, prowitaminę A i witaminę E [5]. Wymienione 
substancje, wykazują silne działanie antyoksydacyjne chro-
niąc wielonasycone kwasy tłuszczowe, jak również niwelują 
stres oksydacyjny w komórkach skóry [6].

Wśród kannabinoidów wyróżnić można ponad 80 różnych 
związków. Najważniejsze to Δ-9-tetrahydrokannabinol 
(THC), kannabinol (CBN) oraz kannabidiol (CBD). THC wyka-
zuje właściwości psychoaktywne, jednak w oleju z nasion 
konopi znajduje się w bardzo niewielkich ilościach (zależ-
nie od sposobu ekstrakcji może być na granicy detekcji) 
[7]. CBD stanowiący główny kannabinoid znajdujący się  
w oleju z nasion konopi pozbawiony jest właściwości  
psychoaktywnych i w nim upatruje się większość działań 
prozdrowotnych [7].

Układ endokannabinoidowy
Kannabinoidy aktywują dwa główne typy receptorów CB1 
oraz CB2 (ang. cannabinoid receptor 1 and 2), których  
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Dietetyki i chorób cywilizacyjnych, 
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i Diagnostyki laboratoryjnej, 
instytut Medycyny, Uniwersytet 
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występowanie jest różne w poszczególnych tkankach [8]. 
Receptory CB1 i CB2 są cząsteczkami białka siedmiokrot-
nie przechodzącymi przez błonę komórkową, natomiast 
od strony cytoplazmatycznej sprzężone są z białkami G 
których zadaniem jest przekazanie sygnału do wnętrza ko-
mórki [9]. Po aktywacji receptorów następuje hamowanie 
aktywności cyklazy adenylowej, co skutkuje obniżeniem 
zawartości cyklicznego AMP (cAMP) w komórce, a także do-
chodzi do zahamowania kanałów wapniowych i aktywacji 
kanałów potasowych [10]. Długofalowym efektem aktywa-
cji jest zmiana ekspresji genów w stymulowanej komórce. 
Obecnie uważa się również, że kannabinoidy mogą wpły-
wać także na inne receptory takie jak receptor przejścio-
wego potencjału (TRPV1, ang. transient receptor potential 
cation channel, subfamily V, member 1), który bierze udział 
w reakcji zapalnej i odczuwaniu bólu, czy inne receptory 
sprzężone z białkami G do niedawna uznawane za siero-
ce GPR55 (ang. G-coupled receptor 55) oraz GPR119 (ang.  
G-coupled receptor 119) [11].

Receptory CB1 i CB2 są częścią wewnętrznego układu en-
dokannabinodowego (ECS, ang. endocannabinoid system) 
który obejmuje zarówno receptory endokanabinoidów jak 
również szlaki ich biosyntezy i degradacji [12]. ECS został 
odkryty w latach 90-tych XX wieku i występuje u wszyst-
kich kręgowców [1]. Wspomniany układ reguluje wie-
le procesów fizjologicznych i posiada naturalne ligandy 
(wewnętrzne substancje aktywujące), do których zaliczyć 
można np. anandamid (AEA) czy 2-arachidonoiloglicerol  
(2-AG) (pochodne kwasów tłuszczowych z rodziny ome-
ga-6). W układzie nerwowym ECS wpływa na zahamowanie 
powstania odczucia bólowego, a także reguluje wydzie-
lanie hormonów m.in. kortykoliberyny. W tkankach ECS 
odgrywa istotną rolę w regulacji szlaków metabolicznych 
związanych z lipogenezą i utylizacją kwasów tłuszczowych 
w wątrobie, mięśniach szkieletowych i tkance tłuszczo-
wej [13]. Receptory typu CB1 zostały pierwotnie odkryte  
w układzie nerwowym, obecnie wiadomo, że znajdują się 
one również w tkance tłuszczowej, mięśniowej czy wątro-
bie [13,14]. Receptor CB2 był głównie korelowany z komór-
kami układu odpornościowego, jednak późniejsze badania 
wykazały, że podobnie jak CB1 znajduje się on również  
w mózgu, trzustce, skórze, wątrobie, tkance tłuszczowej  
czy mięśniu sercowym [13,14].

Różnica między THC a CBD polega na tym, że pierwszy  
łączy się zarówno z receptorami CB1, jak i CB2 z podobnym 
powinowactwem co prowadzi do pojawienia się efektów 
psychoaktywnych. Wykazano, że receptor CB1 i receptor 
serotoninowy 5HT1A (odpowiedzialny za efekty przeciw-
depresyjne, przeciwlękowe i przeciwpsychotyczne) mogą 
tworzyć hetero dimery i wspólnie przekazywać sygnał  
do komórki. Mechanizm działania CBD jest słabiej poznany. 
Do tej pory wiadomo, że ma on bardzo słabe powinowactwo 

do receptora CB1, natomiast silniejsze do CB2 i receptora 
adenozynowego (A2A). Finalnie efektem stosowania CBD 
jest działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, antypadacz-
kowe, anksjolityczne, antypsychotyczne czy zapobiega-
nie nudnościom, bez niekorzystnych działań psychotycz-
nych czy halucynogennych [7]. Aktywacja receptora CB2  
w przeciwieństwie do CB1 redukuje produkcję reaktyw-
nych form tlenu (ROS, ang. reactive oxtgen species) [15]. 

System endokanabinoidowy skóry
Różne elementy układu endokannabinoidowego zostały 
odkryte w skórze. Wykazano, że receptory CB1 jak  
i CB2 wpływały na immunoreaktywność różnych komórek  
zarówno mysiej jak i ludzkiej skóry takich jak: nerwy czu-
ciowe, komórki tuczne czy keratynocyty [16,17]. Podobnie 
wykryto mRNA receptorów CB1 i CB2 w hodowlach pier-
wotnych ludzkich keratynocytach pierwotnych (NHEK), jak 
i unieśmiertelnionej linii ludzkich keratynocytów (HaCaT) 
[16,18]. W hodowlach organotypowych ludzkich mieszków 
włosowych opisywano wyłącznie ekspresję receptora CB1 
[19], natomiast ekspresję samego receptora CB2 wykryto  
w hodowlach ludzkich komórek gruczołów łojowych (SZ95) 
[20]. AEA oraz 2-AG wykryto w skórze gryzoni [21], a także  
w ludzkich mieszkach włosowych i linii SZ95 [19,20].

Receptor TRPV1 został pierwotnie opisany w neuronach 
czuciowych i korelowano jego aktywacje z transmisją 
bodźców bólowych a także reakcji na ciepło i świąd [22]. 
W ostatnich latach podobnie jak w przypadku receptorów 
CB1 i CB2, receptor TRPV1 został znaleziony w komórkach 
nienależących do układu nerwowego takich jak keraty-
nocyty ludzkiej skóry, komórki Langerhansa, mieszkach 
włosowych czy w nabłonku gruczołów potowych [23,24]. 
Uważa się, że TRPV1 może odgrywać ważną rolę w prawi-
dłowym funkcjonowaniu skóry i niektórych zaburzeniach 
skórnych, zwłaszcza w stanach zapalnych, bólu czy swędze-
niu [16]. Jednak wpływ receptora TRPV1 na wzrost, różni-
cowanie, proliferację i żywotność komórek stymulowanych 
endogennymi kannabinoidami (AEA) jest zależny od typu 
komórek skóry i może być synergiczny lub antagonistyczny 
ze stymulacją receptorów CB1 i CB2 [16,20].

Publikacje naukowe powstałe w ostatnich latach wskazują 
na potencjalnie szerokie spectrum zastosowania kannabi-
noidów w dermatologii. Większość dostępnych danych ma 
charakter badań przedklinicznych. Wymaga potwierdzenia 
w dużych badaniach randomizowanych.

Świąd
Najbardziej obiecujące jest wykorzystanie kannabinoidów 
w leczeniu świądu skóry. Agoniści CB1 i CB2 wykazują 
efekt poprzez aktywację receptorów obecnych na nerwach 
czuciowych, mastocytach i keratynocytach. Preparaty zawie-
rające palmitoiloetanoloaminę (PEA) zmniejszają nasilenie  
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objawów zależnych od histaminy. Wykazano ich efekt 
przeciwświądowy w atopowym zapaleniu skóry, liszaju 
prostym, świądzie towarzyszącym mocznicy oraz świądzie 
odbytu [25]. Dronabinol, syntetyczny analog THC, wykazu-
je korzystne działanie w świądzie towarzyszącym żółtaczce 
cholestatycznej [26].

Atopowe zapalenie skóry
Szereg badań wskazuje, że anandamid wchodzący w skład 
układu endokannabinoidów wykazuje swoje działanie 
przeciwświądowe poprzez aktywację kanału jonowego 
TRPV1. Kanał ten występuje na keratynocytach wspólnie  
z receptorem CB2. Badaniami objęto także PEA. Substancja 
ta wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe 
poprzez oddziaływanie z CB2, czego skutkiem jest zaha-
mowanie aktywacji komórek tucznych [27]. Zastosowanie 
PEA w leczeniu atopowego zapalenia skóry zmniejsza cięż-
kość objawów chorobowych i wydłuża okresy remisji. PEA 
hamuje reakcje zależne od histaminy – świąd, ból i rumień 
[28].

Trądzik pospolity
Wykazano, że w ludzkich sebocytach SZ95 występuje eks-
presja receptora CB2, podczas gdy CB1 jest nieobecny [20]. 
Endokannabinoidy w obrębie tych komórek uczestniczą  
w regulacji syntezy lipidów oraz apoptozy. W komórkach  
z „wyciszonym” receptorem CB1 obserwuje się obniżoną 
syntezę lipidów. Badania te mogą wskazywać na potencjal-
ną przydatność agonistów i antagonistów CB2 w leczeniu 
trądzika pospolitego i innych chorób skóry, które przebie-
gają z dysfunkcją gruczołów łojowych. 

Olah i in. (2014) opisali, że CBD hamuje lipogenetycz-
ne działanie kwasu arachidonowego, kwasu linolowego 
i testosteronu w hodowli ludzkich sebocytów [29]. CBD 
przeciwdziała proliferacji tych komórek oraz działa prze-
ciwzapalnie. W wysokich dawkach kannabinoidy indukują 
apoptozę sebocytów oraz obniżają syntezę lipidów [30]. 

Ropnie mnogie pach 
(trądzik odwrócony)
Badania wskazują na potencjalne wykorzystanie kannabi-
noidów w leczeniu bólu w tym schorzeniu. Efekt analge-
tyczny zależy od ich oddziaływania z receptorami CB1 i CB2 
oraz zmniejszenia uwalniania peptydu pochodnego genu 
kalcytoniny (CGRP) [31].

Łuszczyca
Szereg badań wskazuje na korzyści płynące ze stosowania 
kannabinoidów w leczeniu łuszczycy. Wykazują one dzia-
łanie hamujące proliferację keratynocytów i pobudzające 
nerw błędny. Efektem jest obniżone wydzielanie czynnika 

martwicy nowotworu (TNF) przez makrofagi [32]. Badania 
eksperymentalne wskazują, że efekt antyproliferacyjny 
kannabinoidów może być niezależny od aktywacji recep-
torów CB1 i CB2. Uważa się, że istotnym mechanizmem  
w działaniu hamującym proliferację keratynocytów jest  
oddziaływanie kannabinoidów z receptorem PPARγ (ang. 
peroxisome proliferator activated receptor gamma) [33].

Twardzina układowa
W modelach doświadczalnych twardziny układowej, 
JWH133 - wybiórczy agonista receptora CB2 skutecznie 
łagodził przebieg schorzenia poprzez działanie immuno-
modulacyjne (34). W innych badaniach wykazano, że synte-
tyczny agonista receptora CB2 zmniejsza gromadzenie ma-
cierzy pozakomórkowej tkanki łącznej oraz przeciwdziała 
nieprawidłowościom stwierdzanym w fibroblastach w tej 
patologii [35].

Agoniści CB2 modulują aktywność komórek śródbłonka 
naczyniowego. Dochodzi do zmniejszenia ekspresji białek 
adhezyjnych ICAM-1 i VCAM-1 [36].

Nowotwory skóry
Receptory CB1 i CB2 ulegają ekspresji zarówno w czerniaku, 
jak i innych komórkach nowotworowych wywodzących się 
ze skóry. Kluczowe znaczenie dla właściwości przeciwno-
wotworowych kannabinoidów ma ich oddziaływanie z re-
ceptorem CB2. Skutkiem jest zahamowanie wzrostu guza, 
zaburzenia jego ukrwienia oraz indukcja apoptozy [37].

Badania z wykorzystaniem linii komórkowych czerniaka 
złośliwego wskazują, że agoniści receptora CB2 zmniejszają 
proliferację komórek nowotworowych, indukują apoptozę 
oraz zmniejszają syntezę cytokin o działaniu stymulującym 
angiogenezę. Obniżeniu ulega również ekspresja receptora 
dla czynnika wzrostu naskórka (EGF) [37].

Armstrong i in. 2015 wykazali, że THC indukuje w komór-
kach czerniaka złośliwego proces autofagii, zmniejsza się 
żywotność komórek nowotworowych oraz indukowany 
jest proces apoptozy [38]. Te obserwacje eksperymental-
ne w układzie in vitro wymagają oczywiście potwierdzenia  
w badaniach klinicznych.

Podsumowanie
Badania eksperymentalne i obserwacje kliniczne na małych 
grupach pacjentów wskazują na duży potencjał kanna- 
binoidów w leczeniu schorzeń skóry. Poznanie mecha- 
nizmów tego oddziaływania, wskazania i przeciwskaza-
nia, skuteczność oraz objawy uboczne wymagają dalszych  
badań spełniających kryteria EBM (ang. evidence-based  
medicine).

DermatoLogia eStetyczna          
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CARBOLIFT® 
– WIELOIGłOWA MIKROIGłOWA INFUZJA CO2

Innowacyjny zabieg CARBOLIFT® pozwala lekarzom na  
zupełnie nowe wykorzystanie CO2 w redukcji trudnego 
problemu jakim są stare blizny potrądzikowe. Jak wiadomo 
karboksyterapia świetnie sprawdza się w terapii rozstępów 
czy redukcji zmarszczek. CARBOLIFT® pozwala redukować 
blizny potrądzikowe, które do tej pory stanowiły duże  
wyzwanie. Zabieg ten jest świetną alternatywą dla silnych 
zabiegów laserowych, i zdecydowanie przewyższa efek-
tywność peelingów czy mezoterapii, czyli terapii do tej 
pory stosowanych na blizny potrądzikowe.
Innowacyjność CARBOLIFT® pozwala nie tylko widocznie 
redukować blizny potrądzikowe, ale również znakomicie 
sprawdza się w zabiegach odbudowy gęstości skóry, czyli 
zabiegach regeneracji i redukcji zmarszczek.
CARBOLIFT® polega na intensywnej stymulacji skóry do  
silnego zagęszczenia, poprzez kontrolowane mikrousz-
kodzenia tkanek z jednoczesnym podawaniem medy- 
cznego Co2 do skóry właściwej. 
Podczas zabiegu dochodzi do mikroinfuzji wieloigłowej 
CO2 na głębokość 1-3 mm i przy prędkości 420 iniekcji na 
minutę. Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu 
krwi, napływu składników odżywczych i naturalnych czyn-
ników wzrostu do leczonego obszaru. 
Pod wpływem zwiększonego stężenia CO2 w tkankach  
oraz mikrouszkodzeń wywołanych wielokrotnymi nakłucia-
mi 5 i 13 igłami z prędkością 420 iniekcji na minutę docho-
dzi do lokalnego indukowania stanu zapalnego i modyfi-
kacji procesu angiogenezy oraz waskulogenezy (czynniki 
VEGF, VEGFR-1, PAI-1). 

Podwyższone stężenie Co₂ potęguje efekt bohraco 
prowadzi do zmniejszenia powinowactwa hemoglobiny 
do tlenu, który podczas zabiegu jest łatwiej oddawany 
przez hemoglobinę do tkanek. 
Na poziomie komórkowym dochodzi do stymulacji glikolizy 
(LDH, kinaza fosfoglicerynianowa, aldolaza A i C), transportu 
glukozy i promowania przeżycia komórek w warunkach 
stresu poprzez zatrzymanie cyklu komórkowego (p21).

Dr Grażyna WalkOWicz

CARBOLIFT® to najnowsze odkrycie medycyny estetycznej. Jedna z najlepszych obecnie  
metod redukcji blizn potrądzikowych i zagęszczania skóry. Bez konieczności rekonwalescencji  
oraz bez bólu.
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W efekcie następuje stymulacja fibroblastów, intensywna 
produkcja włókien kolagenu i elastyny oraz proces  
nowotworzenia naczyń krwionośnych w obszarze  
poddanym zabiegowi.

Rozpoczyna się proces mikrowłóknienia bez pozostawienia 
blizn, wzrasta napięcie i ukrwienie skóry oraz wspomagane 
są naturalne procesy regeneracyjne.

Jak przebiega zabieg? 
Zabieg CARBOLIFT® trwa zwykle pół godziny. Jeżeli pa-
cjent wymaga znieczulenia, można je wykonać na 15 minut 
przed przystąpieniem do nakłuć, przy czym do znieczule-
nia nie należy stosować preparatu zawierającego adrenali-
nę. W trakcie CARBOLIFTU® przesuwa się po skórze pistolet  
ze specjalnym aplikatorem zaopatrzonym w 13 igieł,  
którym wykonujemy pierwszy zabieg. Później używamy 
aplikatora z 5 igłami. Dochodzi wówczas do mikroinfuzji  
do skóry właściwej, w trakcie której mogą pojawić się  

punktowe, minimalne krwawienia. Bezpośrednio po zakoń-
czeniu zabiegu pacjent odczuwa lekkie pieczenie, ciepło  
i rozpieranie.

Przebieg komórkowy 
•	 I etap: wydzielanie czynników wzrostu pochodzenia  
płytkowego, z chemotaksją i proliferacją fibroblastów  
oraz produkcja macierzy międzykomórkowej,
•	 II etap: stymulacja fibroblastów poprzez działanie czynni-
ków wzrostu, co prowadzi do przebudowy skóry, w której 
powstają: kolagen typu III, IV oraz I, elastyna, proteoglikany, 
GAG. Pobudzony jest też proces angiogenezy,
•	 III etap to długotrwały proces poprawy gęstości i ela-
styczności skóry. EFEKTY ZABIEGU Po tygodniu pojawia-
ją się widoczne efekty zabiegu – wzrost napięcia skóry  
oraz redukcja zmarszczek. Zabieg CARBOLIFT® dzięki  
systemowi pulsujących igieł z mikroinfuzją CO2 pozwala  
na osiągnięcie oczekiwanego efektu już po 3 zabiegach, 
wykonanych w odstępach 30-dniowych. 
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Nowa generacja PoWER C+ to aż 4 różne formy kwasu 
askorbinowego połączone z wyciągami z super owoców  
– granatu i jagód acai, dla efektu potrójnego działania   
antyoksydacyjnego. 

Unikalny koktajl antyoksydantów
• Stabilizowane pochodne witaminy C 
Stymulują metabolizm komórkowy i produkcję kolagenu. 
Działają antyoksydacyjnie i redukują uszkodzenia wywołane 
przez promieniowanie UV. Redukują syntezę melaniny  
i rozjaśniają przebarwienia. Rezultat: promienna, jędrna  
i młodzieńcza skóra, pełna energii i witalności.
• Ekstrakt HG z granatu
Bogaty w witaminy i taniny, wykazuje doskonałe działanie 
antyoksydacyjne. Chroni skórę przed wolnymi rodnikami  
i zapobiega pojawianiu się przebarwień. Skóra staję się  
bardziej nasycona i jednolita.
• Ekstrakt HG z jagód Acai
Redukuje efekty utleniania komórkowego, nawilża i wy-
gładza skórę. Działa odżywczo, ochronnie i naprawczo.  
Wyrównuje koloryt cery.

SkEyNdoR – pionier w kosmetycznym 
zastosowaniu witaminy C 
Od czasów premiery pierwszej linii z witaminą C w 1997 r., 
SkEyNdoR nieustannie pracuje nad zwiększaniem  

POTRÓJNA MOC ANTYOKSYDACYJNA POWER C+

Nowości

Balsam do ciała MEDICAL HEMP

efektywności tej witaminy w każdej kolejnej linii. Dzisiaj,  
wraz z premierą wysoko przyswajalnej zjonizowanej  
witaminy C, SkEyNdoR staje się liderem na rynku euro-
pejskiej kosmetyki profesjonalnej wśród marek stosujących 
formuły z tą witaminą.

SkEyNdoR – Nauka kreuje Piękno!

www.skeyndor.info.pl, www.novagroup.pl

Po ponad 20 latach ciągłych badań, laboratorium SKEYNDOR przedstawia nową odsłonę kultowej  
linii POWER C+: innowacja, która potęguje antyoksydacyjną moc witaminy C i zapewnia  
maksymalne rozświetlenie skóry.

MEdICAL HEMP to specjalistyczne dermokosmetyki  
zawierające olej z konopi, dedykowane pacjentom ze skórą 
wrażliwą w przebiegu schorzeń dermatologicznych.
Skład:
olej z nasion konopi Cannabis sativa: bogate źródło  

kwasów tłuszczowych Omega 3 i Omega 6, niezbędnych  
nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin A i E, wyka- 
zuje działanie ochronne, antyoksydacyjne, sprzyja regene-
racji i procesom gojenia skóry, ma udowodnione działanie  
przeciwświądowe i przeciwzapalne

Nawilżający balsam do ciała z olejem z konopi indyjskich i masłem shea, nagietkiem, pro-witaminą B5 
i witaminą E do codziennej pielęgnacji skóry normalnej i suchej. Olej z nasion konopi indyjskich  
jest naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6. Pomaga utrzymać naturalną 
równowagę nawilżenia sprawiając, że skóra jest odżywiona i piękna.
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Nowości

d-panthenol (prowitamina b5): łagodzi podrażnienia, 
przyspiesza proces gojenia naskórka.

Witamina E: jeden z najsilniejszych antyoksydantów,  
nazywana również „witaminą młodości” hamuje proces  

starzenia się skóry. Wyciąg z kwiatów nagietka: wykazuje 
szereg korzystnie działających na skórę właściwości, m.in. 
ma działanie przeciwzapalne, ściągające, bakterio i grzybo-
statyczne, nawilżające, a także przyspieszające regenerację 
naskórka.

Masło shea: substancja pozyskiwana z pestek afrykań- 
skiego drzewa Vitellaria paradoxa, działa nawilżająco, 
zmiękczająco oraz chroni przed UV, jest naturalnym 
 źródłem witaminy E.

Producent: 
S&P Partners Sp. z o.o. Sp. k. 
www.sppartners.pl
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wyDarzenia

SKINTECH EXPERT DAY

Pierwszego dnia konferencji, trzydziestu lekarzy wzięło udział 
w trzech workshopach prowadzonych przez dr Philippe 
deprez, dr Goranę bijelic i dr Annę okruszko. Uczestnicy 
mogli na żywo obserwować wykonanie peelingów  
marki SkinTech: Phenol Lip&Eyelid Formula, Easy Phen 
Light, Easy TCA Pain Control oraz Easy Phen Very Light.  
Ten ostatni peeling jest najnowszym i najłagodniejszym 
zabiegiem z rodziny peelingów fenolowych stworzonych 
przez doktora Philippe deprez.
Drugi dzień miał charakter bardziej teoretyczny. Między-
narodowa grupa wykładowców podzieliła się z trzystoma  
słuchaczami swoimi doświa dczeniami w zakresie stosowa-
nia produktów Skin Tech. dr Philip deprez mówił o pe-
elingach fenolowych oraz o rewitalizacji skóry twarzy i ciała 
przy użyciu technik łączonych – złuszczania i mezoterapii, 
dr Gorana bijelic o najnowszych trendach w medycynie 

estetycznej. dr kristina davidovic przedstawiła swoje  
doświadczenia z wykorzystania preparatów z gamy RRS  
i wypełniaczy, dr Piotr Sznelewski przedstawił ciekawy 
wykład na temat bardzo szerokich możliwości stosowania 
preparatu IPLase Mask po zabiegach estetycznych.
W sesji popołudniowej dr Anna okruszko i dr Edyta  
Engländer podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem  
w stosowaniu peelingów na bazie fenolu i kwasu trójchlo-
-rooctowego, zachęcając uczestników do wykonywania  
zabiegów przez cały rok.

Konferencję zakończył ciekawy wykład dr kristiny davidovic 
na temat wykorzystania social mediów w promowaniu 
praktyki lekarza medycyny estetycznej, a dr Agnieszka  
Nalewczyńska zapoznała słuchaczy z nową gamą produktów 
SkinTech – „Happy Intim” do rewitalizacji skóry stref intymnych.

W dniach 14 i 15 września 2018 w Warszawie odbyła się 
konferencja SkinTech Expert Day zorganizowana przez 
Laboratorium Estetyki Lea Futur.

eDyta enGlänDer
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wyDarzenia

POLISH EXPERT SUMMIT MERZ AESTHETICS 

W konferencji uczestniczyło 80 lekarzy medycyny este-
tycznej z całej Polski. Goście zgromadzeni w Pałacu Kultury  
i Nauki mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach dotyczących 
holistycznego podejścia do estetyki twarzy. Na program  
konferencji złożyło się pięć paneli wykładowych:

•	 dr Tatjana Pavicic, lekarz medycyny estetycznej, derma-
tolog, wenerolog, prowadząca własną klinikę w Monachium, 
w panelu pt. „Piękne usta z Belotero – nowoczesne techniki 
wypełnienia i głębokiego nawilżenia” zademonstrowała  
nowatorską technikę konturowania i wypełniania ust  
– „Liplush tehnique”. 
•	 dr Tatjana Pavicic oraz dr Andrzej Ignaciuk, Prezes  
Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, 
zajęli się tematem „Powikłania po zastosowaniu wypełniaczy: 
jak ich uniknąć. Podstawy anatomii”.
•	 Panel	 „Dolina łez – trudna okolica zabiegowa, ale nie  
z Belotero!” prowadziła dr bożena Jendrysik, lekarz medycyny 
estetycznej, specjalista II stopnia chirurgii ogólnej, flebolog,
•	 Na	 temat	 spektakularnych	 efektów	 Ultherapy	 dzieliła	
się własnymi doświadczeniami dr Anna Antczak, chirurg  
dziecięcy i lekarz medycyny estetycznej z Kliniki Dermamed,
•	 Niektóre	 zagadnienia	 prawa	 w	 panelu	 „Nieznajomość  
prawa szkodzi – co powinien wiedzieć lekarz w codziennej 
praktyce” przedstawiła mec. daria Mientkiewicz, ekspert  
z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa medycznego.

dr Andrzej Ignaciuk wraz z zagranicznym gościem,  
dr Tatjaną Pavicic, przedstawił temat wypełniaczy i unikania 
powikłań po ich stosowaniu. Wykładowi dr Pavicic towarzyszył 
pokaz „live show”. Pani Doktor opowiedziała także o nowocze-
snych technikach wypełniania ust, za pomocą preparatu Belo-
tero, najwyższej jakości produktu z linii wytwarzanej w Szwaj-
carii, szeroko stosowanej od wielu lat przez lekarzy medycyny 
estetycznej na całym świecie. Gama preparatów na bazie kwa-
su hialuronowego Belotero cechuje się wysoką elastycznością, 
spoistością oraz plastycznością. 

Równie ciekawa prelekcja z pokazem odbyła się za sprawą 
dr bożeny Jendrysik, która w swoim wystąpieniu poruszyła 
temat skuteczności wypełniaczy Belotero w kontekście  
odmładzania trudnej okolicy zabiegowej, jaką jest okolica 
oczu. Prelegentka przypomniała o ważnych aspektach pro-
cesu starzenia, który dotyczy nie tylko skóry ale praktycznie 

wszystkich elementów tkankowych twarzy, w tym tkanki pod-
skórnej, mięśni i kości. Skuteczność zabiegu estetycznego jest 
zawsze związana z przestrzeganiem określonych zasad takich 
jak: dobra znajomość anatomii twarzy, rozumienie mecha- 
nizmów starzenia się, dobór odpowiedniego preparatu  
oraz sprawność manualna lekarza.

dr Anna Antczak z kliniki dermamed była natomiast odpo-
wiedzialna za warsztatową część spotkania, dotyczącą efek-
tów działania Ultherapy. System Ulthera firmy Merz Aesthetics 
to oryginalny, pierwszy w historii i jedyny aparat do zabiegów 
z medycyny estetycznej, który łączy ultradźwiękowe obrazo-
wanie ze skoncentrowaną energią ultradźwięków w celu uzy-
skania przewidywalnego, nieinwazyjnego liftingu oraz pod-
niesienia i wzmocnienia napięcia skóry. Dzięki wyposażeniu 
urządzenia w ekran USG, lifting przeprowadza się pod kontro-
lą nowatorskiej technologii obrazowania ultradźwiękowego 
DeepSEE, dzięki czemu lekarz ma wgląd w obszar poddany 
działaniu ultradźwięków oraz pełną kontrolę nad przebiegiem 
procedury. Według wykonujących go lekarzy medycyny este-
tycznej daje rezultaty porównywalne wyłącznie z tymi, jakie 
uzyskuje się po operacji plastycznej.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem 
uczestników, którzy uznali ją za cenne źródło profesjonalnej 
wiedzy. Bardzo dobrą informacją jest to, że organizatorzy już 
zapowiedzieli chęć kontunuowania podobnych wydarzeń  
dedykowanych problematyce medycyny estetycznej. 

10 września 2018 roku w PKIN w Warszawie odbyła się pierwsza 
konferencja naukowa pod hasłem „Polish Expert Summit Merz 
Aesthetics”, organizowana przez Urgo Aesthetics. 

Oksana zareWycz-skórka
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BUSINESS ACADEMY by CROMA
Innowacje w pozyskiwaniu i budowaniu lojalności klienta 

Spotkanie poprowadziła Paulina Smaszcz-Kurzajewska,  
a konferencję otworzyli Dyrektor Zarządzający Croma Pharma  
na świecie Andreas Printz, który specjalnie przybył na to  
wydarzenie oraz Dyrektor Zarządzający Croma Pharma w 
Polsce Katarzyna Potocka. Witając uczestników podziękowali  
za wieloletnie zaufanie i współpracę. Konferencja wsparła  
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, wspomagającą osoby 
starsze w walce z samotnością i wykluczeniem społecznym. 

Czynniki sukcesu na rynku medycyny estetycznej. badanie 
kierunków rozwoju branży 2018. W trakcie wykładu prowa-
dzący, Mariusz Smoliński – dyrektor działu badań Harvard Busi-
ness Review Polska, zaprezentował wyniki badania stworzone 
na potrzeby Croma Pharma przez ICAN Institute mające na 
celu dokładną analizę rynku medycyny estetycznej w Polsce. 
Projekt zakładał pokazanie obecnego stanu i potencjału rynku 
oraz dokładne badanie czynników, które decydują o skorzysta-
niu z usług przez pacjenta, wyborze specjalisty oraz pozosta-
niu lojalnym klientem. W efekcie, wnioski z badania, stały się 
praktycznym narzędziem dla właścicieli klinik, dającym prak-
tyczne wskazówki dotyczące kierunków rozwoju, pozyskiwa-
niu nowych klientów i budowania ich lojalności. 
Analiza przeprowadzanych badań daje odpowiedzi na pyta-
nia: Jak klienci gabinetów podejmują decyzje, czym się kierują 
wybierając taki a nie inny gabinet? Na jakie działania marketin-
gowe są wrażliwi? Co sobie cenią w klinikach, a dlaczego cza-
sami je zmieniają? Jaką wagę ma cena usługi w procesie wy-
boru kliniki, a co buduje wartość dodaną? Precyzyjna wiedza 
o tym jak i gdzie klient szuka informacji pozwoli skuteczniej 
projektować działania marketingowe, a identyfikacja czynni-
ków budujących satysfakcję i powtarzalność wizyt pomoże  
w rozwoju programów lojalnościowych. Kolejnymi tematami 

przedstawionymi w części teoretycznej kongresu były: 
Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do 
zdobycia nowych klientów, poprowadzony przez Agnieszkę 
Chabrzyk, która podzieliła się swoją wiedzą na temat najbar-
dziej efektywnych obecnie kanałów promocji – Facebook i In-
stagram. Wytłumaczyła dlaczego warto i jak w nie inwestować? 

doświadczenia, które budują lojalność. Wykład poprowa-
dził Zbigniew Kowalski – doświadczony mówca motywacyjny, 
konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej.  
Słuchacze dowiedzieli się m. in.: co powoduje, że Pacjenci wybie-
rają naszą klinikę, czym jest „customer experience” w gabinecie 
medycyny estetycznej, i jak dbać o dobre odczucia Pacjentów, 
jakie są oczekiwania współczesnych Pacjentów, które należy 
przekraczać, by wyróżnić się na rynku, dlaczego „10% gratis dla 
stałych Pacjentów” to zły pomysł i zabójca lojalności, czym jest 
prawdziwa lojalność i jak ją budować w naszych warunkach 
oraz jakie są metody zwiększania marży dzięki współpracy  
w zespole i właściwej obsłudze Pacjentów.

budowanie marki, jako sposób na długofalowy sukces 
na rynku estetycznym. Wykład poprowadzony przez Palinę 
Smaszcz-Kurzajewską (dziennikarka i prezenterka telewizyjna, 
trener autoprezentacji i rozwoju osobistego), która zapre-
zentowała jak odpowiednia strategia komunikacji, może być  
kluczem do sukcesu finansowego bez obniżania cen usług. 

Aspekty prawne promocji lekarzy i usług medycznych.  
Wykład poprowadziły Katarzyna Książek-Czajkowska  
oraz Maria Beca. Podzieliły się z uczestnikami swoją praktycz-
ną wiedzą o tym, jak zgodnie z prawem docierać do poten-
cjalnych klientów i informować o usługach medycznych. 

wyDarzenia

Niezwykle cenna inicjatywa firmy Croma Pharma, która 15 października br. zorganizowała 
całodniową konferencję biznesową dla lekarzy. Jej celem było przekazanie wiedzy i narzędzi, 
które skutecznie  pomogą w rozwoju placówek medycznych. 
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W ciągu najbliższego roku milion Polaków planuje 
wykonać zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego i botoksu 

To najważniejsze wnioski z raportu instytutu badawczego 
BCMM „Zachowania i postawy konsumentów wobec zabie-
gów medycyny estetycznej” przygotowanego na zlecenie  
firmy Galderma Polska, którego wyniki zostały przedstawione 
na konferencji prasowej 6 listopada, w Warszawie. 
•	Polacy	doskonale	orientują	się	w	trendach	rynku	zabiegów	
medycyny estetycznej. Mimo że 96% respondentów zna  
zabiegi, to korzysta z nich 2,3% populacji, czyli ok. 600 tysięcy 
osób – mówi Robert bitner, dyrektor zarządzający Galderma 
Polska – Z roku na rok obserwujemy jednak wzrost liczby pa-
cjentów korzystających z zabiegów, a także coraz większe zain-
teresowanie medycyną estetyczną. Dlatego tak ważne stają się 
edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa 
zabiegów, po to, aby pacjenci mogli świadomie wybierać.
Kto korzysta z zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuro-
nowego i/lub toksyny botulinowej? Oczywiście, głównie są 
to kobiety, ale coraz bardziej zauważalny jest też udział męż-
czyzn (16%). Ci ostatni raczej niechętnie przyznają się do po-
prawiania urody. Wśród kobiet temat korekcji zmarszczek czy 
poprawy kształtu ust bywa przedmiotem dyskusji i wymiany 
doświadczeń, a fakt wykonania zabiegu coraz częściej nie jest 
ukrywany i wręcz łączony z postawą dbałości o siebie i swoje 
zdrowie. 

Głównym motywem decyzji o poddaniu się zabiegowi jest 
chęć poprawy samopoczucia (58%) oraz zwiększenia własnej 
atrakcyjności (40%). Pacjenci chcą też poprawić swoją pew-
ność siebie (26%) i zwiększyć samoakceptację (29%). 
Wśród kobiet głównym impulsem decyzji jest brak akceptacji 
własnego wyglądu (42%), a wśród mężczyzn – namowa  
bliskiej osoby (31%). 
Z badania wynika, że przed wykonaniem zabiegu pacjenci szu-
kają konkretnych informacji. Przede wszystkim interesuje ich 
cena (64%), czas trwania i sposób wykonania (61%) oraz ewen-
tualne skutki uboczne (61%). Prawie tyle samo osób (57%)  
decyduje się na wykonanie zabiegu przez lekarza, co przez  
kosmetologa lub kosmetyczkę (43%). 
•	 Przed	 nami	 wielka	 praca	 edukacyjna.	 Mimo	 że	 –	 zgodnie	 
z prawem – zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego i toksyny 
botulinowej mogą wykonywać wyłącznie lekarze, nadal znacz-
na część pacjentów decyduje się na wizytę u kosmetologa  
lub kosmetyczki. Stwarza to realne zagrożenie powikłaniami 
po zabiegu, związanymi z brakiem właściwej diagnozy i oceny 
stanu zdrowia pacjenta przed zabiegiem czy nieprecyzyjnym 
miejscem aplikacji preparatu – ocenia dr barbara Walkiewicz-
-Cyrańska, prezes Stowarzyszenia Lekarzy dermatologów  
Estetycznych. 

wyDarzenia

Rośnie zainteresowanie Polaków zabiegami medycyny estetycznej z użyciem kwasu  
hialuronowego oraz botoksu. Obecnie korzysta z nich 600 tysięcy osób. Aż 96% użytkowników  
jest zadowolonych z efektów zabiegów, a 88% myśli o poddaniu się kolejnym takim zabiegom. 
Coraz częściej decydują się na nie mężczyźni.



derma news22

Głosowanie na Perły odbywało się już po raz czternasty. Przez 
blisko 3 miesiące do biura Stowarzyszenia spływały kupony 
z głosami lekarzy. Z 40 nominowanych produktów lekarze 
z całej Polski wybrali 15 najlepszych, spełniających wysokie 
standardy jakości i bezpieczeństwa. Po skrupulatnym zliczeniu 
wszystkich głosów, dr kinga Nicer – wice prezes Stowarzy-
szenia, mogła z należytym splendorem, przedstawić Perły 
zaproszonym na konferencję dziennikarzom i przedstawi-
cielom firm. z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia kapituła 
konkursu na Perły dermatologii Estetycznej postanowiła 
wyróżnić Perły dwudziestolecia – produkty, które zapisały 
się w historii dermatologii estetycznej i na stałe wpisały 
się w ofertę gabinetów lekarskich. Perłową prezentację  
zakończyły gratulacje dla wszystkich laureatów. 

W programie konferencji znalazł się również wykład  
dr Roberta Śmigielskiego, który przekonał uczestników, 
że już niedługo będziemy w zdrowiu dożywać 120 lat.  
W świetle tych faktów wykład wice prezes Stowarzyszenia 
dr n. med. Ewy kaniowskiej o stymulatorach tkankowych 
wydaje się jak najbardziej uzasadniony, bo nic tak nie uwi-
dacznia wieku jak brak jędrności skóry, zwłaszcza w obrębie 
szyi i dekoltu, co było przedmiotem wystąpienia. 

Konferencję zakończyła dr barbara Walkiewicz-Cyrańska 
– prezes Stowarzyszenia, podsumowując 20 lat dermatolo-
gii estetycznej w Polsce i przedstawiając prognozy rozwoju  

na najbliższe lata. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem 
na XX Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej 
i MedycynyAnti-Aging, który został zaplanowany na 8-10 
marca 2019 r. i odbędzie się w Double Tree by Hilton Hotel, 
w Warszawie.

Piękna i wielobarwna jesienna aura stanowiła doskonałą oprawę spotkania Zarządu  
Stowarzyszenia z dziennikarzami, które odbyło się 18 października, w Warszawie.  
Najważniejsze punkty spotkania to tradycyjnie o tej porze roku – ogłoszenie wyników  
głosowania na Perły Dermatologii Estetycznej 2018 oraz Jubileusz Stowarzyszenia. 

KONFERENCJA 
prasowa 

wyDarzenia
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Lekarzy kształcimy od blisko 20 lat, współpracujemy z najlepszymi specjalistami z różnych 
dziedzin medycyny. Żyjemy dłużej i chcemy żyć lepiej, stąd w naszym Centrum Kształcenia 
Lekarzy, obok programu z zakresu technik zabiegowych w estetyce lekarskiej, szkolenia  
z zakresu medycyny przeciwstarzeniowej oraz ginekologii plastycznej. 

lek. med. BarBara WalkieWicz-cyrańska
Prezes stowarzyszenia lekarzy Dermatologów estetycznych

KształCimy    szKoLimy

D os Ko n a L i my !

Kurs z zakresu estetyki lekarskiej koncentruje się na zajęciach praktycznych. W kilkuosobowych 
grupach lekarze ćwiczą i doskonalą techniki zabiegowe. niezwykle ważne jest uczenie 
właściwego podejścia do pacjenta. Wielką wagę przykłada się do zagadnień związanych  
z możliwością wystąpienia powikłań po zabiegach i możliwości ich leczenia. 

lek. med. Kinga nicer
Wiceprezes stowarzyszenia lekarzy Dermatologów estetycznych

medycyna anti-aging propaguje wielodyscyplinarne podejście do profilaktyki starzenia się,  
walki z jego oznakami i opóźniania rozwoju chorób z nim związanych – tego uczymy w trakcie  
naszych zajęć. specjalista medycyny przeciwstarzeniowej pomaga w utrzymaniu młodzieńczego 
wyglądu w synergii z dobrostanem psychicznym i fizycznym. 

dr n. med. elżBieta PoDgórska

Ginekologia plastyczna wypracowała szereg autorskich technik zabiegowych wykorzystujących 
kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe, lasery do leczenia i poprawy anatomii i funkcji  
okolic intymnych.

dr n. med. Małgorzata UchMan-MUsielak
autorka pierwszej w europie książki „ginekologia plastyczna”

Międzynarodowe CentruM KształCenia MedyCyny anti-aging
ul. Włodarzewska 69 a, 02-384 Warszawa
tel. +48 853 39 70, +48 695 803 801, +48 695 805 955, +48 605 332 776
e-mail: rekrutacja@antiaging.edu.pl                          www.antiaging.edu.pl

stowarzyszenie Lekarzy dermatologów estetycznych i Międzynarodowe 
Centrum Kształcenia Medycy anti-aging organizuje kursy medyczne dla lekarzy: 

Dwuletni kurs z zakresu estetyki lekarskiej
Szkolenia i roczny kurs z zakresu medycyny anti-aging
Szkolenia z ginekologii plastycznej
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W ostatni weekend października ruszył kolejny cykl szkoleń 
z zakresu estetyki lekarskiej. Napięty program nie pozwala 
na zbyt długie celebrowanie inauguracji, zatem po krótkim 
powitaniu wszyscy uczestnicy przystąpili do zajęć. 

Dla lekarzy, którzy właśnie rozpoczęli swoją edukację  
w naszym Centrum, pierwsze zajęcia to wykłady teoretyczne, 
które wprowadzają w tajniki prowadzenia własnej praktyki 
lekarskiej oraz uczą właściwego podejścia do pacjenta,  

które nie koncentruje się jedynie na ilości zmarszczek,  
ale uwrażliwia na całościowe podejście do starzenia się  
organizmu. Zrozumienie mechanizmów starzenia pozwoli 
na przygotowanie indywidualnych programów terapeu-
tycznych dla pacjenta i skrojonych na miarę zabiegów,  
które spełnią ich oczekiwania. Właściwie dobrany zabieg 
oraz technika wykonania stanowią umiejętność, która  
wymaga ćwiczeń i ciągłej praktyki. 80% dwuletniego  
programu wypełniają właśnie zajęcia praktyczne z udziałem 
pacjentów. W naszym Centrum mamy najlepszych trenerów, 
którzy dzielą się swoją pasją i wieloletnim doświadczeniem 
ze słuchaczami. Stąd też tak duże zainteresowanie i wybór 
naszego Centrum Kształcenia przez lekarzy, którzy chcą 
związać swoją drogę zawodową z tą dziedziną medycyny. 

Wszystkim lekarzom, którzy właśnie rozpoczęli zajęcia  
w Centrum Kształcenia Medycy Anti-Aging życzymy wytrwa-
łości i konsekwencji w zdobywaniu nowych umiejętności.

W rozmowach z lekarzami, którzy już ukończyli nasz dwuletni kurs z estetyki lekarskiej, zawsze  
pojawia się refleksja, że brakuje im tych sobotnio-niedzielnych spotkań w naszym Centrum. 
Udało nam się stworzyć nie tylko świetny program szkoleniowy, ale również serdeczną  
atmosferę i niepowtarzalny charakter tego miejsca.

Dr kinGa nicer

Międzynarodowe Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging

PO RAZ DZIESIąTY OTWORZYłO SWOJE PODWOJE  
DLA PASJONATóW ESTETYKI LEKARSKIEJ 
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