
Magazyn dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej

Derma
Nr 16/2007

News
dwumiesi´cznik

Per∏y Dermatologii Estetycznej 2007 ■

Prezentacja Laureatów

Sprawozdanie z 12 Kongresu European Society 
for Dermatology and Psychiatry (ESDaP) ■

Wroc∏aw, 14-17. 06. 2007
dr n. med. Monika Kobierzycka 

Medycyna estetyczna na Êwiecie ■

– mo˝liwoÊci rozwoju
Wywiad z: dr Philippe Deprez

dr Ma∏gorzata Bag∏aj

Rynek medycyny estetycznej ■

Prezentacja firmy Allergan

Sprawozdanie z kongresu EMAA ■

Pary˝, 12-14.10. 2007
dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala

Per∏y Dermatologii Estetycznej 2007 ■

Prezentacja Laureatów

Sprawozdanie z 12 Kongresu European Society 
for Dermatology and Psychiatry (ESDaP) ■

Wroc∏aw, 14-17. 06. 2007
dr n. med. Monika Kobierzycka 

Medycyna estetyczna na Êwiecie ■

– mo˝liwoÊci rozwoju
Wywiad z: dr Philippe Deprez

dr Ma∏gorzata Bag∏aj

Rynek medycyny estetycznej ■

Prezentacja firmy Allergan

Sprawozdanie z kongresu EMAA ■

Pary˝, 12-14.10. 2007
dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala





Derma News

WYDAWCA:

STOWARZYSZENIE LEKARZY
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
ul. Domaniewska 47 
02-672 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70
fax: (0 22) 847 69 33
tel. 0 605 332 776 

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl

www.dermatologia-estetyczna.pl

Redakcja i Dzia∏ Reklamy:
tel. (022) 498 35 30, (022) 853 39 70
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412
e-mail: alterego@alterego.pl

Dwumiesi´cznik. Nast´pny numer: 
grudzieƒ 2007

Trzecia edycja konkursu Per∏y Dermatologii Estetycznej 2007 zakoƒczona!
Serdecznie dzí kujemy wszystkim uczestnikom, lekarzom, firmom,
sponsorom oraz dziennikarzom za aktywny udzia∏ w tym wydarzeniu
i stworzenie wspania∏ej atmosfery podczas Gali Wr´czania Nagród 
w Teatrze Sabat. Gratulujemy zwycí zcom konkursu – zarówno
debiutantom, którzy po raz pierwszy otrzymali nagrod´, jak i tym
firmom, które powtórzy∏y swój ubieg∏oroczny sukces.

Nagrody zosta∏y przyznane w dwóch podstawowych kategoriach:
najlepsze preparaty do zabiegów dermatologii estetycznej oraz najlepsze
dermokosmetyki. Lista zwycí skich produktów zosta∏a zamieszczona na
stronie 5 naszego magazynu. Oprócz niej – obszerna relacja z uroczystej
Gali Wr´czania Pere∏.

Mam nadziej́ , ˝e sp´dzili Paƒstwo mi∏o czas, uczestniczàc 
w Rewii autorstwa pani Ma∏gorzaty Potockiej. ˚ycz´ Paƒstwu i sobie
równie wspania∏ych „Pere∏” w przysz∏ym roku.

W tym numerze Derma Newsa zamieÊciliÊmy jeszcze m.in.
sprawozdanie z 12 Kongresu European Society for Dermatology and
Psychiatry. Relacj́  z tego wydarzenia znajdà Paƒstwo na stronach 8-9.

Niektórzy z nas uczestniczyli w Kongresie EMAA w Pary˝u, który
odby∏ sí  w dniach 12-14 paêdziernika. Spotkali sí  na nim specjaliÊci
medycyny estetycznej z ca∏ej Europy. By∏a to kolejna okazja do wymiany
doÊwiadczeƒ z lekarzami z innych krajów. Mamy ogromnà satysfakcj́  
z faktu, ˝e polska dermatologia estetyczna nie odbiega poziomem od
Êwiatowych standardów.

˚yczymy mi∏ej lektury i zapraszamy na nasze szkolenia i workshopy.

Ewa Kaniowska
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

Zamówienia: alterego@alterego.pl
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412

Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii
i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej,
wellness i beauty spa

Drogie Kole˝anki i Koledzy!

wrzesieƒ/paêdziernik/2007 (nr 10)

Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa
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Konkurs Per∏y Dermatologii Estetycznej 
na najlepsze i najbezpieczniejsze produkty
znajdujàce si´ na polskim rynku ju˝ 
na sta∏e goÊci w kalendarzu wydarzeƒ
organizowanych przez Stowarzyszenie
Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e w tym roku 
odby∏ si´ po raz trzeci.  

Dermatologii Estetycznej
2007

Przypominamy: III edycj´ konkursu na najlepsze 
produkty dermatologii estetycznej og∏osiliÊmy w 15
numerze Derma Newsa. ZaprezentowaliÊmy wszystkie
preparaty zg∏oszone przez firmy. Lekarze z ca∏ej Polski
mogli g∏osowaç na te, które ich zdaniem zas∏ugiwa∏y na
wyró˝nienie. Do 7 wrzeÊnia 2007 roku do Stowarzyszenia
nap∏ywa∏y kupony z g∏osami na rekomendowane przez
lekarzy produkty. Nast´pnie komisja konkursowa z∏o˝ona
z cz∏onków Zarzàdu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, po dok∏adnym przeliczeniu g∏osów, wy∏oni∏a
zwyci´zców tegorocznej edycji. List´ laureatów po raz
pierwszy og∏oszono podczas konferencji prasowej 
12 wrzeÊnia 2007 r. w restauracji Belvedere 
w ¸azienkach Królewskich.  

Nagrody – wspania∏e statuetki Pere∏ Dermatologii
Estetycznej – zosta∏y wr´czone zwyci´zcom podczas
Uroczystej Gali, która odby∏a si´ 13 paêdziernika 
w warszawskim Teatrze Sabat Ma∏gorzaty Potockiej.
UroczystoÊç poprowadzi∏y: dr Ewa Kaniowska, 
wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych oraz za∏o˝ycielka i dyrektorka Sabatu
Ma∏gorzata Potocka. Patronat nad imprezà objà∏ 
tygodnik Gala, z obecnà podczas uroczystoÊci 
Magdalenà Groszewskà – dyrektorem urody 
w wydawnictwie Gruner+Jahr Polska. WÊród zaproszonych
goÊci byli lekarze z ca∏ej Polski, przedstawiciele firm,
dziennikarze.

Podczas oficjalnej cz´Êci spotkania lekarze
– cz∏onkowie Stowarzyszenia – wr´czyli nagrody
przedstawicielom nagrodzonych firm. Drugà cz´Êç
wieczoru wype∏ni∏ spektakl Per∏y Europy w wykonaniu
artystów Teatru Sabat. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´
znakomità zabawà tanecznà. �
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Zwyci´zcy III edycji Konkursu
Per∏y Dermatologii Estetycznej 2007

I. KATEGORIA:
NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. PREPARAT DO PEELINGU:
�COSMELAN BIO-PROFIL POLSKA

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:
�SURGIDERM LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR 

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII
�SURGILIFT PLUS LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR 

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU
�ELANCYL Cellu/reverse 14 dni – Serum Wyszczuplajàce

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA

2. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY TRÑDZIKOWEJ
� IWOSTIN PURRITIN – ˚el do mycia twarzy LABORATORIUM IWOSTIN (NEPENTES SP. Z O.O.)

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ
�CETAPHIL emulsja, 200 ml GALDERMA POLSKA

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ
�RUBIALINE KREM BIO-PROFIL POLSKA

5. PREPARAT NA PRZEBARWIENIA
�WHITE OBJECTIVE® LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA

6. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY
�NEOVADIOL VICHY LABORATOIRES



D
er

m
a N

ew
s

6

Lekarze, którzy przys∏ali 

do Stowarzyszenia konkursowe

kupony wzi´li równie˝ udzia∏ 

w losowaniu cennych nagród

ufundowanych przez firmy. 

Mi∏o nam zaprezentowaç osoby, 

które je otrzyma∏y. 

Dermatologii Estetycznej
2007

Dzi´kujemy Paƒstwu za udzia∏ w g∏osowaniu. O tym, 
˝e by∏o warto przekonali si´ ci lekarze, którzy wys∏ali
swoje kupony i odebrali nagrody.

WÊród nades∏anych kuponów znalaz∏o si´ zg∏oszenie
dr Artura Markowskiego, który z ràk dyrektora gene-
ralnego Q-Med Polska Krzysztofa Buchowieckiego
odebra∏ nagrod´ w postaci projektu szkoleniowo-
-badawczego. 

Dr Bo˝enna Pochody∏a-Polaƒska znajdzie „Ukojenie
cia∏a i duszy” dzi´ki specjalnie dobranym zabiegom 
w salonie SPA, ufundowanym przez firm´ Cromapharma. 

Hanna Gedyk z firmy Nepentes osobiÊcie mog∏a
wr´czyç zestawy kosmetyków Laboratorium Iwostin 
z wk∏adkà w postaci wina – znanego od lat prze-
ciwutleniacza – dr Arturowi Sandelewskiemu, Lidii
Ruszkowskiej, Joannie Magdziarz-Orlitz, Jolancie
Âwiàtkiewicz, Jolancie Wojsa.  

Niestety, nie wszyscy lekarze, których kupony zosta∏y

wylosowane mogli przybyç na uroczystà Gal´. Jednak
fundatorzy nagród ju˝ zadbali o to, aby wywiàzaç si´ 
ze swoich zobowiàzaƒ. 

Dr Ewa Kaczan niebawem b´dzie mog∏a relaksowaç
si´ w hotelu SPA dzi´ki hojnoÊci Laboratorium Estetyki
L.E.A. Futur. 

Wojciech Kosmalski z La Roche-Posay postanowi∏
osobiÊcie odwiedziç Bydgoszcz, ˝eby wr´czyç laptopa,
którego szcz´Êliwà posiadaczkà zostanie dr Beata
Gniazdowska. 

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique ju˝ wys∏a∏ „Kosze
pe∏ne pi´kna” do dr Marii Je˝ewskiej i dr Ireny
Berneckiej. 

Równie˝ 5 z 10 zestawów kosmetyków ufundowanych
przez Nepentes trafi∏o do lekarzy bioràcych udzia∏ 
w g∏osowaniu: Katarzyny J´drzejewskiej-Jurgi, Joanny
Hesse-Kowalczyk, Joanny Lewandowskiej, Ewy Gniaz-
dowskiej, Joanny Ma∏aczewskiej. �

Nagrody dla lekarzy 

Na zdj´ciu: Nagrodzeni lekarze oraz fundatorzy nagród. 
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Fotoreporta˝ 
z Uroczystej Gali

Na zdj´ciu: Marta Mieloszyk-Pawelec 
z firmy Bio-Profil Polska odbiera Per∏´ 
za Cosmelan – najlepszy preparat 
do peelingu. Nagrod´ wr´cza dr Artur 
Markowski. 

Na zdj´ciu: Joanna
Szendzielorz odbiera Per∏´ 
za Surgiderm – najlepszy
preparat do wype∏nieƒ – z ràk
dr Marcina Ambroziaka.

Na zdj´ciu: Joanna Szendzielorz,
prezes Laboratorium Estetyki L.E.A.
Futur z Per∏à Dermatologii
Estetycznej 2007 za Surgilift
– najlepszy preparat do mezoterapii,
i wr´czajàca nagrod´ dr Kinga Nicer.

Na zdj´ciu: Katarzyna P∏aza w imieniu 
firmy Pierre Fabre Dermo-Cosmetique 
dzi´kuje wszystkim za g∏osy na Elancyl
Cellu/reverse – nowoÊç roku 2007! 
Nagrod´ odbiera z ràk dr Joanny Czuwary. 

Na zdj´ciu: W imieniu firmy Nepentes nagrod´
za Iwostin Purritin – najlepszy preparat do
piel´gnacji skóry tràdzikowej, z ràk dr Joanny
Magdziarz-Orlitz odbiera Hanna Gedyk.

Na zdj´ciu: El˝bieta Misztal 
odbiera Per∏´ Dermatologii
Estetycznej 2007 za Cetaphil 
– najlepszy preparat do piel´gnacji
skóry wra˝liwej. Gratulacje sk∏ada
dr El˝bieta Kowalska-Ol´dzka. 

Na zdj´ciu: Ewa Kossut odbiera drugà
tego wieczoru statuetk´ dla firmy
Bio-Profil Polska za Rubialine 
– najlepszy preparat do piel´gnacji
skóry naczyniowej. Nagrod´ wr´cza 
dr Ma∏gorzata Bag∏aj.

Agata Foerster z Vichy s∏uchajàca
pochwa∏ Marcina Ambroziaka na temat
Neovadiolu – Per∏y Dermatologii
Estetycznej 2007 w kategorii: najlepszy
dermokosmetyk przeciwzmarszczkowy.

Per∏´ Dermatologii Estetycznej 2007 
w kategorii: najlepszy dermokosmetyk
na przebarwienia za seri´ kosmetyków
White Objective w imieniu 
Laboratorium Bioderma Polska odbiera
Ma∏gorzata Stawowa. Gratulacje sk∏ada 
dr Anna ˚urowska-Iskrzycka.

Na zdj´ciu: Laureaci III edycji Konkursu.



We Wroc∏awiu, mieÊcie z 12 wyspami i 112 mostami, w którym od wieków spotyka∏y si´ ró˝ne narodowoÊci 
i kultury, w dniach 14-17 czerwca 2007 r. odby∏ si´ 12 Kongres European Society for Dermatology and
Psychiatry (ESDaP), zorganizowany przez pracowników Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM 
we Wroc∏awiu. Prezydentem kongresu by∏ profesor Jacek Szepietowski, a Prezydentami Honorowymi: profesor
A. Kiejna oraz profesor Eugeniusz Baran, który zapoczàtkowa∏ rozwój psychodermatologii we wroc∏awskiej
Klinice Dermatologii. Po raz pierwszy w historii Kongres Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii
odby∏ si  ́w Polsce i w tej cz´Êci Europy. Odegra∏ on istotnà rol  ́w rozwoju europejskiej psychodermatologii,
jak równie  ̋stanowi∏ wa˝ne wydarzenie naukowe w rozwoju dermatologii polskiej. Wzi´li w nim udzia∏ wybitni
przedstawiciele Êwiatowej psychodermatologii, majàcy swój istotny wk∏ad w rozwoju tej dziedziny medycznej.

dr n. med. Monika Kobierzycka

Sprawozdanie z 12 Kongresu
European Society for Dermatology
and Psychiatry (ESDaP)

W kongresie wzi´∏o udzia∏ 437 uczestników ze wszystkich
kontynentów, z 28 krajów, w tym z Polski, Austrii, Czech,
Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,
Portugalii, Rosji, S∏owacji, Turcji, Wielkiej Brytanii, W∏och,
Egiptu, USA, Japonii, Tajlandii, Brazylii i Australii.
Uczestniczy∏o w nim równie˝ ponad 100 pracowników z 25
firm farmaceutycznych. Podczas kongresu odby∏y si´ 73
wyk∏ady oraz zaprezentowano 28 plakatów. Na kongres
zg∏oszono prawie 100 abstraktów. By∏ to najwi´kszy 
z dotychczasowych kongresów w ca∏ej historii Europejskiego
Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii.

Ceremonia otwarcia kongresu mia∏a miejsce w przepi´knej
barokowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wroc∏awskiego. 
W uroczystoÊci otwarcia uczestniczyli przedstawiciele w∏adz
Akademii Medycznej i Polskiej Akademii Nauk we Wroc∏awiu,
oraz przedstawiciele European Society for Dermatology 
and Psychiatry, w tym prof. Dr Michael Musalek z Austrii 
oraz przedstawiciele innych towarzystw naukowych:
Prezydent Towarzystwa Medycyny Psychosomatycznej Ameryki
Pó∏nocnej, Wiceprezydent Mi´dzynarodowego Forum Bada-
nia Âwiàdu, Sekretarz Generalny tego Towarzystwa, Prezy-
dent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej 

i Kosmetycznej, s∏ynni profesorowie dermatologii: prof. Gerd
Plewig i prof. Andrew Finlay z Wielkiej Brytanii oraz kierownicy
klinik dermatologicznych i profesorowie z prawie ca∏ej Polski
∏àcznie z prof. Wies∏awem Gliƒskim – Prezydentem Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego i prof. Waldemarem Plackiem
– Krajowym Konsultantem w dermatologii i wenerologii.

W podnios∏ej atmosferze przepí knej auli Leopoldina prof.
Jacek Szepietowski w imieniu komitetu organizacyjnego
uroczyÊcie powita∏ we Wroc∏awiu uczestników 12 Kongresu
European Society for Dermatology and Psychiatry. Podczas
ceremonii otwarcia kongresu prof. Szepietowski przybli˝y∏
uczestnikom atmosfer  ́ niezapomnianych odkryç naukowych,
jakie mia∏y miejsce we Wroc∏awiu za sprawà wybitnych
naukowców, takich jak prof. Albert Neisser – ojciec europejskiej
dermatologii i odkrywca dwoinki rze˝àczki oraz wybitny
naukowiec psychiatra Alois Altzhaimer. Dwunasty Kongres
ESDaP oficjalnie otworzy∏ Prezydent Europejskiego Towarzystwa
Dermatologii i Psychiatrii – prof. dr Michael Musalek. 

Podczas uroczystoÊci otwarcia kongresu wr´czono
presti˝owà Nagrod´ Hermana Musapha w dziedzinie

Na zdj´ciu: 
Ceremonia otwarcia 
12-tego Kongresu ESDaP.

Na zdj´ciu: Od lewej: dr P. Pacan, prof. Eugeniusz Baran,
Prezydent ESDaP Michael Musalek, Prezydent Kongresu prof. 
J. Szepietowski, dr A. Hryncewicz-Gwóêdê, dr R. Brynicki-Birula. 
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psychodermatologii tegorocznemu jej laureatowi – prof.
Andrew Finlay’owi oraz Medale Academia Medica
Vratislaviensis Polonia przyznane przez Rektora i Senat
Akademii Medycznej we Wroc∏awiu wybitnym profesorom za
ich szczególny wk∏ad w rozwój dermatologii i czynnà
wspó∏prac´ z wroc∏awskà Katedrà i Klinikà Dermatologii.
Otrzymali je: prof. dr Sonia Ständer z Münster w Niemczech,
dr Hana Zelenkova ze S∏owacji, prof. Andrew Finlay, prof. Uwe
Gieler z Giessen i prof. Robert A. Schwartz, który wyg∏osi∏
przemówienie w imieniu nagrodzonych goÊci. 

Podczas naukowej cz´Êci ceremonii otwarcia kongresu
Prezydent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii
– prof. dr Michael Musalek wyg∏osi∏ interesujàcy wyk∏ad
dotyczàcy postrzegania cz∏owieka jako istoty ludzkiej w trakcie
diagnostyki i leczenia schorzeƒ psychodermatologicznych.
Profesor Andrew Finlay po otrzymaniu dyplomu od prof.
Eugeniusza Barana wyg∏osi∏ tegoroczny Wyk∏ad Neisserowski
dotyczàcy wp∏ywu chorób skóry na ˝ycie pacjentów ze
schorzeniami dermatologicznymi i metod jego pomiaru.
Profesor dr Francoise Poot z Belgii w swoim ciekawym
wystàpieniu przedstawi∏a przeglàd publikacji dotyczàcych
tematyki psychodermatologicznej z ostatniego roku.

W czasie 12 Kongresu ESDaP odby∏o si´ 8 sesji ustnych, 
3 sympozja satelitarne i sesja plakatowa, które cechowa∏y si´
bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Ustne prezentacje
dotyczy∏y problemów: psychoneuroimmunologii, znaczenia
skóry w procesach psychologicznych, schorzeƒ emocjonalnych
w dermatologii, aspektów psychologicznych chorób
przewlek∏ych, problemu Êwiàdu, chorób wywo∏anych, schorzeƒ
obsesyjno-kompulsyjnych i jakoÊci ˝ycia. Odnosi∏y si´ one do
pacjentów z rozmaitymi schorzeniami dermatologicznymi,
takimi jak: ∏uszczyca, ∏ojotokowe i atopowe zapalenie skóry,
∏ysienie plackowate, bielactwo, pokrzywka, tràdzik zwyk∏y 
i ró˝owaty, owrzodzenia podudzi, ch∏oniaki skóry, czerniak
z∏oÊliwy, twardzina i toczeƒ rumieniowaty uk∏adowy. W trakcie
sympozjów satelitarnych poruszano zagadnienia dotyczàce
leczenia grzybicy paznokci stóp i stygmatyzacji pacjentów 
z tym schorzeniem, poprawy jakoÊci ˝ycia u pacjentów
stosujàcych makija˝ korekcyjny oraz poprawy jakoÊci ˝ycia 
u pacjentów z ∏uszczycà, leczonych etanerceptem. 

Ostatniego dnia konferencji wr´czono nagrody za
najlepsze plakaty kongresu. Nagrod´ otrzyma∏ N. Feton-

Danou z Francji za plakat A case of emotional disorder and
atopic dermatitis: watch out for the feature of clinical lesions.
Podczas wr´czania tej nagrody zwrócono szczególnà uwag´
na wymowne ryciny ukazujàce cierpienie pacjenta z atopo-
wym zapaleniem skóry. Kolejnà nagrod´ otrzyma∏ K. Janowski
z Lublina za cykl plakatów: The severity of psoriasis and
quality of life: the mediating effects on temperament, High
prevalence of depression and feelings of loneliness in
patients with systemic sclerosis, oraz Factors accounting for
depression in women with scleroderma. Nagrod´ otrzyma∏
tak˝e Adam Reich z Wroc∏awia za cykl plakatów: Clinical
characteristics of itching in adult patients suffering from atopic
dermatitis, Negative influence of itching on psoriatic patients’
well-being oraz Quality of life of patients with psoriasis:
relationship with pruritus, stress and symptoms of depression. 

Szereg imprez towarzyszàcych wzbogaci∏o program
konferencji. Ceremoni´ otwarcia 12 Kongresu ESDaP uÊwietni∏
multimedialny pokaz obrazów oraz wyst´p Kameralnego
Chóru Akademii Medycznej we Wroc∏awiu dyrygowanego
przez panià Agnieszk´ Franków-˚elazny oraz przyj´cie
powitalne w Oratorium Marianum. W trakcie kolejnych dni
zjazdu uczestnicy konferencji wys∏uchali koncertu Wroc∏aw-
skiej Orkiestry Kameralnej w Operze Wroc∏awskiej i uczest-
niczyli w przyj´ciu w Piwnicy Âwidnickiej, najstarszej res-
tauracji w Europie, zlokalizowanej w podziemiach Ratusza
Wroc∏awskiego. Zaproszeni zagraniczni goÊcie brali równie˝
udzia∏ w wycieczce z przewodnikiem, podczas której
zwiedzano najciekawsze zabytki Wroc∏awia ∏àcznie z Katedrà
Wroc∏awskà i Panoramà Rac∏awickà. 

W czasie ceremonii zamkní cia 12-tego Kongresu ESDaP prof.
Jacek Szepietowski podsumowa∏ konferencj´, dzi´kujàc
wszystkim jej uczestnikom oraz osobom, bez których nie
mog∏oby si´ odbyç to wspania∏e przedsi´wzi´cie. Wybór
Wroc∏awia, cieszàcego sí  d∏ugà i bogatà tradycjà dermato-
logicznà psychiatrycznà, na organizacj  ́ konferencji psycho-
dermatologicznej by∏ bardzo trafny. Stworzenie tej mo l̋iwoÊci
przez komitet wykonawczy ESDaP pozwoli∏o na dalszy rozwój
tych dwóch dziedzin medycyny. Organizatorzy zapewnili
interesujàcy i wartoÊciowy merytorycznie program naukowy,
dzí ki starannie dobranej tematyce konferencji. Towarzyszy∏y mu
atrakcyjne wydarzenia kulturalne. Mi∏à atmosfer´ podczas
kongresu ESDaP zapewni∏y goÊcinnoÊç jej organizatorów 
i serdecznoÊç jego uczestników. Ciekawe obrady i wydarzenia
kulturalne kongresu z pewnoÊcià zaowocujà osiàgní ciami na
polu psychodermatologii i na d∏ugo pozostanà w pamí ci jego
uczestników. �

Na zdj´ciu: Prof. Andrew Finlay otrzymuje dyplom 
od prof. Eugeniusza Barana. Po prawej stronie 
dr Anita Hryncewicz-Gwóêdê. 

Na zdj´ciu: W trakcie obrad. Od lewej: prof. Uwe Gieler,
prof. Sonia Ständer, prof. Jacek Szepietowski. 
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Wywiad z: dr Philippe 
DeprezDr Philippe Deprez 

to uznany na Êwiecie
autorytet w dziedzinie
medycyny estetycznej.
Twórca peelingu Easy Peel 
i mezoterapii bezig∏owej
Meso Sense. Jest 
honorowym prezydentem
Mi´dzynarodowego
Meksykaƒskiego
Stowarzyszenia Medycyny
Estetycznej oraz Meksy-
kaƒskiego Stowarzyszenia
Lipoplastyki, honorowym
cz∏onkiem wielu
Êwiatowych towarzystw,
m.in. Belgijskiego
Stowarzyszenia Medycyny
Estetycznej,
Po∏udniowoamerykaƒskiej
Akademii Chirurgii
Kosmetycznej,
Amerykaƒskiej Akademii
Medycyny Anti Aging itd.
Wyk∏ada m.in. 
na uniwersytetach w Belgii,
Francji, Wenezueli 
i w Hiszpanii – tu te˝ 
(w Empuriabrava) prowadzi
w∏asnà klinik´ medycyny
estetycznej i anti aging.    

Prezentujemy kolejny z serii wywiadów z wybitnymi
przedstawicielami medycyny estetycznej ze Êwiata.
Na temat trendów, sytuacji i kierunków rozwoju
medycyny estetycznej z dr Philippe Deprez 
z Hiszpanii rozmawia dr Ma∏gorzata Bag∏aj.
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M.B. Panie doktorze, prosz´ powiedzieç, jakie nowe
zjawiska mo˝na zaobserwowaç w rozwoju dermatologii
estetycznej w Pana kraju?

P.D. W Hiszpanii – ale i w ca∏ej Europie – ciàgle wzrasta
dynamika rozwoju tej dziedziny. Obecnie jednak
znacznie wi´kszà wag´ przywiàzuje si´ do naukowych
aspektów dermatologii estetycznej. Prowadzi si´ wiele
badaƒ klinicznych. Ka˝da firma, która wprowadza nowe
produkty na rynek zobligowana jest do
przeprowadzania badaƒ. Tak˝e wielu praktykujàcych
lekarzy na w∏asnà r´k´ wykonuje np. porównawcze
badania w swoich klinikach. WczeÊniej opiera∏o si´ to
po prostu na doÊwiadczeniu poszczególnych lekarzy.
Od oko∏o 4 lat obowiàzuje w Hiszpanii ewidencja praktyk
lekarskich zajmujàcych si´ dermatologià estetycznà.
Muszà one mieç legalnà autoryzacj´. W zwiàzku z tym
lekarze majà obowiàzek ciàgle si´ kszta∏ciç, co przy
obecnej du˝ej liczbie zjazdów, konferencji oraz licznych
publikacjach nie jest takie trudne. 

M.B. Czy w swojej wieloletniej praktyce widzi Pan
zmiany w zachowaniu i podejÊciu pacjentów do
poprawiania wyglàdu. Jakie sà teraz ich oczekiwania? 

P.D. Na pewno tak. Po pierwsze: pacjenci ostatnio
ch´tniej mówià o swoich defektach i decydujà si´ na
zmian´ wyglàdu, jeÊli go nie akceptujà. Po drugie: sà
bardziej Êwiadomi – cz´sto przychodzàc do
dermatologa wiedzà dok∏adnie, jakim zabiegom chcà
si´ poddaç. Po trzecie: sà o wiele bardziej
„wyedukowani” ni˝ dawniej, w czym swoje niewàtpliwe
zas∏ugi majà media, internet.

M.B. W Polsce wielu pacjentów wcià˝ si´ wstydzi
rozmawiaç na temat zabiegów, które zrobili, by
poprawiç swój wyglàd. Jak wyglàda to w Hiszpanii?

P.D. W Hiszpanii wi´kszoÊç pacjentów traktuje to 
jako rzecz normalnà, tak jak normalne jest chodzenie
do stomatologa, ginekologa czy kardiologa, zarówno
wtedy gdy chodzi tylko o profilaktyk´, jak i wtedy, 
gdy konieczne jest leczenie. Zapewne istnieje te˝ taka
grupa pacjentów, która utrzymuje w tajemnicy fakt, 
˝e wykona∏a jakieÊ zabiegi z zakresu dermatologii
estetycznej. Prowadzàc od wielu lat klinik´ dermatologii
o zasi´gu mi´dzynarodowym zauwa˝y∏em bardzo
ciekawà rzecz, ˝e im bardziej na wschód i pó∏noc
Europy, tym pacjenci mniej ch´tnie mówià 
o procedurach medycznych, które wykonali. 
A im bardziej na zachód i po∏udnie, tym mniej kr´pujà
si´ o tym mówiç. W Hiszpanii jest pe∏na aprobata
spo∏eczeƒstwa dla wykonywania zabiegów z zakresu

dermatologii estetycznej. Nie uwa˝a si´, ˝e sà one
zarezerwowane tylko dla bardzo bogatych osób 
lub zdesperowanych kobiet.

M.B. Jaki rodzaj zabiegów jest najbardziej popularny 
w Pana klinice?

P.D. Mimo ˝e gama zabiegów oferowanych pacjentom
w mojej klinice jest bardzo du˝a, z pewnoÊcià dominuje
zainteresowanie  peelingami chemicznymi. 

M.B. Szczerze mówiàc takiej odpowiedzi si´
spodziewa∏am po twórcy najbardziej popularnego
peelingu – Easy Peel w Europie. Jaki przewiduje Pan
kierunek rozwoju w dermatologii estetycznej?

P.D. MyÊl´, ˝e przysz∏oÊç to zabiegi ma∏o inwazyjne,
niebolesne, bez koniecznoÊci wy∏àczenia z ˝ycia
zawodowego, a zarazem efektywne. 

M.B. Czy ta w∏aÊnie myÊl zainspirowa∏a Pana do pracy
nad urzàdzeniem Meso Sense – do tzw. mezoterapii
bezig∏owej?

P.D. Na pewno tak. To zupe∏nie naturalne, ˝e 
pacjenci nie chcà cierpieç ani êle wyglàdaç po zabiegu.
Ale zauwa˝y∏em równie˝ innà zale˝noÊç. Pacjenci lubià
mieç zabiegi wykonywane „maszynami”. Gdyby mieli 
do wyboru, ˝e coÊ mo˝e zrobiç bardzo doÊwiadczony
lekarz, ale równie dobrze zrobi∏by to ktoÊ mniej
doÊwiadczony, za to nowoczesnym urzàdzeniem 
(np. drena˝ limfatyczny), zapewniam Panià, ˝e wi´k-
szoÊç wybra∏aby w∏aÊnie nowoczesne urzàdzenie.  

M.B. Jakie sà Pana ulubione zabiegi z zakresu
dermatologii estetycznej?

P.D. Najbardziej odpowiadajà mi oczywiÊcie peelingi
chemiczne i mezoterapia bezig∏owa. W koƒcu ich
udoskonalaniu poÊwi´ci∏em du˝o wysi∏ku.

M.B. W jaki sposób dr Deprez odpoczywa? Co Pan
zwykle lubi robiç w wolnym czasie? OczywiÊcie oprócz
tego, ˝e lubi Pan przyje˝d˝aç do Polski? (˝art!)

P.D. Du˝o czytam. Maluj´ te˝ obrazy olejne (g∏ównie
natur´, portrety). Interesuj´ si´ kinem. 

M.B. Jakie sà Pana marzenia?

P.D. Chcia∏bym przez jakiÊ czas nic nie robiç! 

M. B. Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´. �
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O firmie: Poczàtki istnienia firmy Allergan si´gajà 1950
roku, kiedy to w ma∏ym laboratorium w Los Angeles
poszukiwano nowych preparatów do terapii i piel´gnacji
oczu. Przez ostatnie pó∏ wieku firma rozwin´∏a si´ 
znacznie zarówno pod kàtem iloÊci oferowanych
produktów i technologii, jak te˝ w zakresie obszarów
terapeutycznych, do których nale˝à dzisiaj: okulistyka,
neurologia, piel´gnacja skóry i medycyna estetyczna.
Dzi´ki ciàg∏emu rozwojowi oraz poszukiwaniu innowacji
Allergan jest dzisiaj jednà z najwi´kszych firm farmaceu-
tycznych dzia∏ajàcych globalnie, która zatrudnia powy˝ej
6.500 osób i dzia∏a w ponad 100 krajach Êwiata. Od 1988
roku historia rozwoju firmy Allergan zwiàza∏a si´ ÊciÊle 
z rozwojem, znanej nam wszystkim, toksyny botulinowej
typu A. W tym w∏aÊnie roku Allergan odkupi∏ od dr Scotta
prawa do sprzeda˝y toksyny botulinowej typu A,
wyst´pujàcej wówczas pod nazwà Oculinum. Firma zmieni∏a
nazw´ produktu na BOTOX® i rozszerzy∏a zakres badaƒ nad
klinicznym zastosowaniem toksyny. Badania obj´∏y tak˝e
inne rodzaje zaburzeƒ nerwowo-mi´Êniowych, mi´dzy
innymi kr´cz karku i pleców oraz po∏owiczny kurcz twarzy.
Allergan wkrótce otrzyma∏ oficjalnà zgod´ od amerykaƒskiej
organizacji FDA (Food and Drug Administration) na u˝ywanie
Botoxu w leczeniu wymienionych dolegliwoÊci. Szybko
odkryto mo˝liwoÊç jego stosowania w medycynie
estetycznej, gdy podczas leczenia zaburzeƒ funkcji mi´Êni
oka stwierdzono wyraêne wyg∏adzenie zmarszczek
mimicznych, powsta∏ych w wyniku cz´stego marszczenia
brwi. W 2002 stosowanie botuliny (Botox® Cosmetic) w celu
usuni´cia tych zmarszczek zosta∏o zaakceptowane przez
FDA. Od tego czasu rozpocz´∏a si´ kariera preparatu
BOTOX® w medycynie estetycznej.

D.N. Toksyna botulinowa to g∏ówny produkt Allergana 
– hit ostatnich lat w medycynie estetycznej. Jakim
zainteresowaniem cieszy si´ obecnie w kraju i na
Êwiecie? Kto jest g∏ównym odbiorcà tego rodzaju terapii?
Jak wyglàdaja statystyki? 

Z.K. Od momentu dopuszczenia toksyny botulinowej
typu A pod nazwà Botox do stosowania w wyg∏adzaniu
zmarszczek mimicznych na twarzy w 2002 roku,
obserwujemy zawrotnà karier´ tego preparatu. W ciàgu
dwóch kolejnych lat stosowania (2003-2005) liczba
zabiegów z u˝yciem preparatu Botox w USA wzros∏a 
a˝ o 50% (z 2,2 ml do 3,3 mln rocznie). Lekarze
najcz´Êciej stosujà Botox u kobiet – w 2005 roku by∏o
to ponad 86% zabiegów. Typowà grupà wiekowà dla
tego typu zabiegu sà panie w wieku 35-50 lat (ponad
52% wszystkich zabiegów w 2005 r.). Równie˝ w Polsce
Botox od momentu wprowadzenia do Êrodowiska
medycyny estetycznej zyska∏ wielu zwolenników
zarówno wÊród lekarzy, jak i pacjentów. Liczba
zabiegów podwoi∏a si´ na przestrzeni ostatnich lat.
Równie wa˝na dla firmy jest olbrzymia zmiana
wizerunku marki Botox oraz zbudowanie ÊwiadomoÊci
skutecznego i bezpiecznego wyg∏adzenia zmarszczek
przy u˝yciu tego preparatu. Uda∏o nam si´ przez
ostatnie dwa lata obaliç strach przed mitem „jadu
kie∏basianego” i efektem „maski”. PrzekonaliÊmy
pacjentów oraz media, ˝e w r´kach wykwalifikowanego
specjalisty Botox jest skutecznà i bezpiecznà terapià,
która w prosty i wygodny sposób potrafi na d∏ugo
zachowaç pogodnà twarz oraz naturalny wyglàd.

D.N. Na rynku medycyny estetycznej pojawia si´ coraz
wi´cej nowych produktów. Co na to Allergan? Jakie sà
najbli˝sze plany firmy? Jak zamierza dbaç o swoich
klientów i poszerzaç ich grono?

Z.K. Sukces marki Botox pozwoli∏ firmie Allergan 
na poszukiwanie nowych technologii i innowacyjnych
produktów, które mogà odnieÊç podobny sukces 
na rynku medycyny estetycznej. Dzi´ki przy∏àczeniu 
w ostatnim czasie preparatów firm Corneal oraz Inamed
oferta firmy kierowana do lekarzy medycyny estetycznej
znacznie si´ poszerzy∏a. Ju˝ wkrótce b´dziemy mogli
zaprezentowaç Paƒstwu udoskonalone produkty. Ich

Rozpoczynamy prezentacj´ firm zwiàzanych 

z medycynà estetycznà. Rozmawiamy o planach,

produktach i sytuacji na rynku. Zastanawiamy si´

nad kierunkiem rozwoju i tendencjami obecnymi 

w kraju i na Êwiecie. Na pytania Derma Newsa

odpowiada Zbigniew Kucharczyk – Botox 

Product Manager. 

Firma  Allergan
Zbigniew Kucharczyk, Botox 
Product ManagerPrezentacje:
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zastosowanie w gabinetach dermatologii estetycznej
znacznie podniesie jakoÊç i bezpieczeƒstwo leczenia,
zapewniajàc Paƒstwu presti˝ i renom´, 
a pacjentowi komfort terapii. Firma Allergan zawsze
stawia∏a na produkty oryginalne i innowacyjne, 
nie zapominajàc o bezpieczeƒstwie pacjenta. Wysoki
poziom serwisu, który zapewniamy naszym klientom
przyczynia si´ do sta∏ego poszerzania ich grona. 

D.N. Toksyna botulinowa od wielu lat jest stosowana 
w medycynie estetycznej. Ale tak˝e w innych
dziedzinach medycyny. W jakich? 

Z.K. Pierwsze zastosowanie toksyny botulinowej typu A
dotyczy∏o zupe∏nie innej dziedziny. W latach 60. XX
wieku amerykaƒski naukowiec Allan B. Scott prowadzi∏
szereg badaƒ nad wykorzystaniem tej substancji 
w leczeniu zeza. W 1978 r. zosta∏a ona oficjalnie
dopuszczona do stosowania w takich przypadkach. 
Od tego momentu wykorzystywano jà równie˝ w neurologii.
W tej dziedzinie Botox znalaz∏ najwi´ksze zastosowanie
w leczeniu dystonii ogniskowych, takich jak kurcz
powiek, kr´cz karku oraz po∏owiczny kurcz twarzy. 
W ostatnich latach i na Êwiecie, i w Polsce coraz bardziej
powszechne jest jej zastosowanie w spastycznoÊci
zarówno u dzieci (dzieci´ce pora˝enie mózgowe), 
jak i u doros∏ych ( spastycznoÊç poudarowa).

D.N. W jakim kierunku podà˝a rozwój produktów 
na rynku medycyny estetycznej? Czego oczekujà
lekarze, pacjenci, firmy? Jakie sà obecne tendencje 
w medycynie estetycznej w Polsce, Europie i na Êwiecie? 

Z.K. Obserwujàc rozwój medycyny estetycznej 
w USA i Europie Zachodniej oraz porównujàc go 
z Polskà czy nawet krajami wschodnimi, mo˝emy
Êmia∏o powiedzieç, ˝e okres czasu potrzebny do
wprowadzania poszczególnych technologii i innowacji
znacznie zmala∏. Dzieje si´ tak z prostej przyczyny 
– mobilnoÊç ludzi oraz nieograniczony dost´p do
wiedzy i informacji (g∏ównie dzi´ki internetowi) 
sprawia, ˝e bardzo ∏atwo jest poszerzaç wiedz´ 
i ÊwiadomoÊç z tego zakresu. Szczególnà rol´ 
w post´pie medycyny estetycznej odgrywa
popularyzacja tej dziedziny przez media. Równie˝
wysoka cz´stotliwoÊç konferencji i zjazdów, zarówno 
na szczeblu regionalnym, jak i Êwiatowym, powoduje,
˝e lekarze majà na bie˝àco dost´p do wiedzy oraz
praktyki z tego zakresu. 
Produkt, który jeszcze miesiàc temu by∏ nowoÊcià 
na Kongresie w Buenos Aires, ju˝ w przysz∏ym miesiàcu
mo˝e byç dost´pny w niektórych gabinetach dla
wi´kszoÊci pacjentów. A czego oczekujà pacjenci?
Przede wszystkim bezpieczeƒstwa, satysfakcjonujàcych 
i d∏ugotrwa∏ych efektów, przy jednoczesnej mniejszej
inwazyjnoÊci poszczególnych terapii.

D.N. Warunkiem dobrych rezultatów dzia∏ania
preparatów jest bezpieczeƒstwo ich stosowania,
dba∏oÊç o to, by produkty trafia∏y do w∏aÊciwych 
miejsc i we w∏aÊciwe r´ce. Czy firma ma jakieÊ plany
dotyczàce wspó∏pracy ze Êrodowiskiem dermatologów
w celu wyeliminowania sytuacji, które mog∏yby
stanowiç ewentualne zagro˝enie dla pacjenta? 

Z.K. Tak jak stwierdziliÊmy wczeÊniej, jednym z naszych
g∏ównych komunikatów w kampanii edukacyjnej
skierowanej do mediów i pacjentów w ciàgu ostatnich
lat by∏o bezpieczeƒstwo terapii preparatem Botox, które
wynika zarówno z samego produktu, jak i sposobu jego
podania. Przez sposób podania rozumiemy oczywiÊcie
osob´, która wykonuje zabieg. Powinien byç to tylko 
i wy∏àcznie lekarz, który przeszed∏ odpowiednie
szkolenie z zakresu podawania preparatu i uzyska∏
wymagany certyfikat. Niestety, niektórzy lekarze stosujà
preparat bez uprzedniego przeszkolenia, inni stosujà
preparaty niezarejestrowane w tych wskazaniach,
wprowadzajàc pacjenta w b∏àd. Jeszcze inni wykonujà
zabiegi w niew∏aÊciwych miejscach bez zachowania
zasad higieny lekarskiej. Dlatego uÊwiadamianie
pacjentów, by sami dbali o swoje bezpieczeƒstwo
b´dzie naszym g∏ównym zadaniem na najbli˝szy okres.
W∏aÊnie w zakresie szkoleƒ oraz edukacji pacjentów
zacieÊnimy wspó∏prac´ ze Êrodowiskiem lekarzy
dermatologów estetycznych. �

Wy∏àcznym dystrybutorem preparatu Botox w Polsce 
jest ICN Polfa Rzeszów S.A. Pe∏nej informacji udziela Biuro
Marketingu i Sprzeda˝y, tel. 022 627 28 88, www.botox.com



D
er

m
a N

ew
s

14

W dniach 12-14.10. 2007 po raz trzeci w Pary˝u spotkali si´ specjaliÊci medycyny estetycznej 
z ca∏ej Europy na Kongresie EMAA, by przedstawiç nowe techniki i porównaç spostrze˝enia na temat
kierunku, w jakim zmierza medycyna estetyczna w Europie i na Êwiecie. W tym roku organizatorzy kongresu
przedstawili nowe procedury, produkty i technologie w formie interaktywnych paneli, które by∏y doskona∏à
okazjà do zdobycia nowych doÊwiadczeƒ. W kongresie uczestniczy∏o 1200 lekarzy i wystawcy z ca∏ego Êwiata. 

dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala 

Kongres EMAA – Pary˝ 2007

Kongres zosta∏ zorganizowany w Palais des Congres de Paris,
oddalonym zaledwie dwa kroki od s∏ynnych Pól Elizejskich, co
tylko podkreÊli∏o jego wyjàtkowy charakter. Spotkali si´
lekarze z ca∏ej Europy, by wymieniç swoje spostrze˝enia, które
sta∏y si´ doskona∏à inspiracjà do wzbogacenia w∏asnej
praktyki. Dobry poziom merytoryczny kongres zawdzi´cza∏
znakomitym wyk∏adowcom, najwi´kszym autorytetom 
z dziedziny medycyny estetycznej i anti aging z ca∏ej Europy. 

Wyk∏ady naukowe zosta∏y podzielone na dwie równoleg∏e
sesje dotyczàce z jednej strony dermatologii, chirurgii i me-
dycyny estetycznej, a z drugiej zagadnieƒ zwiàzanych z me-
dycynà anti aging, takich jak: wyd∏u˝anie ˝ycia ludzkiego,
seksuologia, holistyczne podejÊcie do starzenia si´ mózgu,
terapia hormonalna, suplementy diety, walka z syndromem
chronicznego zm´czenia. Sesjom poÊwí conym medycynie anti
aging przewodniczy∏ Thierry Hertoghe z Beligii – prezes
Âwiatowego Stowarzyszenia Medycyny Anti Aging, wybitny
praktyk i znawca tej dziedziny.

Wyk∏ady dotyczàce dermatologii i chirurgii estetycznej
rozpocz ∏́y sí  sesjà poÊwí conà wype∏niaczom. Dr Pierre Andre
przedstawi∏ sytuacj́  na rynku wype∏niaczy. Niekwestionowany
lider wÊród substancji wype∏niajàcych to stabilizowany kwas
hialuronowy. Jest bezpieczny, dobrze tolerowany i d∏ugo sí
utrzymuje. Du˝ym zainteresowaniem cieszà sí  ciàgle jeszcze
nowe preparaty wolumetryczne do modelowania twarzy
(Voluma, SubQ). Dr Andre zwróci∏ uwag´, jak istotne jest
posiadanie przez produkt rejestracji i badaƒ klinicznych.
Przedstawiciel francuskiego biura ds. rejestracji materia∏ów
medycznych przedstawi∏, jaka jest ca∏a procedura rejestracji
oraz jakie dokumenty powinien posiadaç ka˝dy produkt.

Du˝o uwagi poÊwí cono równie  ̋ewentualnym powik∏aniom.
Dr Koenraad de Boulle omówi∏ kilka istotnych zasad, jakimi
nale˝y sí  kierowaç przy wyborze preparatu, technik, wskazaƒ,
aby uniknàç problemów i jak sobie radziç, gdy sí  pojawià.
Interesujàca by∏a przedstawiona przez niego metoda biopsji, na
podstawie której mo˝na stwierdziç pochodzenie preparatu.

Nast´pnie Dr Herve Raspaldo wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat
odm∏adzania wolumetrycznego. Zwróci∏ szczególnà uwag  ́ na
podejÊcie holistyczne do twarzy pacjenta w celu jej
odm∏odzenia. Kluczowà kwestià jest tutaj tzw. trójkàt pí kna,
który okreÊla m∏odo wyglàdajàcà twarz, je˝eli jego podstawa
zwrócona jest ku górze. Twarz, której linia ∏àczàca koÊci
policzkowe i podbródek tworzy trójkàt zwrócony podstawà 
do do∏u, b´dzie wyglàda∏a smutno i nieatrakcyjnie. Odtworzenie
wolumetrii twarzy za pomocà preparatów kwasu hialuronowego,
np. Voluma, przywraca jej m∏odzieƒczy wyglàd. Dr Raspaldo po
raz kolejny zwróci∏ uwag´ na dok∏adnà znajomoÊç anatomii 

twarzy jako warunek absolutny przy korekcji górnej cz´Êci
twarzy. Dr Phillip Levy skupi∏ sí  na przedstawieniu korzyÊci
p∏ynàcych z zastosowania technik ∏àczonych: toksyny
botulinowej i wype∏niaczy. Do najwa˝niejszych zaliczy∏: lepszy
rezultat ni̋  przy zastosowaniu ka˝dej techniki samodzielnie:
wyd∏u˝ony okres utrzymywania si´ efektów, lepszà jakoÊç
korekcji, a wi´c wyraênà popraw´ wyglàdu estetyczego. 
W przypadku nadkorekcji zawsze pomocna jest hialuronidaza.
Dr Ada De Almeida przedstawi∏a przeglàd technik, które mo˝na
wykorzystaç w leczeniu nadpotliwoÊci. 

Kolejny dzieƒ rozpoczà∏ si´ zagadnieniami zwiàzanymi 
z kosmetologià. Sesje dotyczy∏y g∏ównie problemów starzenia
si  ́ skóry. Prelegenci przypomnieli biochemiczne podstawy
procesu starzenia oraz podkreÊlili rol  ́ ró˝nych sk∏adników
kosmeceutyków, w tym g∏ównie witamin A, C i E, w zwalczaniu
wolnych rodników. Zaprezentowano równie˝ przeglàd
wszystkich peelingów, w zale˝noÊci od wskazaƒ, oraz procedury
post´powania w przypadku komplikacji. Kolejna sesja dotyczy∏a
tematu rozwoju laserów w dermatologii. W wyk∏adzie
poÊwi´conym technikom IPL dr Godfrey Town omówi∏
zastosowanie ró˝nych modeli IPL w terapii zmian naczyniowych,
pigmentacyjnych i w odm∏adzaniu skóry. Podda∏ pod dyskusj́
zale˝noÊç pomí dzy ró˝nymi typami IPL a koƒcowym efektem
terapii przy zastosowaniu tych samych parametrów pracy IPL.

Na temat terapii blizn potràdzikowych zabra∏ g∏os dr Liaria
Ghersetich, który wykaza∏ w przeprowadzonym przez siebie
badaniu za pomocà techniki 3D znaczne sp∏ycenie blizn 
w przypadku u˝ycia Êwiat∏a podczerwonego. 

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y sí  wyk∏ady poÊwí cone
nieablacyjnym technikom odm∏adzania skory. Omówiono tu
metody radiofrekwencji monopolarnej i bipolarnej oraz techniki
frakcyjne przy u˝yciu lasera Fraxel. Wykazano ewidentne
zmiany histologiczne w g´stoÊci i organizacji w∏ókien
kolagenowych. Dzi´ki tym technikom mo˝liwe jest uzyskanie
poprawy napi´cia i elastycznoÊci skóry oraz sp∏ycenia blizn
potràdzikowych i drobnych zmarszczek.

W czasie Kongresu podczas licznych workshopów lekarze
mieli okazj´ prze∏o˝yç wiedz´ teoretycznà na praktyk´. Sporo
miejsca poÊwi´cono metodom zapobiegania procesowi
starzenia si´ skóry przy zastosowaniu technik ∏àczonych,
g∏ównie toksyny botulinowej, wype∏niaczy i mezoterapii. �

UWAGA! Informujemy, ˝e od dnia 1.09. 2007 r.
L.E.A Futur zosta∏o wy∏àcznym przedstawicielem 
w Polsce gamy produktów SkinTech. 
www.leafutur.pl LABORATORIUM ESTETYKI






