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Ostatni przed wakacjami numer Derma Newsa prawie w ca∏oÊci poÊwi´cony jest IV edycji
konkursu na Per∏y Dermatologii Estetycznej 2008. Tradycyjnie ju˝ zwracam si´ do Paƒstwa 
z proÊbà o wybór najlepszych, najbardziej bezpiecznych i skutecznych preparatów, które
zas∏ugujà na to wyró˝nienie. 

W numerze znajdà Paƒstwo opis wszystkich nominowanych produktów. Dzi´kujàc 
za tak liczne zg∏oszenia od Paƒstwa w poprzednich edycjach, zach´cam do g∏osowania
równie˝ i w tym roku – wÊród osób, które wezmà udzia∏ w konkursie, zostanà rozlosowane
atrakcyjne nagrody. Mo˝na równie˝ skorzystaç z poczty elektronicznej i wys∏aç zg∏oszenie 
ze strony internetowej Stowarzyszenia: www.dermatologia-estetyczna.pl 

Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi we wrzeÊniu, ale ju˝ teraz zapraszam wszystkich 
na paêdziernikowe sympozjum – wszyscy uczestnicy spotkania otrzymajà bezp∏atne
zaproszenia na Gal´ Rozdania Pere∏ Dermatologii Estetycznej 2008, która odb´dzie si´ 
w goÊcinnych progach Teatru Sabat Ma∏gorzaty Potockiej. Mi∏o mi równie˝ poinformowaç, 
˝e podobnie jak w ubieg∏ym roku, patronat prasowy nad naszymi Per∏ami objà∏ tygodnik 

W naszej sta∏ej rubryce Prezentacja firm, tym razem wywiad z Caroline Debbasch 
– Dyrektorem Komunikacji Naukowej Laboratoriów Vichy oraz Agatà Förster 
– Dyrektorem Dzia∏u Public Relations. 

Przed nami wakacje – ˝ycz´ Paƒstwu samych s∏onecznych dni, pogody ducha
i odpoczynku dla cia∏a.

Z wakacyjnym pozdrowieniem

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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ul. Domaniewska 47 02-672 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70, fax: (0 22) 847 69 33
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Redakcja i Dzia∏ Reklamy:
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Magazyn dla klientów gabinetów
dermatologii i medycyny estetycznej,
chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa
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✁ ✁KUPON KONKURSOWY – wype∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa

Miejsce na pieczàtk´ lekarskà
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✁ ✁KUPON KONKURSOWY – wype∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa

Zapraszamy Paƒstwa do udzia∏u w Konkursie na Per∏y Dermatologii Estetycznej.
Wybieramy preparaty uznane przez dermatologów za najlepsze, najbardziej bezpieczne
i godne rekomendacji. W roku 2008 do nagrody zosta∏y nominowane produkty wymie-
nione w kuponie konkursowym. G∏osy lekarzy zadecydujà, które z nich zwyci´˝à 
w tegorocznej edycji. A oto lista nagród dla dla lekarzy g∏osujàcych w Konkursie

Per∏a Dermatologii Estetycznej 2008:

• 3 zestawy preparatów wype∏niajàcych (JU2, JU3, JU4)
wraz z ksià˝kà Paƒstwa Carruthers Metody wype∏niania
tkanek mi´kkich stosowane w kosmetologii, ufundowane
przez firm´ Ewopharma – wy∏àcznego dystrybutora
preparatów Juvederm Ultra i Botox.
WartoÊç pojedynczego zestawu: 2000 PLN

• 2 zestawy do zabiegu Mezopeel ufundowane przez Bio-Profil Polska MEZOPEEL. Jest to
firmowy zabieg Laboratorium Filorga. Sk∏ada si´ z dwóch preparatów: Glykopeel – zapewnia
powierzchowne z∏uszczanie chemiczne za pomocà kwasu glikolowego. NCTF – preparat
zawierajàcy kwas hialuronowy i specjalny kompleks polirewitalizujàcy, dostarcza skórze
wszystkich sk∏adników od˝ywczych niezb´dnych do regeneracji i tworzenia nowej tkanki.

• 3 zestawy produktów Laboratoire
Dermatologique Bioderma Polska (Sensibio
H2O, Sensibio maseczka, Sensibio forte,
Sensibio Eye, Sensibio Light, Hydrabio
maseczka, Hydrabio legere, Node, 
Node DS+, Atoderm Douceur)

• 5 zestawów
produktów 
na bazie kwasu
hialuronowego 
Teosyal ufundowanych 
przez NewDerm

PROSIMY O ZAZNACZENIE JEDNEGO PRODUKTU W DANEJ KATEGORII

• Roczny akces 
do programu kreowania
wizerunku projectONE
ufundowany przez
Laboratorium Estetyki
L.E.A. Futur

• Szkolenie MASTER CLASS – AKADEMIA
Restylane® w renomowanym, zagranicznym
oÊrodku ufundowa∏a firma Q-MED Polska.
WartoÊç projektu: 30 000 PLN

• 6 koszy „Pe∏nych pi´kna”
wype∏nionych produktami
Pierre Fabre Dermo-
-Cosmetique Polska

• Laptop oraz 5 zestawów
specjalistycznych dermo-
kosmetyków z linii Atopra®

ufundowa∏a firma Blau Farma.

OG∏ASZAMY IV EDYCJ¢ KONKURSU

I. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT 
DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU:

a) Fortelis EXTRA  ❑  b) Maska Tretinoinowa Skinfit ❑ c) Restylane Vital ❑ 

2. PREPARAT DO PEELINGU: 

a) Biomedic ❑  b) Cosmelan ❑  c) EasyTCA  ❑

3. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

a) Juvederm Ultra ❑ b) Surgiderm ❑  c) Teosyal ❑ 

4. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

a) Mesolis+ ❑  b) NCTF ❑  c) Surgilift Plus ❑  d) Teosyal Meso ❑

5. PREPARAT DO DO MODELOWANIA:

a) Teosyal ❑  b) Voluma ❑ 

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
1. NOWOÂå ROKU:

a) Cosmésothérapie ❑  b) Iso Urea ❑  c) Photoderm SPOT  ❑  

d) Propodia ❑  e) C E Ferulic ❑

2. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA:

a) Cetaphil MD dermoprotektor ❑  b) CPI (creme pour peaux intolerantes) ❑  

c) Sensibio Forte ❑  d) Zinalfat ❑ 

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ:

a) Cetaphil emulsja ❑ b) LPI (lotion nettoyante pour peaux intolerantes) ❑ 

c) Sensibio H2O ❑ 

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ:

a) Iwostin Capillin ❑ b) Sensibio AR ❑

5. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY Z NIEDOSKONA¸OÂCIAMI:

a) Normaderm ❑  b) Purifying Cream ❑ 

6. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY:

a) Iwostin Solecrin ❑  b) Melablock ❑  c) Photoderm BRONZ ❑

7. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

a) Flavo-C Forte ❑  b) Redermic ❑

III. KATEGORIA: III. SUPLEMENTY DIETY
a) Biocell ❑  b) Inneov Cellulit ❑  c) Inneov J´drnoÊç Skóry ❑ - -
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PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW

I. Kategoria: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU

FORTELIS EXTRA – nowy szwajcarski wype∏niacz ju˝ na rynku
Pod koniec grudnia 2007 roku firma medyczna Croma Estetyka, bezpoÊredni dystrybutor
szwajcarskiej firmy Anteis, wprowadzi∏a na rynek preparat Fortélis Extra. Po trzech latach
pracy i badaƒ szwajcarskie laboratoria Anteis nada∏y nowy wymiar produktom przezna-
czonym do nawadniania, wype∏niania i modelowania twarzy. Dzia∏anie preparatu Fortélis
Extra opiera si´ na nowoczesnej i zaawansowanej technologii, która nadaje implantom 
w postaci ˝elu kwasu hialuronowego elastycznoÊç oraz zwi´kszanie obj´toÊci. Fortelis
Extra ma najwy˝szà g´stoÊç (25,5 mg/ml) z dost´pnych obecnie na rynku preparatów.
Dzi´ki specjalnemu sieciowaniu preparat Fortélis Extra posiada perfekcyjnà elastycznoÊç 
i zapewnia zdumiewajàce mo˝liwoÊci korekcji g∏´bokich zmarszczek, modelowania 
i osiàgania naprawd´ trwa∏ych rezultatów. Dzi´ki niezwyk∏emu zwi´kszaniu obj´toÊci
preparat doskonale rozwiàzuje problem: g∏´bokich bruzd i zag∏´bieƒ skóry twarzy,
modelowania konturów twarzy, powi´kszania obj´toÊci ust, „budowania rusztowaƒ”
podtrzymujàcych zwiotcza∏à skór´, uwypuklania koÊci policzków. W po∏àczeniu 
z powierzchniowymi preparatami Esthelis daje naprawd´ dobre rezultaty.

CROMA-PHARMA POLSKA

MASKA TRETINOINOWA SKINFIT
Maska Tretinoinowa SKINFIT jest wyjàtkowym produktem w swojej klasie. Niezaprzeczalne
zalety tretinoiny poznano dok∏adnie przez ostatnie 50 lat. Pobudzenie produkcji kola-
genu, uj´drnienie skóry, redukcja p∏ytkich zmarszczek, redukcja przebarwieƒ, leczenie
tràdziku (nawet postaci odpornych na antybiotyki), aktywacja komórek warstwy kolczys-
tej, normalizacja wydzielania sebum. Dzi´ki zastosowaniu polimeru, chronionego paten-
tem przez SKINFIT, mo˝liwe sta∏o si´ stworzenie formu∏y maski zawierajàcej 5-15%
tretinoiny! Otrzymano w ten sposób produkt o ponad 100-krotnie wi´kszym st´˝eniu
tretinoiny, ni˝ w produktach stosowanych dotychczas w medycynie, który nie daje efektów
ubocznych w postaci retinoid dermatitis. Dzi´ki zastosowaniu ultrawysokiego st´˝enia
czas trwania kuracji tretinoinà skróci∏ si´ z 12 miesi´cy do 30 dni. Maska Tretinoinowa
SKINFIT w 2005 roku zdoby∏a nagrod´ g∏ównà na XV Âwiatowym Kongresie Medycyny
Estetycznej w Rzymie.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

RESTYLANE VITAL
Q-MED Polska to wiarygodny partner w biznesie, doceniajàcy doÊwiadczenie specjalistów
medycyny estetycznej i wspierajàcy ich w rozwoju praktyk lekarskich. Q-MED jest twórcà
najwy˝szej jakoÊci naturalnych wype∏niaczy: Restylane®, HYDROBALANS, Macrolane,
opartych na opatentowanej technologii NASHA. Restylane Vital reprezentuje nowà klas´
HYDROBALANS wÊród wype∏niaczy zmarszczek. Restylane Vital to jedyny wype∏niacz
posiadajàcy potwierdzone dzia∏anie plejotropowe. W niezale˝nych badaniach klinicznych
(Evidence Based Medicine) przeprowadzonych w USA, Niemczech, W∏oszech
potwierdzono dodatkowe w∏aÊciwoÊci Restylane Vital: 
• odbudowa struktury matrycowej komórek
• pobudzenie syntezy kolagenu de-novo
• stymulacja bia∏ek podporowych
• rekonstrukcja w∏ókien kolagenowych
prowadzàcych do poprawy elastycznoÊci skóry i zmniejszenia nierównoÊci warstwy
powierzchownej skóry. Mierzalny efekt biofizyczny zabiegu jest wyraênie odczuwalny
przez pacjentów.

Q-MED POLSKA
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1I. PREPARAT DO PEELINGU:
BIOMEDIC
Od La Roche-Posay to wysoko specjalistyczne preparaty do piel´gnacji skóry oraz do wyko-
nywania zabiegów z∏uszczania, przeznaczone do wy∏àcznego u˝ytku przez dermatologów.
Marka Biomedic kontynuuje misj´ La Roche-Posay, które chce byç partnerem dermatologów,
oferujàc im szkolenia oraz wsparcie w rekrutacji pacjentów w ich przychodniach. Preparaty
proponowane przez Biomedic opracowano zgodnie z za∏o˝eniami etycznymi La Roche-Posay,
sà zatem skuteczne, bezpieczne oraz godne zaufania: ka˝dy z preparatów gamy jest prze-
dmiotem rygorystycznych testów oceniajàcych efektywnoÊç oraz tolerancj´, przeprowa-
dzanych pod kontrolà dermatologa. Gama Biomedic obejmuje preparaty przygotowujàce 
do peelingu, preparaty z∏uszczajàce, zawierajàce innowacyjny sk∏adnik aktywny do wy∏àcz-
nego stosowania w gabinecie dermatologa, a tak˝e preparaty do stosowania po zabiegu;
gama stanowi kompletne rozwiàzanie do stosowania podczas zabiegów z∏uszczania i spe∏nia
potrzeby lekarzy dermatologów w odniesieniu do wszelkich typów skóry i ró˝nych wskazaƒ
do zabiegów z∏uszczania.

LA ROCHE-POSAY

COSMELAN
Najskuteczniejsza terapia usuwajàca przebarwienia o pod∏o˝u hormonalnym. Nowoczesny
zabieg na przebarwienia Cosmelan jest ju˝ na rynku polskim od dwóch lat. W Êrodowisku
lekarzy, którzy zajmujà si´ dermatologià estetycznà zabieg ten okreÊlany jest jako jedyny
skuteczny. Czynnikami aktywnymi w preparatach Cosmelan sà: kwas kojowy, kwas fitowy,
arbutyna, palmitynian retinolu, kwas askorbowy, tyrosinol. Mo˝na stosowaç dla ka˝dego
rodzaju skóry i przebarwieƒ o ró˝nej etiologii. Najlepsze efekty uzyskuje si´ w przypadku
przebarwieƒ o pod∏o˝u hormonalnym (melasma) skóry t∏ustej i mieszanej, poniewa˝
oprócz tego, ˝e pozwala pozbyç si´ plam barwnikowych, reguluje wydzielanie ∏oju, 
zw´˝a pory i dodaje skórze blasku.

BIO-PROFIL POLSKA

EASY TCA
Uwa˝any za najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy i naj∏atwiejszy peeling TCA. Formu∏a
olejowa peelingu zapewnia kontrolowany stopieƒ penetracji produktu i nie wymaga
neutralizacji. Szerokie spektrum zastosowania – od regeneracji skóry, fotostarzenia si´
poprzez tràdzik, hiperpigmentacj´, rozst´py, a nawet zmarszczki sprawia, i˝ peeling ten
znajduje zastosowanie u pacjentów w ka˝dym wieku.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

1II. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

JUVEDERM ULTRA  
Jedyny wype∏niacz na bazie kwasu hialuronowego z dodatkiem Êrodka znieczulajàcego.
Juvederm® ULTRA to nowa generacja preparatów wype∏niajàcych, stworzona po to, 
by zapewniç jak najwi´kszà satysfakcj´ zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi:
• dodatek lidokainy sprawia, ˝e zabieg jest wyjàtkowo komfortowy dla pacjenta, 
a tym samym pozwala lekarzowi na precyzyjne podanie preparatu bez koniecznoÊci
wczeÊniejszego znieczulania
• zaawansowana matryca 3D usieciowanego kwasu hialuronowego zapewnia wyjàtkowo
trwa∏y efekt wype∏niania zmarszczek
Preparaty Juvederm® ULTRA sà dost´pne w trzech rodzajach o ró˝nej g´stoÊci
usieciowania, które pozwolà na spe∏nienie indywidualnych oczekiwaƒ pacjentów:
• Juvederm® ULTRA 2 – zmarszczki Êrednie, podkreÊlenie konturu ust
• Juvederm® ULTRA 3 – zmarszczki Êrednie i g∏´bokie, kontur oraz obj´toÊç ust
• Juvederm® ULTRA 4 – zmarszczki g∏´bokie, obj´toÊç ust, policzków, podbródka i ˝uchwy

ALLERGAN
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SURGIDERM 
Innowacyjna gama preparatów do wype∏niania zmarszczek i modelowania kszta∏tu ust, na bazie
stabilizowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierz´cego. Dzi´ki zastosowanej
technologii sieciowania Surgiderm zapewnia doskona∏e efekty oraz optymalny czas utrzy-
mywania si´ – nawet do 12 miesi´cy. Doskonale koryguje g∏´bokie i Êrednie fa∏dy w skórze.
Mo˝e byç równie˝ stosowany do podkreÊlenia konturu warg i remodelowania rysów twarzy.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

TEOSYAL
Gama produktów do redukcji zmarszczek na bazie kwasu hialuronowego TEOSYAL®

jest wytwarzana w TEOXANE Laboratories, które od 2003 roku dzia∏ajà w samym sercu
Genewy. Obecnie jego produkty dystrybuowane sà wed∏ug restrykcyjnych zasad kontroli
jakoÊci w 80 krajach na ca∏ym Êwiecie. Preparaty TEOSYAL® posiadajà jedne z najni˝szych
na rynku poziomów protein (< 5µg/ml) i endotoksyn bakteryjnych (<0,2 EU/g), co do
minimum zmniejsza wyst´powanie u pacjentów reakcji alergicznej. 
Gama produktów TEOSYAL®:
TEOSYAL® First Lines stosowany jest do korekcji delikatnych, powierzchownych
zmarszczek na skórze oraz „kurzych ∏apek”.
TEOSYAL® Global Action przeznaczony jest do wype∏niania Êredniej wielkoÊci zmarszczek
na skórze i bruzd w skórze w∏aÊciwej – jest najbardziej uniwersalnym produktem z gamy
TEOSYAL i doskona∏ym dla poczàtkujàcych.
TEOSYAL® Deep Lines przeznaczony jest do wype∏niania bardzo g∏´bokich zmarszczek 
na skórze i bruzd w skórze w∏aÊciwej.

NEWDERM

1V. PREPARAT DO MEZOTERAPII
MESOLIS+ to mezoterapia w innym wymiarze
Jakà daje przewag´ nad tradycyjnymi preparatami? Po pierwsze jego zaletà jest najwy˝sze st´-
˝enie kwasu hialuronowego wÊród wszystkich preparatów bez wiàzaƒ poprzecznych obecnych
na rynku 18 mg/ml. UnikalnoÊç jego formu∏y polega na dodaniu glicerolu, który wzmaga efekt
nawil˝enia skóry i przed∏u˝a jego korzystne dzia∏anie. Dzi´ki temu uzyskujemy szybszy efekt
poprawy wyglàdu skóry, zw∏aszcza zm´czonej, pokrytej drobnymi zmarszczkami 
i odwodnionej. Preparat dost´pny jest w wersji jednej lub trzech 1 ml ampu∏kostrzykawek 
w opakowaniu. Zalecenia to m.in.  skóra bardzo odwodniona, wysuszona przez s∏oƒce, twarz,
szyja, dekolt, piersi, uda, ramiona, cz´Êç grzbietowa d∏oni. Zaletà preparatu jest jego stabilnoÊç
w temperaturze pokojowej, nie wymaga przechowywania w lodówce, co u∏atwia jego transport 
i stosowanie w gabinecie. Preparat na pewno zas∏uguje na uwag´, poszerza ofert´ dla bardziej
wymagajàcych pacjentów. Warte podkreÊlenia jest jego korzystne dzia∏anie przed i po
ekspozycji s∏onecznej. Pomimo ostrze˝eƒ dermatologów o szkodliwoÊci opalania, niestety
nadal typowym wakacyjnym obrazkiem sà setki pra˝àcych si´ w s∏oƒcu cia∏, a synonimem
udanego urlopu jest z∏ota opalenizna. Patrzàc realnie fankom kàpieli s∏onecznych nie
zabronimy opalania, ale mo˝emy pomóc ich skórom, stosujàc zabiegi mezoterapii Mesolisem+.

CROMA-PHARMA POLSKA

NCTF I NCTF HA 
Mezoterapia jest od lat wykorzystywana w medycynie. Dzi´ki serii zastrzyków z ma∏ych
dawek substancji od˝ywczych jest formà profilaktyki starzenia si´ skóry. NCTF® i NCTF®

HA to gama produktów do mezoterapii, które rewitalizujà i nawil˝ajà zm´czonà i wiotkà
skór´, wyg∏adzajà zmarszczki oraz przywracajà g´stoÊç skórze dojrza∏ej. Sà to jedyne
preparaty do mezoterapii zawierajàce wysokie st´˝enia kwasu hialuronowego i kompleks
polirewitalizujàcy z∏o˝ony z 54 sk∏adników aktywnych: witamin, minera∏ów, kwasów
nukleinowych, aminokwasów, koenzymów i sk∏adników redukujàcych na rynku.
Kwas hialuronowy odpowiada za utrzymanie równowagi wiskoelastycznej skóry 
i naskórka. Koenzymy przyspieszajà przemiany metaboliczne i zwi´kszajà tempo
odbudowy tkanek. Kwasy nukleinowe umo˝liwiajà regulacj´ syntezy bia∏ek. Sk∏adniki
redukujàce hamujà procesy wolnorodnikowe w komórkach skóry i naskórka, a witaminy 
i sk∏adniki mineralne odpowiadajà za utrzymanie równowagi biologicznej komórek.

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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Gama NCTF® regeneruje uszkodzenia skóry, poprawia koloryt skóry, stymuluje wzrost
komórkowy i zapewnia ochron´ komórkowà, natomiast stosowany w profilaktyce 
anti-aging: nawil˝a, przywraca równowag´ jonowà, zwi´ksza g´stoÊç skóry w∏aÊciwej,
przywraca spr´˝ystoÊç komórek. Zestawy NCTF i NCTF HA to pierwsze kompletne zestawy
do mezoterapii anti-aging zawierajàce: fiolki jednorazowego u˝ytku o pojemnoÊci 3 ml,
ig∏y do pobierania roztworu, ig∏y do zabiegu, strzykawki.

BIO-PROFIL POLSKA

SURGILIFT PLUS 
Najwy˝szej klasy produkt do mezoterapii na bazie kwasu hialuronowego zapewnia
doskona∏à rewitalizacj´ skóry suchej i zm´czonej. Zastosowanie zaawansowanej
technologii w po∏àczeniu z kwasem hialuronowym najwy˝szej jakoÊci przywraca skórze
zdrowy i m∏odzieƒczy wyglàd. Aktywnie, trwale i g∏´boko nawil˝a skór´, poprawiajàc 
jej elastycznoÊç, jak równie˝ chroni jà przed szkodliwym dzia∏aniem wolnych rodników. 
Surgilift Plus zapobiega przedwczesnemu starzeniu si´ skóry i w widoczny sposób redukuje
istniejàce ju˝ zmiany. Optymalna kuracja regenerujàca dla osób w ka˝dym wieku.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR 

TEOSYAL MESO 
Jest nieusieciowanym ˝elem na bazie kwasu hialuronowego, który dzi´ki swojej p∏ynnoÊci 
i wiskoelastycznoÊci rozprzestrzenia si´ jednolicie w tkance skórnej, powodujàc jej nawil-
˝enie i wzmocnienie skóry w∏aÊciwej. TEOSYAL® Meso posiada specjalnie opracowany
sk∏ad w celu poprawienia wyników mesoliftu: 
• jest bardzo ciek∏y, co zapewnia równomiernà dystrybucj´, bardzo czysty, dzi´ki czemu
zminimalizowane jest ryzyko zaczerwienienia po wstrzykni´ciu
• bardzo st´˝ony (15 mg/g), co maksymalne zwi´ksza wyniki zabiegu
TEOSYAL® Meso jest wstrzykiwany za pomocà cienkich igie∏ 30G  lub 32G      bardzo
p∏ytko, Êródskórnie, w ma∏ych iloÊciach, metodà wielopunktowego wstrzykiwania lub
metodà wycofywania ig∏y, która mo˝e byç stosowana w obszarze dekoltu i „kurzych ∏apek”.

NEWDERM

1V. PREPARAT DO MODELOWANIA

Preparaty TEOSYAL 
Do modelowania – ze szwajcarskiego laboratorium TEOXANE: TEOSYAL® Kiss i TEOSYAL®

Ultra Deep. Specjalna opatentowana formu∏a kwasu hialuronowego marki TEOSYAL® Kiss,
zosta∏a opracowana z myÊlà o ustach, które ze wzgl´du na swojà mobilnoÊç i g´stà sieç
naczyƒ krwionoÊnych wymagajà szczególnego traktowania. TEOSYAL® Kiss posiada jeden
z najni˝szych na rynku poziomów protein (< 5 µg/ml) i endotoksyn bakteryjnych (<0,2
EU/g), co do minimum zmniejsza wyst´powanie u pacjentów reakcji alergicznej. 
To zadecydowa∏o o sukcesie rynkowym tego produktu. Dzi´ki procesowi produkcyjnemu,
w którym wykorzystuje si´ najnowsze osiàgni´cia technologiczne, jednofazowy kwas
hialuronowy zawarty w TEOSYAL® Kiss jest oferowany w jednym z najwy˝szych st´˝eƒ
dost´pnych na rynku (25 mg/g). Gwarantuje to efektywne i d∏ugotrwa∏e wype∏nienie
utrzymujàce si´ a˝ do 12 miesi´cy. TEOSYAL® Kiss znajduje swoje zastosowanie przy: 
• zmianie kszta∏tu ust 
• zwi´kszaniu obj´toÊci ust 
• korekcji zmarszczek wokó∏ ust
• wzmocnieniu kàcików ust
• nawil˝eniu ust
TEOSYAL® Ultra Deep jest implantem najnowszej generacji na bazie kwasu hialurono-
wego, opracowanym do leczenia obszarów wymagajàcych zwi´kszenia obj´toÊci,
wstrzykiwany ig∏à 26G 5/8. W rezultacie nie powoduje urazów. TEOSYAL® Ultra Deep®,
jest te˝ najbardziej g´stym (25 mg/g) produktem z linii produktów TEOSYAL, dzi´ki czemu
mo˝na uzyskaç spektakularne i natychmiastowe zwi´kszenie obj´toÊci tkanki. To preparat
mocno usieciowany i zoptymalizowany pod wzgl´dem d∏ugoÊci utrzymywania si´: Êrednio
12-16 miesi´cy. TEOSYAL® Ultra Deep umo˝liwia:

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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• tworzenie lub odtwarzanie wype∏nienia twarzy
• odtwarzanie kszta∏tów twarzy 
• leczenie g∏´bokich zmarszczek w grubej skórze
• usuwanie bruzd w skórze

NEWDERM

VOLUMA
Ekskluzywny produkt na bazie kwasu hialuronowego do konturowania twarzy.
Wykorzystanie matrycy 3D oraz kwasu hialuronowego o najwy˝szej jakoÊci pozwoli∏o 
na otrzymanie implantu o trójwymiarowej siateczce, o 50% grubszej ni˝ w preparatach 
do wype∏nieƒ z gamy Surgiderm. Wyjàtkowa ∏atwoÊç podania i plastycznoÊç preparatu 
w po∏àczeniu z okresem utrzymywania si´ do 18 miesi´cy sprawiajà, i˝ Voluma jest
szczególnym produktem w swojej klasie. Do zastosowania u pacjentów w ka˝dym wieku,
dla przywrócenia utraconej obj´toÊci i m∏odzieƒczego konturu twarzy.  

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

II.Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

COSMÉSOTHÉRAPIE
Pierwsza linia dermokosmetyków wywodzàca si´ bezpoÊrednio z medycyny estetycznej.
Wszystkie produkty z tej gamy zawierajà chronosfery stopniowo uwalniajàce kwas
hialuronowy o wysokim ci´˝arze czàsteczkowym oraz NCTF® – u˝ywany w mezoterapii
estetycznej kompleks polirewitalizujàcy sk∏adajàcy si´ z 55 sk∏adników. Formu∏a NCTF®

zawiera 15 witamin (stymulujà funkcje ˝yciowe komórek), 24 aminokwasy (stymulujà
powstawanie protein w skórze w∏aÊciwej), 6 koenzymów (dostarczajà komórkom
niezb´dnej energii do prawid∏owego metabolizmu), 6 kwasów nukleinowych (aktywujà
i wzmacniajà komunikacj´ komórkowà), 4 minera∏y (zachowujà równowag´ jonowej
macierzy pozakomórkowej, w której znajdujà si´ fibroblasty). Gama zawiera 7 produktów
dwojakiego typu: Filorga „SOS” zosta∏a opracowana, by ∏agodziç podra˝nienia b´dàce
skutkiem zabiegów medycznych i estetycznych. Filorga „codzienna mezoterapia” 
– od˝ywianie i zwalczanie objawów starzenia si´ skóry.

BIO-PROFIL POLSKA

ISO-UREA 
Wyg∏adzajàco-nawil˝ajàce mleczko do cia∏a z wodà termalnà La Roche-Posay.
Ka˝dego dnia sucha skóra odczuwa dyskomfort. Jest szorstka w dotyku i ma nierównà
powierzchni´. Zaburzenie naturalnego procesu z∏uszczania to g∏ówna przyczyna
powstawania suchej i szorstkiej skóry. Pod wp∏ywem czynników zewn´trznych (mróz,
intensywne ogrzewanie, klimatyzacja, pocieranie skóry…), naturalny proces z∏uszczania
jest zaburzony: martwe komórki gromadzà si´ na powierzchni skóry i stajà si´
zauwa˝alne. Prze∏omowa formu∏a do skóry suchej, szorstkiej i wra˝liwej; mocznik,
nawil˝ajàcy sk∏adnik aktywny, jest od dawna stosowany przez dermatologów w leczeniu
suchoÊci skóry. Jednak w zbyt wysokich st´˝eniach mo˝e on powodowaç uczucie
pieczenia lub podra˝nienia skóry. Dlatego w Laboratorium La Roche-Posay opracowano
ISO-UREA, wyjàtkowe synergiczne po∏àczenie mocznika i A.P.F (Activating Proteases 
Factor – czynnik aktywujàcy proteazy), aby maksymalnie zwi´kszyç dzia∏anie mocznika,
eliminujàc ryzyko podra˝nienia skóry.

LA ROCHE-POSAY

PHOTODERM SPOT
SPF 50+/UVA 35 Krem zapobiegajàcy powstawaniu przebarwieƒ. Wskazania: MAXymalna
ochrona przeciws∏oneczna skóry z tendencjà do powstawania przebarwieƒ, skóry pokrytej
bliznami oraz przed i po zabiegach laserowych. W¸AÂCIWOÂCI I DZIA¸ANIE:
Nowoczesne po∏àczenie filtrów UVA-UVB (Tinosorb S, Tinosorb M, Octocrylene, 
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Butyl-metoxy-dibenzoyle-methane) z unikalnym kompleksem BIOprotection® (ectoina 
i mannitol), który pobudza naturalny mechanizm obronny komórek skóry oraz zabezpiecza
przed zmianami w obr´bie DNA, sprawia, ˝e Photoderm SPOT zapewnia skutecznà i d∏ugo-
falowà ochron´ na poziomie komórki. Dzi´ki wysokiej ochronie przeciw promieniowaniu UVA
zapobiega przedwczesnemu starzeniu si´ skóry oraz reakcjom alergicznym na s∏oƒce. Dzi´ki
MAXymalnemu zabezpieczeniu przed promieniowaniem UVB chroni przed poparzeniami
s∏onecznymi. Glabrydyna sprawia, ˝e Photoderm SPOT redukuje syntez´ melaniny, a tym
samym ogranicza ryzyko wystàpienia przebarwieƒ. Photoderm SPOT zawiera tak˝e enoxolon,
który dzia∏a ∏agodzàco. Bardzo dobrze tolerowany (mo˝e byç stosowany na skór´ wokó∏ oczu 
i na powieki). Fotostabilny. Nie powoduje powstawania zaskórników.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND

PROPODIA
W Êcis∏ej wspó∏pracy z dermatologami, uwzgl´dniajàc najnowszà wiedz´ o specyfice
funkcjonowania skóry stóp, laboratorium firmy Nepentes S.A. opracowa∏o lini´ dermo-
kosmetyków Propodia, w której sk∏ad wchodzà profesjonalne preparaty do codziennej
piel´gnacji stóp. Lini´ tworzà: Codzienny krem ochronny do stóp, Krem od˝ywczo-
-regenerujàcy do stóp, Peeling zmi´kczajàcy do stóp oraz Krem z∏uszczajàco-zmi´kczajàcy
na zniszczone pi´ty. Dzi´ki starannie dobranemu i przebadanemu dermatologicznie
zestawowi substancji aktywnych preparaty dzia∏ajà bardzo skutecznie i umo˝liwiajà
utrzymanie skóry stóp w doskona∏ym zdrowiu.

NEPENTES

C E Ferulic
Stworzona w 1997 roku przez znanego amerykaƒskiego dermatologa i naukowca, 
dr Sheldona R. Pinnella, marka SkinCeuticals zapoczàtkowa∏a kategori´ kosmeceutyków
na rynku amerykaƒskim. SkinCeuticals oferuje zaawansowanà metod´ walki ze sta-
rzeniem si´ skóry, opartà na 3 fundamentalnych i komplementarnych zasadach: 
• ZAPOBIEGAå oznakom przedwczesnego starzenia zwiàzanych z procesem oksydacji
skóry (pod wp∏ywem ekspozycji na promieniowanie UV, zanieczyszczeƒ, stresu itd.).
• KORYGOWAå widoczne uszkodzenia skóry.
• CHRONIå zdrowà skór´ przed uszkodzeniami zwiàzanymi z UV.
SkinCeuticals to profesjonalne produkty i 6 protoko∏ów aplikacji do zabiegów dermo-
kosmetycznych wykonywanych w gabinetach dermatologicznych, salonach SPA i medi 
– SPA. Gama obejmuje tak˝e 16 produktów do stosowania w domu, z których najbardziej
znany to serum antyoksydacyjne C E Ferulic z witaminami C i E oraz kwasem ferulowym.

SKINCEUTICALS

1I. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA
CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
Preparat nawil˝ajàcy i regenerujàcy. G∏´boko nawil˝a skór´ oraz ochrania jej naturalny
p∏aszcz lipidowy. Stosowany systematycznie zapobiega powstawaniu nowych podra˝nieƒ.
Dzi´ki specjalnym sk∏adnikom tworzy na skórze film ochrony. Szczególnie polecany 
w przypadku ∏uszczycy i atopowego zapalenia skóry. 

GALDERMA POLSKA

CPI – (CREME POUR PEAUX INTOLERANTES) 
Krem kojàcy do skóry nadwra˝liwej z wodà termalnà Avene. W∏aÊciwoÊci: koi i ∏agodzi
podra˝nienia dzi´ki zawartoÊci wody termalnej Avene (67%), odbudowuje naturalnà
barier´ ochronnà skóry, skutecznie i d∏ugotrwale chroni skór´ przed agresywnym
dzia∏aniem czynników zewn´trznych, zawiera tylko 13 specjalnie wyselekcjonowanych
sk∏adników, bez substancji zapachowych i barwiàcych.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA

SENSIBIO FORTE
Krem o natychmiastowym dzia∏aniu ∏agodzàcym. Piel´gnacja skóry zaczerwienionej 
i podra˝nionej. Do stosowania po zabiegach laserowych i peelingach. Podra˝nienia 
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skóry po ekspozycji na s∏oƒce.
DZIA¸ANIE:
• B∏yskawicznie ∏agodzi ogniska zapalne skóry dzi´ki zawartoÊci enoxolonu.
• Ramnoza ogranicza reakcje zapalne.
• Alantoina i Sodium PCA przywracajà komfort skórze.
SkutecznoÊç Sensibio forte zosta∏a potwierdzona badaniami. Badania przeprowadzono
na 25 pacjentach po przebytym zabiegu laserowym (8 dni) – 88% redukcji podra˝nieƒ,
obrz´ku i uczucia pieczenia skóry.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND

ZINALFAT
Zinalfat® krem kojàco-regenerujàcy ze sk∏adnikami antybakteryjnymi, sukralfatem 
oraz alantoinà u∏atwia i przyspiesza regeneracj´ naskórka, chroni i piel´gnuje skór´
podra˝nionà, z objawami miejscowych zmian zapalnych (szczególnie po zabiegach 
z zakresu dermatologii estetycznej), skutecznie ∏agodzi i minimalizuje takie objawy 
jak zaczerwienienie, uczucie sw´dzenia i napi´cia skóry, pieczenie, nadmierne z∏usz-
czanie naskórka. Dodatkowo pomaga zapobiegaç mikrourazom, otarciom i podra˝-
nieniom obszarów skóry o wzmo˝onej potliwoÊci i wilgotnoÊci. Zinalfat® krem kojàco-
-regenerujàcy, ze wzgl´du na udokumentowane dzia∏anie ∏agodzàce i ochronne, polecany 
jest osobom o skórze wra˝liwej, sk∏onnej do podra˝nieƒ i reakcji alergicznych oraz
wykazujàcej niskà tolerancj´ na standardowe kosmetyki piel´gnacyjne. Doskona∏a
tolerancja preparatu potwierdzona zosta∏a badaniami dermatologicznymi.
Zinalfat® krem kojàco-regenerujàcy posiada szerokie spektrum zastosowania 
w dermatologii i dermatologii estetycznej. Zinalfat® krem kojàco-regenerujàcy 
jest hypoalergiczny, nie zawiera barwników, sztucznych substancji zapachowych 
ani konserwantów.

BLAU FARMA

1II. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EMULSJA
Preparat do mycia i piel´gnacji skóry wra˝liwej. Jest to nowoczesny produkt, który 
nie zawiera myd∏a. Mo˝e byç stosowany bez wody. Cetaphil emulsja delikatnie i g∏´boko
oczyszcza wra˝liwà skór´ z problemami dermatologicznymi, takimi jak: tràdzik m∏o-
dzieƒczy, tràdzik ró˝owaty, ∏ojotokowe zapalenie skóry i wiele innych. Preparat Êwietnie
przygotowuje skór´ do przeprowadzenia koniecznych kuracji. Jest równie˝ idealny 
do codziennego demakija˝u skóry twarzy i okolic oczu.

GALDERMA POLSKA

LPI – (LOTION NETTOYANTE POUR PEAUX INTOLERANTES) 
¸agodny ˝el oczyszczajàcy do skóry nadwra˝liwej. W∏aÊciwoÊci: ∏agodnie oczyszcza twarz i oczy,
nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry, daje uczucie natychmiastowego ukojenia skóry
dzi´ki zawartoÊci wody termalnej Avene (96%), nie wymaga sp∏ukiwania, zawiera tylko 
9 specjalnie wyselekcjonowanych sk∏adników, bez substancji zapachowych i barwiàcych.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA

SENSIBIO H2O
P∏yn micelarny do oczyszczania twarzy i zmywania makija˝u do skóry wra˝liwej.
• Oczyszcza jak myd∏o • Reaguje jak woda • ¸agodzi jak tonik • Nawil˝a jak mleczko.
Sensibio H2O zawiera micele estrów kwasów t∏uszczowych, co sprawia, ˝e skutecznie
oczyszcza i ca∏kowicie zmywa makija˝ przy zachowaniu doskona∏ej tolerancji.
Dzi´ki wyciàgowi z ogórka Sensibio H2O ma tak˝e dzia∏anie ∏agodzàce i odÊwie˝ajàce.
Sensibio H2O jest bardzo wygodny w u˝yciu, nie wymaga sp∏ukiwania, mo˝e byç
stosowany przez osoby noszàce szk∏a kontaktowe. Co warto podkreÊliç, technologia p∏ynu
micelarnego to patent Laboratoire Dermatologique Bioderma.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND
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1V. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ
IWOSTIN CAPILLIN 
Linia przeznaczona do piel´gnacji wra˝liwej cery naczynkowej. Sà to preparaty kom-
pleksowo poprawiajàce kondycj´ i wyglàd cery z problemem kruchych naczynek
krwionoÊnych: wzmacniajà je, redukujà stopieƒ zaczerwienienia skóry i poprawiajà
mikrokrà˝enie. Ponadto wzmacniajà naturalne funkcje obronne skóry oraz chronià jà
przed szkodliwymi czynnikami zewn´trznymi. W linii znajdujà si´ Krem na naczynka, Krem
na naczynka SPF 20, P∏yn micelarny oczyszczajàcy oraz Krem redukujàcy zaczerwienienia
SPF 15. Hypoalergiczna formu∏a preparatów powsta∏a w konsultacji  z dermatologami.

NEPENTES

SENSIBIO AR 
Krem aktywny dla skóry z problemami naczynkowymi. Sensibio AR zawiera opatentowany
przez Bioderm´ kompleks roÊlinny ROSACTIV®, który dzia∏a na g∏ównà przyczyn´
powstawania rumienia – czyli hamuje syntez´ VEGF. Kompleks ROSACTIV® tworzà:
zielona herbata, ziarna soi i mi∏orzàb japoƒski, które zapobiegajà powstawaniu rumienia 
i zmniejszajà jego intensywnoÊç na wszystkich etapach tworzenia si´ rumienia. Sensibio
AR zawiera tak˝e enoxolon, alantoin´ oraz olej canola, które posiadajà natychmiastowe
dzia∏anie ∏agodzàce. Ponadto Sensibio AR zapewnia doskona∏e nawil˝enie dzi´ki
obecnoÊci takich sk∏adników jak: Fitosterol Avocado, Hydroxyprolina, Gliceryna.
SkutecznoÊç dzia∏ania Sensibio AR zosta∏a dowiedziona klinicznie. Badania
przeprowadzono we Francji na 53 pacjentach z rumieniem lub o bardzo wra˝liwej skórze.
Czas trwania kuracji to 56 dni. Napadowe zaczerwienienie twarzy – 74%, rumieƒ sta∏y  
– 41%, teleangiektazje – 30% Powy˝sze badania potwierdzi∏y tak˝e doskona∏à tolerancj´
preparatu – 96%.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND

V. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY Z NIEDOSKONA¸OÂCIAMI
NORMADERM
SpecjaliÊci w Laboratoriach Vichy wià˝à pi´kno skóry z jej zdrowiem. Misjà Vichy jest
tworzenie produktów do piel´gnacji, które widocznie polepszajà stan skóry, a w efekcie
majà wp∏yw na popraw´ jakoÊci ˝ycia. Zaskórniki, wypryski, zaczerwienienia, rozszerzone
pory, b∏yszczenie si´ skóry to problemy, z którymi borykajà si´ kobiety nawet po okresie
dojrzewania. Tworzàc Normaderm, Laboratoria Vichy sta∏y si´ prekursorem piel´gnacji
zwalczajàcej niedoskona∏oÊci skóry u osób doros∏ych. Normaderm wybierajà kobiety 
na ca∏ym Êwiecie: w Europie, Azji oraz Ameryce. Najnowsze badania naukowe wykaza∏y,
˝e skór´ z niedoskona∏oÊciami charakteryzuje przede wszystkim iloÊç zakoƒczeƒ nerwo-
wych b´dàcych w kontakcie z gruczo∏ami ∏ojowymi. Nadmiernie pobudzone gruczo∏y ∏ojo-
we stajà si´ podra˝nione. W oparciu o innowacyjne odkrycie, w 2008 roku Laboratoria
Vichy wprowadzajà na rynek Normaderm, nowej generacji krem nawil˝ajàcy, zwalczajàcy
niedoskona∏oÊci skóry, o podwójnym dzia∏aniu: oczyszczajàcym i ∏agodzàcym podra˝-
nienia skóry. Cel: zredukowaç niedoskona∏oÊci skóry, nawet te nawracajàce. Zapewniç
wszystkim kobietom piel´gnacj´ jeszcze bardziej doskona∏à, której skutecznoÊç zosta∏a
zmierzona i potwierdzona pod kontrolà dermatologicznà.

VICHY

PURIFYING CREAM – krem g∏´boko oczyszczajàcy 
Formu∏a stworzona przez Laboratorium SkinTech jako ostateczne rozwiàzanie do walki 
z niedoskona∏oÊciami skóry. Krem bogaty w sk∏adniki aktywne, które bardzo skutecznie
redukujà niedoskona∏oÊci skóry, jednoczeÊnie jej nie podra˝niajàc. Purifying Cream dzia∏a
na trzech p∏aszczyznach: 
1) redukuje wypryski poprzez dzia∏anie antyseptyczne i przeciwzapalne olejku
herbacianego i triklosanu 
2) ujednolica koloryt skóry poprzez dzia∏anie kwasu glikolowego
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3) przyspiesza jej regeneracjà dzi´ki zastosowaniu alantoiny
Skóra odzyskuje g∏adkoÊç, jest jaÊniejsza, a jej struktura bardziej jednolita. Przyjemna
konsystencja sprawia, i˝ krem mo˝e byç stosowany zarówno na dzieƒ, jak i na noc. 

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

VI. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY

IWOSTIN SOLECRIN 
Wodoodporny krem ochronny dla skóry naczynkowej SPF 30 Iwostin Solecrin to pierwszy 
na rynku krem ochronny z filtrami przeznaczony specjalnie dla cery z rozszerzonymi
naczynkami, zaczerwienionej i wra˝liwej. Dzi´ki po∏àczeniu starannie dobranych subs-
tancji aktywnych preparat zabezpiecza naczynka krwionoÊne przed dzia∏aniem pro-
mieniowania UV, hamuje proces powstawania rumienia i ∏agodzi podra˝nienia skóry.
W∏aÊciwoÊci:
Zapewnia czterop∏aszczyznowe dzia∏anie:
• Zabezpiecza naczynka krwionoÊne przed dzia∏aniem promieniowania UV – przede
wszystkim przed nadmiernym rozszerzaniem si´ i p´kaniem.
• Hamuje powstawanie rumienia i d∏ugotrwale zmniejsza reaktywnoÊç skóry na bodêce
zewn´trzne i wewn´trzne.
• Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. 
• Chroni komórki skóry od wewnàtrz. Opatentowany immunologiczny filtr Antileukine 6®

wzmacnia naturalny system ochrony przeciws∏onecznej i zapobiega negatywnemu
wp∏ywowi promieniowania UV na DNA.

NEPENTES

MELABLOCK-HSP 50+  
Ochrona przeciws∏oneczna z innowacyjnym systemem HSP. Melablock-HSP zatrzymuje
98% promieniowania UVA i UVB, zapewniajàc najwy˝szà i najbardziej efektywnà ochron´
przeciws∏onecznà. Doskona∏e rozwiàzanie dla osób nadwra˝liwych na Êwiat∏o, po zabie-
gach medycyny estetycznej, podatnych na wystàpienie przebarwieƒ, o jasnej karnacji.
Ponadto Melablock-HSP jest ca∏kowicie wodoodporny, co zapewnia doskona∏à ochron´
nawet podczas kàpieli s∏onecznych. Innowacyjny system HSP chroni komórki skóry przed
szokiem termicznym, zwiàzanym z podwy˝szeniem temperatury cia∏a przez s∏oƒce. Krem
ma lekkà konsystencj´ i ∏atwo si´ wch∏ania, bez pozostawiania bia∏ych Êladów ani po∏ysku.
Mo˝e byç stosowany równie˝ przez osoby o skórze mieszanej i t∏ustej.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

PHOTODERM BRONZ 
SPF 40/UVA 26. Spray przyspieszajàcy opalanie. Nowoczesne po∏àczenie filtrów UVA-UVB
z unikalnym kompleksem BIOprotection® (ectoina i mannitol), który pobudza naturalny
mechanizm obronny komórek skóry oraz zabezpiecza przed zmianami w obr´bie DNA
sprawia, ˝e Photoderm BRONZ zapewnia skutecznà i d∏ugofalowà ochron´ na poziomie
komórki. Ponadto preparat chroni przed poparzeniami s∏onecznymi i przedwczesnym
starzeniem si´ skóry. Co wi´cej, Photoderm BRONZ wykorzystuje nasz naturalny
mechanizm ochrony przed s∏oƒcem, jakim jest powstawanie opalenizny:
• Hexa-peptyd stymuluje proces melanogenezy, dzia∏a podobnie do alfaMSH (jest jego
analogiem) – przy∏àcza si´ do receptorów melanocytów i stymuluje melanogenez´.
• Miedê oraz stabilna postaç tyrozyny powodujà wzrost produkcji melaniny.
• Alifatyczny diol (polyol) jest odpowiedzialny za równomiernà dystrybucj´ melaniny 
w keratynocytach.
Koncepcja preparatu Photoderm BRONZ opiera si´ na fakcie, ˝e produkty o wspó∏czynniku
SPF 40, zatrzymujà 97,5% promieniowania UV (tylko 2,5% dociera do skóry). Te pozosta∏e
2,5% UV (które docierajà do skóry) aktywujà proces powstawania opalenizny, podnoszàc
tym samym stopieƒ naturalnej ochrony i pozwalajà na uzyskanie estetycznej, naturalnej
opalenizny. Pomys∏ stworzenia produktu, który chroni przed s∏oƒcem, a jednoczeÊnie
pobudza powstawanie naturalnej opalenizny jest odpowiedzià na te trudnoÊci, gdy˝ 
„im wi´cej i im cz´Êciej stosuj´ Photoderm BRONZ, tym bardziej moja skóra jest opalona”.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.



VII. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

FLAVO-C FORTE 
Witamina C (kwas askorbinowy) od wielu lat nale˝y do czo∏ówki najlepiej przebadanych 
i udowodnionych sk∏adników stosowanych w kosmetykach. Najbardziej spektakularne
dzia∏anie witaminy C to jej wp∏yw na syntez´ nowych w∏ókien kolagenu, który jest
odpowiedzialny za utrzymanie w∏aÊciwej elastycznoÊci skóry, a co za tym idzie, opóênia
proces starzenia skóry. Znane jest równie˝ antywolnorodnikowe dzia∏anie witaminy C, 
a na dzia∏anie wolnych rodników tlenowych jesteÊmy nara˝eni codziennie. Wynikiem
badaƒ Laboratorium Auriga nad stabilnà i jedynà dzia∏ajàcà w skórze postacià witaminy C,
czyli lewoskr´tnà, wolnà witaminà C, sà znane preparaty Flavo-C serum i Flavo-C flash. 
Do rodziny Flavo-C do∏àcza nowy produkt Flavo-C Forte z 15% Witaminà C! Tak wysokie
st´˝enie witaminy C zapewnia skutecznà walk´ z najbardziej uporczywymi, g∏´bokimi
zmarszczkami: 
• wokó∏ ust – „zmarszczki palaczy” 
• w kàcikach oczu 
• na czole – „lwia zmarszczka”.
Dodatkowo preparat zawiera wyciàg z mi∏orz´bu japoƒskiego – Gingko Biloba, który 
w po∏àczeniu z witaminà C daje prawdziwà „bomb´ antyoksydacyjnà”! Izoflawonoidy 
z Gingko Biloba to najsilniej dzia∏ajàce antyoksydanty. SkutecznoÊç dzia∏ania i stabilnoÊç
witaminy C zawartej w produktach serii Flavo-C zosta∏a potwierdzona w badaniach
klinicznych:
• sta∏a koncentracja w skórze przez 10 godzin po aplikacji
• powstawanie nowych w∏ókien kolagenu
• naprawa fotouszkodzeƒ skóry
Rezultatem stosowania Flavo-C jest nie tylko zapobieganie powstawaniu nowych
zmarszczek, ale równie˝ redukcja ju˝ istniejàcych.

BIO-PROFIL POLSKA

REDERMIC 
Gama przeciwzmarszczkowych kremów uj´drniajàcych REDERMIC dzia∏a zarówno 
na poziomie naskórka, jak i skóry w∏aÊciwej, zmniejszajàc zmarszczki g∏´bokie,
powierzchniowe, a jednoczeÊnie zwi´kszajàc j´drnoÊç skóry: 
• natychmiast wyg∏adza zmarszczki powierzchniowe, dzi´ki obecnoÊci w formule
hialuronianu sodu, który zwi´kszajàc zawartoÊç wody w naskórku, wyg∏adza mikrobruzdy
powstajàce z odwodnienia – skóra pacjentek jest g∏adsza. 
• w odleglejszym terminie zmniejsza zmarszczki g∏´bokie i wzmacnia struktury
podporowe skóry, a co za tym idzie, zwi´ksza elastycznoÊç skóry, dzi´ki po∏àczeniu 
– innowacyjnego, oczyszczonego do 95% Madekasozydu oraz 5% witaminy C. 
Zgodnie z wartoÊciami La Roche-Posay bezpieczeƒstwo i tolerancja stosowania
preparatów REDERMIC zosta∏y potwierdzone w testach na skórze wra˝liwej i atopowej,
pod kontrolà dermatologa i okulisty. Konsystencje najnowszej generacji typu: woda 
w silikonie zach´cajà do codziennego stosowania kremu przez ca∏y rok. BezpoÊrednio 
po u˝yciu skóra jest wyraênie wyg∏adzona, dzi´ki temu, ˝e REDERMIC zawiera pigmenty
rozpraszajàce Êwiat∏o. REDERMIC jest doskona∏ym rozwiàzaniem w przypadku korekcji
zmarszczek o Êredniej wielkoÊci i poprawy j´drnoÊci oraz uzupe∏nienia zabiegów
wykonywanych przez dermatologa.

LA ROCHE-POSA

III. Kategoria: Najlepszy suplement diety

BIOCELL 
Pierwszy doustny kwas hialuronowy na rynku polskim. Jedyny w Polsce preparat
zawierajàcy mikroczàsteczkowy kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy jest substancjà
odpowiedzialnà za utrzymywanie wilgoci w skórze. Znajdujàcy si´ w macierzy mi´dzyko-
mórkowej naturalny kwas hialuronowy, wià˝e wod´ (200 razy wi´kszà iloÊç, ni˝ jego masa
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PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.

czàsteczkowa) i dlatego nasza skóra jest wilgotna, g∏adka i elastyczna. Znajdujàca si´ 
w Biocellu substancja jest pochodzenia naturalnego – otrzymuje si´ jà z grzebienia koguta.
Jak dzia∏a Biocell? Czàsteczki kwasu hialuronowego podane doustnie przedostajà si´ 
do ˝o∏àdka, stamtàd w stanie nienaruszonym do jelita cienkiego i razem ze strawionym
pokarmem do krwioobiegu. Dlaczego kwas hialuronowy zawarty w Biocellu jest zmikro-
nizowany? Naturalna wielkoÊç czàsteczki kwasu hialuronowego wynosi 1,2 do 1,5 mln
Daltonów. Taka czàsteczka jest zbyt du˝a, aby swobodnie przeniknàç przez Êcianki jelita
cienkiego do krwiobiegu, a stamtàd do macierzy mi´dzykomórkowej oraz skóry w∏aÊciwej 
i naskórka. Rozwiàzanie tego problemu znaleêli Japoƒczycy, stosujàc technologi´ enzy-
matycznego oddzia∏ywania na czàsteczk´ kwasu w celu jej zmikronizowania (patent 
nr 2971860). W efekcie otrzymano mikroczàsteczk´ o wielkoÊci 5 000 Daltonów, która 
z ∏atwoÊcià przenika przez jelito cienkie. Dlatego dawka 6,3 mg zmikronizowanego kwasu
hialuronowego jest iloÊcià wystarczajàcà do prawid∏owego nawil˝enia skóry. Aby zobaczyç
pierwsze efekty dzia∏ania Biocellu, nale˝y go za˝ywaç przez co najmniej trzy miesiàce wg
nast´pujàcego schematu – pierwsze dwa miesiàce po dwie kapsu∏ki dziennie, nast´pnie
dawk´ mo˝na zmniejszyç do 1 kapsu∏ki dziennie. Aby efekt by∏ d∏ugotrwa∏y, kuracja 
powinna trwaç minimum 6 miesi´cy.

VALENTIS POLSKA

INNEOV CELLULIT 
Wyjàtkowa i innowacyjna formu∏a, która dzia∏a, aby:
• przeciwdzia∏aç gromadzeniu si´ t∏uszczu w komórkach i stymulowaç spalanie t∏uszczu
• pobudzaç mechanizmy usuwania t∏uszczu
• wzmacniaç od wewnàtrz w∏ókna napinajàce skór´
Badanie kliniczne w podwójnie Êlepej próbie wobec placebo, pod kierunkiem dr. Frickera,
˝ywieniowca i endokrynologa, wykaza∏y zmniejszenie nierównoÊci skóry w przypadku:
• cellulitu widocznego przy uszczypni´ciu lub bez dotykania skóry
• cellulitu bolesnego przy dotyku
• zmniejszenie fa∏du brzusznego 
Przeprowadzono równie˝ badanie kliniczne z dziedziny biologii molekularnej wobec
placebo – wielka naukowa premiera na rynku suplementów diety dzia∏ajàcych na urod´,
pod kierunkiem Êwiatowej s∏awy ekspertów specjalizujàcych si´ w wiedzy o skórze: prof.
Nusgensa, prof. Lapiãre’a, prof. Humberta, którego celem by∏o zbadanie aktywnoÊci komórek
dzi´ki markerom biologicznym, uczestniczàcym w mechanizmach budowy skóry. Pokazuje
ono, ˝e przy przyjmowaniu Innéov Cellulit zachodzi stymulacja markerów biologicznych,
Êwiadczàcych o aktywnoÊci komórek skóry w∏aÊciwej. Komórki te sà zaanga˝owane 
w budow´ w∏ókien napinajàcych skór´. Uzyskany wynik ró˝ni si´ znacznie w stosunku 
do grupy przyjmujàcej placebo.

INNÉOV POLSKA

INNÉOV KURACJA PRZECIW STARZENIU 
PRZYWRACAJÑCA J¢DRNOÂå SKÓRY 
Dzi´ki Laboratoriom Innéov, wspieranym ekspertyzà naukowców Nestlé i L’Oréal, 
w 2003 roku na rynek nutrikosmetyków zostaje wprowadzony Innéov J´drnoÊç 
z Lakto-Likopenem™, pierwsza kuracja przywracajàca g´stoÊç skóry twarzy i cia∏a. 
Szybko zyskuje uznanie wÊród kobiet i wkrótce staje si´ numerem 1 w Europie,
utrzymujàc pozycj´ lidera na rynku produktów przeciw starzeniu si´ skóry do dziÊ. 
Choç ten nutrikosmetyk odniós∏ sukces i cieszy si´ uznaniem wÊród kobiet dzi´ki swojej
skutecznoÊci w przywracaniu g´stoÊci skóry i zwalczaniu zmarszczek, Laboratoria Innéov
nie przestajà ulepszaç formu∏y produktu, aby w pe∏ni wykorzystaç jego potencja∏. 
W 2008 Innéov J´drnoÊç zmienia si´ w Innéov Kuracja przeciw Starzeniu Przywracajàca
J´drnoÊç Skóry (nowa skoncentrowana formu∏a, nowe kompleksowe dzia∏anie, wi´ksza
skutecznoÊç kliniczna). Rezultaty: ju˝ po 3 miesiàcach skóra jest bardziej j´drna, napi´ta, 
a jej g´stoÊç poprawia si´. Cera jest promienna. Po 6 miesiàcach zmarszczki na twarzy 
i dekolcie zmniejszajà si´. Skóra jest bardziej elastyczna i napi´ta.

INNÉOV POLSKA

-
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D.N. Pani wizyta w Polsce jest zwiàzana z promocjà
nowego preparatu LiftActiv CxP. Nazwa LiftActiv 
jest doskonale znana Polkom, na czym zatem polega
innowacja i jakich efektów mo˝emy si´ spodziewaç 
po zastosowaniu nowej formu∏y?
C.D. Nowy LiftActiv CxP Vichy to kolejny krok w przeciw-
dzia∏aniu zmarszczkom i utracie j´drnoÊci. Dzia∏a intensywniej 
na skór´, bezpoÊrednio na fibroblasty – komórki tworzàce nowe
w∏ókna. Ta innowacja jest mo˝liwa dzi´ki zaawansowanej
technologii laboratoriów Vichy – synergii dzia∏ania Peptydu_
i stale uwalnianej Witaminy C. Skóra jest stymulowana 
w sposób przed∏u˝ony, dzi´ki czemu regeneruje si´. Fibroblasty 
sà liczniejsze i wzmocnione, aby tworzyç nowe w∏ókna i popr-
awiaç napi´cie skóry. Potwierdzono skutecznoÊç LiftActiv CxP

zarówno, jeÊli chodzi o zmarszczki, jak i j´drnoÊç. Mo˝na tu 
mówiç o prawdziwym dzia∏aniu biologicznym, dajàcym
pacjentowi wra˝enie efektu „liftingu”. Trwa∏à skutecznoÊç
preparatu zaobserwowano nawet po 15 dniach od zakoƒczenia
kuracji, co potwierdza dzia∏anie biologiczne produktu, który
pobudza mechanizmy skóry.

D.N. Czy punktem wyjÊciowym do kreowania 
nowej formu∏y preparatu sà badania potencjalnych
konsumentów dotyczàce ich potrzeb, czy mo˝e 
nowe sk∏adniki aktywne, które mo˝na 
wykorzystaç?   
C.D. Zawsze robimy badania konsumenckie, sprawdzajàc, 
jakie sà potrzeby ludzi, aby zaoferowaç im nowoczesne
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� Agata Förster
- Dyrektor Komunikacji Naukowej i PR 
Vichy Laboratoires 

� Caroline Debbasch
- Dyrektor Komunikacji Naukowej 
Vichy Laboratoires 

SkutecznoÊç wody z Vichy zosta∏a przypadkowo odkryta
w 1931 przez Georges’a Guerin, kosmetologa, podczas 
jego wizyty w Vichy. Po nieszcz´Êliwym upadku, doktor Haller
– lekarz z centrum termalnego – zaleci∏ mu ablucje.

Zaskoczony szybkoÊcià, z jakà goi∏y si´ rany, Georges Guerin
postanowi∏ w∏àczyç wod´ termalnà do receptury preparatów
kosmetycznych: tak powsta∏a marka Vichy, z produktami,
które wkrótce mia∏y si´ staç znane jako „Sekrety Vichy”.

Od poczàtku swojego istnienia Vichy Laboratoires ma swojà
misj´: stale wspó∏pracuje z naukowcami i lekarzami z ca∏ego
Êwiata, aby lepiej poznaç skór´ – organ niezb´dny do ˝ycia.

Vichy Laboratoires to dziÊ pierwsza marka dermokosmetyczna 
w europejskich aptekach i jedna z najwi´kszych marek grupy
L’Oreal, a szeroka gama produktów Vichy jest dost´pna 
w 55 krajach na ca∏ym Êwiecie.

O laboratoriach Vichy rozmawiamy z Caroline Debbasch
– Dyrektorem Komunikacji Naukowej Vichy Laboratoires.
Natomiast o marce na rynku polskim opowiada nam Agata
Förster – Dyrektor Komunikacji Naukowej i PR Vichy
Laboratoires.
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preparaty bazujàce na najnowszych odkryciach naukowych. 
W przypadku LiftActiv CxP zainspirowaliÊmy si´ badaniami
nad lekami o sta∏ym uwalnianiu i przenieÊliÊmy t´ technologi´
do kosmetologii, stosujàc Peptyd 2 i stale uwalnianà Witamin´
C. W ten sposób zapewniamy skórze „ciàg∏à kàpiel” 
w sk∏adnikach aktywnych, co wywo∏uje dzia∏anie biologiczne.

D.N. W którà stron´, Pani zdaniem, b´dzie zmierza∏ 
rynek rozwoju kosmetyków? Czego w przysz∏oÊci 
mo˝emy si´ spodziewaç?  
C.D. Aby dzia∏aç w specyficzny sposób na zmiany skórne,
zwiàzane ze starzeniem, suchà lub t∏ustà skórà, konieczne jest
lepsze zrozumienie mechanizmów zachodzàcych w jej wn´trzu.
Dlatego stale poszerzamy naszà wiedz´ o skórze, Êledzàc naj-
nowsze odkrycia w medycynie i kosmetologii, poprzez badania
naukowe, ale równie˝ poprzez badania dotyczàce ró˝nych
populacji (jak te wykonywane podczas mi´dzynarodowej akcji 
Dni Zdrowej Skóry). Pozwala nam to na tworzenie preparatów 
∏àczàcych najnowoczeÊniejsze technologie ze sk∏adnikami
aktywnymi, cenionymi przez lekarzy, które odpowiadajà 
na specyficzne potrzeby skóry ró˝nych populacji na Êwiecie. 

�

D.N. Vichy to marka, która konsekwentnie buduje 
swój wizerunek na rynkach Êwiatowych i oczywiÊcie 
w Polsce. Jakie sà g∏ówne jej za∏o˝enia i kierunek
dzia∏aƒ na najbli˝sze lata?  
A.F. Marka Vichy konsekwentnie b´dzie podà˝aç w kierunku
nowoczesnej kosmetologii, wykorzystujàcej najnowsze odkrycia
medycyny. W najbli˝szych latach wprowadzimy na rynek
produkty oparte na sk∏adnikach uznanych przed dermatologów,
których skutecznoÊç wyka˝emy w badaniach klinicznych. 
Nie nale˝y zapominaç, ˝e marka Vichy zawsze odpowiada 
na specyficzne potrzeby konsumentów na ca∏ym Êwiecie, 
dlatego nasze innowacje nigdy nie b´dà oderwane od kontekstu
rynkowego. Dodatkowo, aby nasz pacjent móg∏ w jak
najbardziej komfortowych i profesjonalnych warunkach
skorzystaç z porady farmaceuty, b´dziemy nadal wspieraç
rozwój polskich aptek.

D.N. Swojà mark´ konsekwentnie opieracie 
na wspó∏pracy ze dermatologami. 
Na czym ona polega?     
A.F. Vichy to marka stworzona przez dermatologa i farmaceut´.
Wspó∏praca z dermatologami jest dla nas niezwykle wa˝na, 
bo tylko korzystajàc z ich wiedzy mo˝emy zaoferowaç pacjentom
skuteczne sk∏adniki aktywne i obiektywnie zmierzyç skutecznoÊç
dzia∏ania naszych preparatów. Dermatologom jako pierwszym
pokazujemy nasz produkty i pytamy o opinie na ich temat.
Wspieramy inicjatywy dermatologów takie jak kongresy i co dla nas
niezwykle wa˝ne wspólnie z dermatologami prowadzimy
Êwiatowà akcj´ profilaktyczno-edukacyjnà Dni Zdrowej Skóry.

D.N. Czy kosmetyki wprowadzane na nasz rodzimy
rynek to te same produkty, których odbiorcami sà kon-
sumentki na Êwiecie? Jakie kosmetyki najlepiej przyj´∏y
si´ na polskim rynku i na czym polega jego specyfika?   
A.F. Nie ma wi´kszych ró˝nic miedzy gamà Vichy oferowanà
Polce, Francuzce czy Niemce niewielkie rozbie˝noÊci mogà
wynikaç z odmiennych potrzeb. Zawsze bowiem przed
wprowadzeniem produktu na rynek badamy potrzeby Polaków. 
W Polsce najwi´kszym powodzeniem cieszà si´ produkty
przeciwzmarszczkowe takie jak LiftActiv czy Neovadiol, 
ale równie˝ produkty do skóry t∏ustej z niedoskona∏oÊciami
(tràdzikowej) jak Normaderm. Ogromne uznanie pacjentów
zyska∏ preparat zapobiegajàcy wypadaniu w∏osów Aminexil
SP94.Ju˝ we wrzeÊniu pojawià si´ kolejne innowacje.

D.N. Kim jest odbiorca produktów Vichy 
w Polsce i na Êwiecie?         
A.F. U˝ytkowniczkami kosmetyków Vichy sà zwykle kobiety
decydujàce si´ na zakup produktów piel´gnacyjnych w aptece,
wyjàtkowo ceniàce sobie porad´ farmaceuty czy dermatologa.
To osoby, dla których precyzyjny dobór kosmetyków jest niezwy-
kle wa˝ny, poniewa˝ zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e ka˝dy typ skóry
ma swoje indywidualne potrzeby. Ch´tnie si´gajà po pras´ 
i ksià˝ki, prowadzà aktywny tryb ˝ycia; z regu∏y, osoby te majà
wy˝sze wykszta∏cenie i du˝o cz´Êciej ni˝ przeci´tna Polka
korzystajà z Internetu.

D.N. Dni Zdrowej Skóry to akcja cieszàca si´ 
w Polsce du˝ym powodzeniem. Jakie sà wyniki
przeprowadzonych badaƒ i co mówià o wspó∏-
czesnej Polce?        
A.F. Dni Zdrowej Skóry to Êwiatowa akcja profilaktyczno-
-edukacyjna organizowana przez Vichy przy wsparciu derma-
tologów. Prowadzone podczas niej badania epidemiologiczne
pomagajà okreÊliç kondycj´ skóry ludzi na ca∏ym Êwiecie.
Zesz∏oroczne wyniki pokazujà, ˝e Polki majà zbli˝onà wiedz´ 
o swojej skórze do kobiet z innych krajów, ale co ciekawe,
cz´Êciej ni˝ inne nacje potrafià trafnie okreÊliç rodzaj swojej
skóry, a ich odpowiedzi sà zbli˝one do oceny skóry przepro-
wadzonej przez dermatologa. Jak wi´kszoÊç badanych na ca∏ym
Êwiecie, Polki oceniajà swojà skór´ na bardziej wra˝liwà ni˝ 
jest w rzeczywistoÊci, a ich ulubionym kremem jest krem 
nawil˝ajàcy. Mimo ˝e Polki nie zawsze znajà swojà skór´, 
a stosowana ochrona przeciws∏oneczna jest niewystarczajàca, 
to badania pokazujà, ˝e niejednokrotnie umiejà wskazaç
problemy swojej skóry.�
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Program spotkaƒ w II. po∏owie 2008 r.

•
14.09.2008
Kurs medyczny

TECHNIKI ZABIEGOWE
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana, 

ul. Foksal 3/5, Warszawa

•
11-12.10.2008

Sympozjum naukowe

HOLISTYCZNE PODEJÂCIE DO PACJENTA 
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

•
11.10.2008

Cz´Êç teoretyczna sympozjum
Hotel Kyriad Prestige, 

ul. Towarowa 2, Warszawa

•
12.10.2008

Zaj´cia praktyczne
Centrum Medyczne Damiana, 

ul. Foksal 3/5, Warszawa

•
22-23.11.2008

Sympozjum naukowe

POST¢PY W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

•
22.11.2008

Cz´Êç teoretyczna sympozjum
Hotel Kyriad Prestige,

ul. Towarowa 2, Warszawa

•
23.11.2008

Zaj´cia praktyczne
Centrum Medyczne Damiana, 

ul. Foksal 3/5, Warszawa 






