
Nr
22
/
2
0
0
8

D
w
u
m
i
e
s
i
´
c
z
n
i
k

Derma News
Magazyn dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej

Post´py w dermatologii estetycznej 
Sprawozdanie z sympozjum naukowego

Warszawa 22.11.2008
dr Joanna Magdziarz-Orlitz, Ma∏gorzata Bag∏aj

Regeneris: koncentrat p∏ytkowy 
Nowe rozwiàzanie 

dla biostymulacji skóry
dr Alain Gondinet 

Rynek medycyny estetycznej
Prezentacja firmy Bioderma





Ciesz´ si´, ˝e po raz kolejny wraz ze zbli˝ajàcym si´ koƒcem

roku, mog´ powiedzieç: „To by∏ pracowity, ale dobry rok 

dla naszego Stowarzyszenia”. ZorganizowaliÊmy wiele sym-

pozjów naukowych, starajàc si´ za ka˝dym razem zapoznawaç

Paƒstwa z najnowszymi i najbardziej aktualnymi informacjami

dotyczàcymi medycyny estetycznej, nie stroniàc od innych

pokrewnych i ciekawych tematów, które pozwalajà spojrzeç 

na zdrowie cz∏owieka kompleksowo. Naszymi prelegentami 

byli znakomici lekarze z Polski, a tak˝e goÊcie ze Êwiata. 

Ten kontakt sprawia, ˝e wcià˝ mo˝emy si´ uczyç nowych 

metod i udoskonalaç nasze umiej´tnoÊci podczas warsztatów.   

Dzi´kujemy bardzo za liczny udzia∏ w szkoleniach 

i zapraszamy na kolejne spotkania. Goràco zach´cam 

do uczestnictwa w Kongresie organizowanym w marcu

przysz∏ego roku, który b´dzie dla nas szczególnie wa˝nym

wydarzeniem ze wzgl´du na obchody 10-tej rocznicy powstania

Stowarzyszenia. Niezb´dne informacje znajdà Paƒstwo 

na stronie internetowej: www.dermatologia-estetyczna.pl 

W numerze zamieÊciliÊmy tak˝e sprawozdanie z naszego

ostatniego sympozjum oraz artyku∏ dotyczàcy aktywnej plazmy.

Ze wzgl´du na nieobecnoÊç dr Forte w trakcie listopadowego

spotkania nie uda∏o nam si´ przedstawiç tego zagadnienia.

Mam nadziej´, ˝e artyku∏ przybli˝y Paƒstwu t´ tematyk´.

Oprócz tego – polecamy rozmow´ z prezesem firmy

Bioderma –  panià El˝bietà Kiciƒskà-Baran.

Na nadchodzàce Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ Paƒstwu

spokoju i odpoczynku, a w Nowym Roku wszelkiej pomyÊlnoÊci

w ˝yciu zawodowym i prywatnym 

WYDAWCA:

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
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Dnia 22 listopada 2008 roku w Warszawie odby∏o si´ sympozjum naukowe,
zorganizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, 
na temat: Post´py w dermatologii estetycznej. Uczestniczy∏o w nim ok. 150 osób. 

AUTOR: dr Joanna Magdziarz-Orlitz  

Post´py w dermatologii estetycznej 
Sprawozdanie z sympozjum naukowego 
Warszawa 22.11.2008 r.

Po powitaniu uczestników i wyk∏a-
dowców przez dr Ew´ Kaniowskà
rozpocz´∏y si´ prezentacje. 

Jako pierwszy wystàpi∏ dr
Marcin Ambroziak, który zapre-
zentowa∏ mo˝liwoÊci i ograni-
czenia w zastosowaniu preparatu
kwasu polimlekowego w leczeniu
starzenia si´ skóry. PodkreÊli∏, ˝e
obecna procedura wykonywania 3
zabiegów w odst´pach 30-40-
-dniowych, pod postacià podskór-
nych wstrzykni´ç minimalnych
iloÊci preparatu w okolicy cen-
tralnej i dolnej cz´Êci twarzy, jest
bezpieczna. Efekt serii zabiegów to
dyskretne uj´drnienie skóry i uzys-
kanie naturalnego wyglàdu. Dodat-
kowo mo˝na zastosowaç kwas
polimlekowy na wiotkà skór´ szyi,
ramion, brzucha oraz uzupe∏niç
ubytki po urazach lub liposukcji.

Dr Ambroziak zaprezentowa∏
tak˝e w∏asne doÊwiadczenia do-
tyczàce modelowania cia∏a (oko-
lic poÊladków, podudzi, piersi)
– zarówno u kobiet, jak i m´˝czyzn
– preparatem Macrolane.

Dok∏adnego omówienia prepa-
ratu kwasu hialuronowego – Macrolane
dokona∏ dr n. med. Lubomir Lem-
bas. Preparat do obj´toÊciowego
konturowania sylwetki, wyprodu-
kowany w technologii NASHA, jest
dost´pny w Polsce od stycznia
2008. Dr Lembas przedstawi∏ wszys-
tkie wskazania (korekta i rekon-

strukcja piersi, ∏ydek, poÊladków,
narzàdów p∏ciowych, zniekszta∏-
ceƒ bliznowatych, odm∏adzania
ràk, odtwarzania obj´toÊci podesz-
wy stóp) i przeciwwskazania do zas-
tosowania preparatu. PodkreÊli∏,
˝e podanie preparatu nie powo-
duje wystàpienia raka piersi, nie
utrudnia diagnostyki (rezonans,
mamografia), gdy˝ nie wp∏ywa na
cechy radiologiczne raka. Omówi∏
tak˝e klasyfikacj´ do zabiegu,
a przede wszystkim kryteria wy-
kluczajàce.

Dr n. med. Ewa Szpringer
przybli˝y∏a wszystkim uczestni-
kom sympozjum temat zastoso-
wania kwasu hialuronowego w
korekcji „trudnych” partii skóry.
Dzi´ki prezentacji mieliÊmy oka-
zj´ przypomnieç sobie anato-
miczne obszary twarzy, przebieg
unaczynienia, unerwienia. Pani
Doktor dok∏adnie omówi∏a – na
podstawie publikacji naukowych
– powik∏ania, jakie mogà si´ po-
jawiç przy korekcji danych okolic
twarzy, m.in. okolicy czo∏owej,
oczodo∏owej, jarzmowej.

Jako nast´pny prelegent wy-
stàpi∏ w imieniu prof. Andrzeja
Langnera dr Bart∏omiej Kwiek,
który wyg∏osi∏ wyk∏ad dotyczàcy
terapii fotodynamicznej. Omówi∏
wskazania i przeciwwskazania
do zastosowania metody foto-
dynamicznej, nowà metodyk´

naÊwietlaƒ oraz skutecznoÊç
leczenia w wybranych jednos-
tkach chorobowych, zaznacza-
jàc, jaki rezultat kosmetyczny
mo˝na uzyskaç. PodkreÊli∏ dobre
efekty w leczeniu rogowacenia
s∏onecznego, choroby Bowena,
raka podstawnokomórkowego
– zw∏aszcza w trudno gojàcych si´
lokalizacjach. Stwierdzi∏, ˝e w przy-
padku SCC brakuje dowodów
satysfakcjonujàcego leczenia.
Nie pominà∏ te˝ omówienia wad
metody w leczeniu tràdzika zwy-
k∏ego, tràdzika ró˝owatego, wspo-
mnia∏ o bolesnoÊci w przypadku
brodawek wirusowych.

Kolejna ciekawa prezentacja
zosta∏a wyg∏oszona przez dr Izabel´
Tilszer i dotyczy∏a leczenia miej-
scowej oty∏oÊci oraz modelownia
sylwetki metodà mesodissolution,
czyli mezolipoterapià. Metoda ta
polega na za∏o˝eniu wyp∏ywa-
jàcym z fizycznych nast´pstw
zmieszania dwóch Êrodowisk o ró˝-
nej osmolarnoÊci. W trakcie pre-
zentacji pani Doktor poda∏a do-
k∏adnà receptur´ mieszanek, tech-
nik´ podania, protokó∏ zabiegu.
PodkreÊli∏a, ˝e podczas stoso-
wania tej metody pacjent nie ma
˝adnych negatywnych objawów.
Zdarzajà si´ tylko krótkotrwa∏e
nudnoÊci, ale u nielicznych pac-
jentów wywo∏ane zastosowa-
niem Calcitoniny w mieszance. �
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Dwa pierwsze poÊwi´cone by∏y
nowym technikom laserowym
wykorzystywanym w korekcji
ró˝nych defektów skóry. Za∏o-
˝enia i podstawy teoretyczne
nowej techniki laseroterapii
– tzw. techniki wyspowej – oraz
jej zastosowanie praktyczne by∏o
przedmiotem wystàpienia dr Ewy
Kaniowskiej. Ta stosunkowo nie-
dawno wprowadzona metoda
opiera si´ na zastosowaniu wiàz-
ki lasera erbowo-szklanego, która
powoduje kolumienkowe ogniska
oparzenia skóry w∏aÊciwej na
g∏´bokoÊci 1-2 mm, tworzàc tzw.
wysepki w obr´bie leczonej
skóry. ¸àczna powierzchnia wy-
sepek stanowi jedynie 10-20%
powierzchni, co zapewnia z jed-
nej strony bezpieczne gojenie,
ale z drugiej jest na tyle du˝a,
˝e silnie indukuje procesy napra-
wcze w ca∏ym obszarze leczonej
skóry. Koƒcowym efektem gojenia
jest zwi´kszone napi´cie skóry,
wyg∏adzenie naskórka, jego rozjaÊ-
nienie oraz zmniejszenie rumie-
nia zwiàzanego z poszerzeniem
naczyƒ kapilarnych. 

Dr Kaniowska podkreÊli∏a,
˝e nowa technika znajduje zasto-
sowanie przede wszystkim w le-
czeniu atroficznych blizn, szcze-
gólnie potràdzikowych, rozst´pów,
wiotkoÊci skóry, zmian typu
„photoaging”. Technika wyspo-

wa, w przeciwieƒstwie do lase-
roterapii ablacyjnej, zwiàzana
jest z krótkim okresem gojenia
oraz niskim ryzykiem efektów
ubocznych i powik∏aƒ. Niestety,
nie zawsze jeden zabieg przynosi
oczekiwany efekt, dlatego naj-
cz´Êciej trzeba go powtórzyç.
Dr Kaniowska wzbogaci∏a wyk∏ad
bogatà dokumentacjà fotogra-
ficznà swoich pacjentów i krót-
kim filmem ilustrujàcym przebieg
zabiegu. 

Z nowym sposobem zastoso-
wania lasera CO2 zapozna∏ nas
dr n. med. Maciej Krajewski.
Omówi∏ technik´ frakcjonowanej
g∏´bokiej ablacji. Prowadzi ona
do powstania mikroskopowych
stref odparowanej tkanki, ale
pozostawia mi´dzy nimi
struktury niezmienione. Stosunek
powierzchni skóry poddanej
odparowaniu do niezmienionej
wynosi oko∏o 70:30. Dr
Krajewski zaprezentowa∏ grup´
58 pacjentów leczonych przez
siebie tà technikà, uzyskujàc 
u wi´kszoÊci z nich efekt bardzo
dobry lub dobry. Metoda ta
pozwala usunàç lub radykalnie
zredukowaç rozst´py, blizny
potràdzikowe, pooperacyjne 
i pooparzeniowe oraz zmiany
zwiàzane z procesami starzenia
si´ skóry, a nawet zaburzenia
pigmentacji skóry. Wi´kszoÊç

oczekiwanych rezultatów uzyski-
wana jest podczas jednej sesji
leczniczej.

Oba referaty dobitnie ilus-
trujà nowe podejÊcie do laserów
odparowujàcych czàsteczki wody
w tkankach. Wyraênie widzimy
tendencj´ odchodzenia od tech-
niki odparowywania ca∏ej leczo-
nej powierzchni. Zgodnie z nowy-
mi zasadami wa˝ne jest pozosta-
wienie obszarów skóry niepo-
ddanej dzia∏aniu wiàzki lasero-
wej, skàd zaczyna si´ naskórko-
wanie, co wyraênie przyspiesza
proces rekonwalescencji.

Dr Marzena Lorkowska-Precht
w swoim wyk∏adzie nakreÊli∏a
aspekty specjalistycznej codzien-
nej piel´gnacji skóry. Pacjenci
gabinetów dermatologii estetycznej
oczekujà kompleksowego podej-
Êcia do skóry, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem spowalniania
skutków procesu starzenia. Pra-
wid∏owa piel´gnacja domowa
skóry jest wa˝nym warunkiem
powodzenia wszystkich zabie-
gów estetycznych. Codzienna
piel´gnacja powinna si´ sk∏adaç
z 3 bardzo istotnych elementów:
oczyszczania, korekcji i ochrony.
Po dok∏adnej analizie skóry
lekarz powinien zaproponowaç
pacjentowi adekwatne preparaty
piel´gnacyjne wraz ze schema-
tem ich stosowania, przedstawiç

W drugiej cz´Êci konferencji poÊwi´conej post´pom w dermatologii estetycznej
uczestnicy wys∏uchali czterech bardzo interesujàcych referatów.  

AUTOR: dr Ma∏gorzata Bag∏aj

Sprawozdanie z II cz´Êci sympozjum 
Warszawa 22.11.2008 r
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sk∏adniki aktywne i okreÊliç ko-
rzyÊci p∏ynàce z takiego post´po-
wania. Dr Lorkowska-Precht
omówi∏a podstawowe procesy
powodujàce starzenie si´ skóry
(proces glikozylacji bia∏ek) oraz
rol´ substancji aktywnych spo-
walniajàcych te procesy, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem
roli antyoksydantów (witaminy 
C, E oraz kwasu ferulowego).
Poszczególne etapy piel´gnacji
zosta∏y omówione na przyk∏adzie
filozofii marki SkinCeuticals.

Wyk∏ad dr Maryse Slous spo-
tka∏ si´ z du˝ym zainteresowa-
niem uczestników sympozjum,
gdy˝ przedstawi∏a ona nowy pre-
parat Atlean, nieznany wi´kszo-
Êci z nas. Preparat zawiera nie
tylko trójfosforan wapnia, który
silnie stymuluje neokolageno-
genez´, ale równie˝ kwas hialu-
ronowy nieusieciowany. Poczàt-
kowa korekcja po wstrzykni´ciu
preparatu zwiàzana jest z obe-
cnoÊcià kwasu hialuronowego,
który jednak doÊç szybko ulega
biodegradacji. Koƒcowy, d∏ugo-
trwa∏y efekt zwiàzany jest 
z indukcjà nowego kolagenu,
inicjowanà przez trójfosforan
wapnia. Preparat wykorzystuje
si´ w uzupe∏nianiu ubytków
obj´toÊci twarzy, szczególnie
polecany do korekcji 2/3 dolnych
partii. Wyk∏ad zosta∏ uzupe∏niony
pokazem techniki zabiegowej,
która zasadniczo ró˝ni si´ od
technik podawania wypelniaczy. 

By∏a to bardzo interesujàca
sesja, nie tylko ze wzgl´du na
ró˝norodnoÊç tematycznà, ale
równie˝ praktyczne aspekty
leczenia defektów estetycznych
skóry. �

� dr n. med. Maciej Krajewski

� dr Marzena Lorkowska-Precht

� dr Marysa Slous

� dr Izabela Tilszer

� dr n. med. Lubomir Lembas

� dr Marcin Ambroziak

� dr n. med. Ewa Szpringer

� dr Bartomiej Kwiek � dr Ewa Kaniowska
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Firmy zaprezentowa∏y podczas sympozjum swojà najnowszà ofert´
produktów i sprz´tu 
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To prawdziwie rewolucyjny trend
w medycynie estetycznej! PRP
(platelet-rich-plasma), czyli plaz-
ma bogatop∏ytkowa, zawiera
czynniki wzrostu z krwi, dzi´ki
którym mo˝na stworzyç swój in-
dywidualny eliksir m∏odoÊci. Czyn-
niki wzrostu zawarte w osoczu
pobudzajà komórki skóry do od-
budowy, co sprawia, ˝e odzys-
kuje ona m∏odzieƒczà witalnoÊç,
staje si´ g∏adsza, bardziej elas-
tyczna, widocznie m∏odsza. 

Regeneris jest produktem
w 100% biokompatybilnym, wy-
korzystywanym od ponad 10 lat
w chirurgii plastycznej, ortope-
dii, kardiologii, okulistyce, stoma-
tologii. Od trzech lat stosowany
jest w medycynie estetycznej 
w krajach takich jak Francja,
W∏ochy, Wielka Brytania. 

WIELODYSCYPLINARNY PROGRAM
REGENERACJI SKÓRY
Co to jest Regeneris? Po od-
wirowaniu krwi pacjenta, w spe-
cjalnej probówce otrzymujemy
osocze, w którym p∏ytki i bia∏e
krwinki sà odseparowane ˝elem
od czerwonych krwinek.

Po otrzymaniu osocza i akty-
wowaniu go mamy mo˝liwoÊç
wstrzykiwania go do skóry pac-
jenta na ró˝ne sposoby: technikà
nappage lub jako standardowy
wype∏niacz. Jednak˝e przed roz-

pocz´ciem iniekcji, w ramach
zabiegów estetycznych, musimy
zrozumieç, na czym polega ACR
i jakie sà sk∏adniki PRP.

NA CZYM POLEGA REGENERACJA 
Z U˚YCIEM KOMÓREK AUTOLOGICZNYCH
(ACR)
Regeneracja z u˝yciem komórek
autologicznych (ACR) to biosty-
mulacja komórek skóry w∏aÊciwej
poprzez zastosowanie techniki
iniekcji, wykorzystujàcej bioak-
tywne Osocze Bogatop∏ytkowe
(PRP) pacjenta, które zawiera tak˝e
leukocyty. Celem iniekcji jest sty-
mulacja, regeneracja starzejà-
cych si´ i uszkodzonych komórek
tkanki skórnej i podskórnej oraz
wytwarzanie nowej tkanki skóry.

CO TO JEST OSOCZE 
BOGATOP∏YTKOWE (PRP)

Osocze bogatop∏ytkowe to
koncentrat autologicznych p∏ytek
ludzkiej krwi w niewielkiej iloÊci   
osocza, w którym st´˝enie wy-
nosi 1 000 000 p∏ytek na mm3. 

Oznacza to dwu- lub trzykrot-
noÊç normalnego st´˝enia w pe∏-
nej krwi przy pH 6,5-6,7 (pH krwi
pe∏nej =7,0-7,2). Osocze to na-
zywa si´ tak˝e autologicznym
˝elem p∏ytkowym, osoczem bo-
gatym w czynniki wzrostu (PRGF)
lub autologicznym koncentratem
p∏ytkowym.

PRP to tak˝e koncentrat
podstawowych bia∏kowych czyn-
ników wzrostu, które, jak ju˝
udowodniono, sà aktywnie wy-
dzielane przez p∏ytki podczas
procesu gojenia ran.

PRP zawiera trzy bia∏ka krwi,
znane jako czàsteczki adhezyj-
ne: fibryn´, fibronektyn´ i witro-
nektyn´. Poniewa˝ wszystkie ele-
menty sk∏adowe otrzymywane
w PRP charakteryzujà si´ pocho-
dzeniem autologicznym, ryzyko
miejscowej reakcji immunolo-
gicznej zosta∏o wykluczone.

PRZYGOTOWANIE PRP POTRZEBNEGO 
DO KURACJI TO PROCES SZYBKI, PROSTY 
I EFEKTYWNY.
Wstrzykujàc PRP w skór´, przys-
pieszamy proces gojenia i odbu-
dowy tkanki; przyjrzyjmy si´
zatem fizjologicznemu proceso-
wi gojenia:

Reakcjà organizmu na proces
starzenia jest szereg dzia∏aƒ
regenerujàcych. Kaskada goje-
nia, obserwowana w przypadku
ka˝dego uszkodzenia skóry,
wskazuje, ˝e okreÊlone sk∏adniki
osocza krwi, takie jak trombocyty
i leukocyty, odgrywajà istotnà
rol´ we wszystkich fazach re-
generacji tkanki.

Leukocyty i aktywowane p∏y-
tki krwi zaczynajà wydzielaç bia∏-
ka sygnalizacyjne (chemokiny),

Regeneris: koncentrat p∏ytkowy 
– nowe rozwiàzanie 
dla biostymulacji skóry

AUTOR: Dr Alain Gondinet, lekarz medycyny
estetycznej, specjalista mezoterapii i od˝ywiania   

W medycynie estetycznej pojawi∏a si´ kolejna mo˝liwoÊç 
przywracania skórze dobrego wyglàdu: plazma bogatop∏ytkowa. 
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które stymulujà migracj´ makro-
fagów z tkanki ∏àcznej. Makrofagi
muszà „oczyÊciç teren”, co umo-
˝liwia rozpocz´cie procesu odbu-
dowy tkanki.  

Rozpad alfa-ziarnistoÊci akty-
wowanych trombocytów powo-
duje uwalnianie czynników wzro-
stu. Stymulujà one migracj´ i pro-
liferacj´ niezró˝nicowanych ko-
mórek mezenchymalnych.

Nast´pnie te komórki macie-
rzyste stajà si´ komórkami czyn-
noÊciowymi, pe∏niàcymi okreÊ-
lone funkcje. Leukocyty tak˝e
wydzielajà czynnik wzrostu
(VEGF), który stymuluje tworze-
nie nowych naczyƒ krwionoÊnych
(angiogenez´).

Czàsteczki adhezyjne, poli-
peptydy, enzymy, witaminy, a ta-
k˝e oligoelementy wyizolowane
w osoczu pe∏nià kluczowà rol´
w aktywacji i ró˝nicowaniu ko-
mórek macierzystych. Czàste-
czki te sà niezb´dne dla utrzy-
mania wysokiego poziomu meta-
bolizmu w zwiàzku z aktywowa-
nymi komórkami.  

CO SI¢ DZIEJE, GDY SI¢ STARZEJEMY? 
Zmienia si´ struktura warstwy
brodawkowej skóry, zachodzà
zmiany degeneracyjne, brak elas-
tycznych w∏ókien odpowiedzial-
nych za elastoliz´. JednoczeÊnie
dochodzi do degradacji w wyniku
metaloproteinazy-1, która jest
efektem dzia∏ania promieni s∏o-
necznych oraz palenia tytoniu.

ZALETY TERAPII REGENERACYJNYCH 
PRZY U˚YCIU KOMÓREK
AUTOLOGICZNYCH 
Jakie sà g∏ówne cechy i zalety
Regeneris?
• Autologiczna: wyeliminowanie

materia∏u allogenicznego 
(pochodzàcego od dawcy)

• Regeneracja i odnowa tkanki
• Klej biologiczny
• Hemostaza

• Bezpieczeƒstwo: nie powodu-
je alergii ani chorób 
przenoszonych w rodzaju HIV,
zapalenia wàtroby typu B i C, 
choroby Creutzfelda-Jakoba itd.

• Przyspieszenie procesu go-
jenia, redukcja w∏óknienia 
w porównaniu np. z wy-
pe∏niaczami

• Sterylny, dopuszczony 
do u˝ytku zestaw do pobrania
krwi, przygotowania osocza 
oraz materia∏y.

• Oszcz´dnoÊç: Jeden zestaw 
ACR – REGEN pozwala 
uzyskaç 4 do 12 ml PRP 
(1 do 3 probówek) 
– w porównaniu z cenami 
wype∏niaczy

PRZECIWWSKAZANIA 
DO STOSOWANIA ACR
• Zespo∏y dysfunkcji p∏ytek
• Krytyczna ma∏op∏ytkowoÊç
• Niedobór fibrynogenu
• NiestabilnoÊç 

hemodynamiczna
• Posocznica
• Zaka˝enia ostre i przewlek∏e
• Przewlek∏e schorzenia 

wàtroby
• Terapia antykoagulacyjna 

(w odniesieniu do wype∏niaczy)
• Aspiryna

WYPE¸NIACZE ZAWIERAJÑCE
PRP+TROMBIN¢
W przypadku terapii wype∏nia-
czami konieczne jest zwi´ksze-
nie obj´toÊci zmarszczek: mówi-
my tu o terapii obj´toÊciowej.

Aby zapewniç sobie odpo-
wiednià obj´toÊç, nale˝y dopro-
wadziç do stymulacji TROMBINY,
wydzielanej przez trombocyty,
i uruchomiç przeanalizowany
wczeÊniej proces gojenia.

MO˚LIWE POWIK¸ANIA
• Iniekcje wewnàtrznaczyniowe 

(zakrzepy). Uwaga na obszar 
powi´zi i okostnej oczodo∏u! 

• Urazy nerwów
• Krwiaki/ siniaki
• Zaka˝enie wtórne

Iniekcje PRP+ Trombiny w ra-
mach terapii wype∏niaczami
dzia∏ajà inaczej ni˝ znane wy-
pe∏niacze farmaceutyczne ze sta-
bilizowanego kwasu hialurono-
wego (pochodzàcego z fermen-
tacji bakteryjnej).  

Wstrzykiwanie PRP w zmarsz-
czki uruchamia inny proces – nie
chodzi tu o wype∏nienie zmarsz-
czek, ale o stymulowanie fibro-
blastów do wytwarzania nowego
kolagenu (3 i 4) – biostymulacja
ma doprowadziç do regeneracji
naskórka, nawil˝enia i odm∏o-
dzenia skóry.

Pacjentów nale˝y poinformo-
waç, ˝e obj´toÊç zmniejszy si´
w ciàgu 3 tygodni, jednak˝e w
tym okresie fibroblasty rozpocz-
nà proces regeneracji i odbudo-
wy skóry.

WSKAZANIA
• policzki 
• fa∏dy nosowo-wargowe
• kurze ∏apki
• powieki
• usta
• podbródek
• czo∏o 
• szyja
• dekolt (rowek mi´dzy piersiami)
• d∏onie �



D.N. Laboratoire Dematologique
Bioderma mieÊci si´ we 
Francji – w kraju, z którego
wywodzi si´ wiele doskona∏ych
kosmetyków. Jakimi
szczególnymi zaletami
wyró˝niajà si´ produkty
Biodermy?

E.K-B. Kosmetyki Bioderma sà
tworzone z myÊlà o tym, aby
odpowiedzieç na ka˝de potrzeby,
bàdê problemy skóry. Ca∏a filozofia
ich opracowywania oparta jest na
fakcie, ˝e kosmetyk nie tylko
powinien za∏agodziç symptomy, 
ale przede wszystkim pomóc skórze
zaczàç z powrotem prawid∏owo
funkcjonowaç, przywracajàc jej
naturalnà równowag´ oraz
usprawniajàc procesy wewn´trzne.
Motto twórcy idei Bioderma brzmi:
„Kiedy skóra cierpi, zamiast tylko
leczyç, naucz jà ˝yç od nowa”.
Laboratoire Dermatologique

Bioderma doskonale wie, 
˝e dermatolodzy najlepiej znajà
potrzeby skóry, wi´c w∏aÊnie wspólnie
z dermatologami i instytutami
badawczymi sà tworzone idee oraz
opracowywane formulacje naszych
produktów. Te unikatowe
opracowania sà opatentowane 
ze wzgl´du na swoje osobliwe
dzia∏ania. Ka˝dy patent dzia∏a
dwutorowo: po pierwsze usprawnia
procesy (bo w procesach tkwi ca∏y
problem), ale ∏agodzi te˝ symptomy 
– aby gwarantowaç pacjentowi
skutecznoÊç ju˝ od pierwszego
momentu stosowania kosmetyku.
Bioderma w swoich produktach
proponuje rozwiàzania uzyskane 
w wyniku analizy problemów
biologicznych, pozwalajàce 
w∏aÊciwie zareagowaç na ró˝ne 
stany dermatologiczne pacjentów 
i ich potrzeby przy ka˝dym rodzaju
skóry – innymi s∏owy BIOlogia 
w s∏u˝bie DERMAtologii.

D.N. O ich w∏aÊciwoÊciach
przekonujà dermatolodzy.
Produkty Biodermy dwukrotnie
by∏y nagradzane Per∏ami
Dermatologii Estetycznej. 
Czy zdobywajà one równie˝
jakieÊ presti˝owe nagrody 
na Êwiecie?   
E.K-B. Jest nam szczególnie mi∏o, 
˝e nasze produkty zosta∏y docenione
w Polsce przez lekarzy dermatologów.
Korzystajàc z okazji, chcia∏abym za 
to serdecznie podzi´kowaç.
Przypomnijmy, ˝e jak dotàd Per∏y
Dermatologii Estetycznej otrzyma∏a
ca∏a linia White Objective,
przeznaczona do skóry z problemem
przebarwieƒ, oraz Sensibio AR 
–  nasz rewelacyjny produkt do 
skóry naczynkowej. OczywiÊcie,
nasze produkty zbierajà laury 
na ca∏ym Êwiecie. Najnowsze
nagrody to mi´dzy innymi – we
Francji: Santé Beauté dla Node
DS+ oraz Produkt Roku Votre
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Francuskie Laboratoire Dermatologique
Bioderma (z siedzibà w Lyonie) jest
pierwszym niezale˝nym laboratorium 
na francuskim rynku. We wspó∏pracy 
z dermatologami i znanymi oÊrodkami
medycznymi opracowuje dermokosmetyki
dost´pne wy∏àcznie w aptekach.
Bioderma jest obecna w 60 krajach
Êwiata – w Polsce od 2000 roku.
Prezentujemy wywiad z jej prezesem,
Panià El˝bietà Kiciƒskà-Baran.
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� El˝bieta Kiciƒska-Baran
– Prezes firmy Bioderma  
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Beaute dla Photoderm Bronz.
Ponadto w Polsce ju˝ dwukrotnie
otrzymaliÊmy tytu∏ Najlepsze dla
Urody dla: szamponu Nodé Fluide
oraz linii White Objective.

D.N. W Polsce Bioderma
nie zaatakowa∏a rynku 
od razu, a i dziÊ ta znakomita
marka wprowadzana jest do
aptek dyskretnie, bez wielkich
kampanii reklamowych. 
D.N. Czy planujecie Paƒstwo
jakàÊ znaczàcà zmian´ 
w strategii dzia∏ania?        

E.K-B. Zgadza si´. Nasza metoda
dzia∏ania to nie atakowanie 
i zdobywanie rynku wszelkimi
mo˝liwymi sposobami i za wszelkà
cen´. Biodermie zale˝y na trwa∏ych
merytorycznych relacjach w Êro-
dowisku ekspertów. Wierzymy, 
˝e tylko wspólnie mo˝emy zbudowaç
coÊ naprawd´ wartoÊciowego 
dla pacjenta. Podsumowujàc,
g∏ównymi naszymi partnerami 
sà lekarze dermatolodzy, to jest 
i b´dzie trzon naszej pracy i z tej
obranej drogi na pewno nie
zejdziemy. Uwa˝am, ˝e wspólnie
mo˝emy zdzia∏aç wiele w celu
zaspokojenia potrzeb piel´gnacyj-
nych pacjenta.

D.N. Jaka jest misja firmy?  
Kto jest potencjalnym klientem?  
E.K-B. Misjà firmy sà nieustanne
badania i poszukiwanie nowych
naukowych rozwiàzaƒ, aby
dostarczaç skutecznà i nowoczesnà
piel´gnacj´ odpowiadajàcà na
wszelkie potrzeby i sygna∏y skóry.
Klientami sà wszyscy ci, którym
skuteczna, zdrowa piel´gnacja jest
naprawd´ bliska.

D.N. Na wiosn´ 2008 roku
ruszy∏a akcja: „Twoja skóra 
bez tajemnic”. Polki mia∏y
okazj´ bezp∏atnie zbadaç 
rodzaj swojej cery, otrzyma∏y
równie˝ porad´ dermatologa, 
w jaki sposób jà piel´gnowaç.
Jakie sà efekty i wnioski z tej
kampanii?    

E.K-B. Tak, w kwietniu bie˝àcego 
roku rozpocz´liÊmy kampani´
edukacyjnà „Twoja skóra bez
tajemnic”, przygotowanà we
wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem
Lekarzy Dermatologów Estetycznych
– naszym partnerem naukowym
akcji. Podstawà do jej przeprowa-
dzenia by∏y badania populacyjne
OBOP, które ukaza∏y bardzo 
istotny problem piel´gnacyjny. 
Otó˝: Pacjenci nie potrafià 
oceniç, jaki typ skóry posiadajà, 
w konsekwencji cz´sto u˝ywajà
êle dobranych, niew∏aÊciwych
kosmetyków. Nasza akcja pokaza∏a,
˝e diagnoza czy te˝ ocena skóry
to sprawa z∏o˝ona i przekona∏a
pacjentów, ˝e jedynie lekarz
dermatolog ma wystarczajàcà
wiedz´, aby dok∏adnie zdiagnozowaç
wszelkie problemy oraz dostrzec
pierwsze pojawiajàce si´ symptomy.
Nasza teza z badaƒ sprawdzi∏a si´ 
w praktyce w czasie konsultacji 
w gabinetach dermatologicznych 
w ca∏ym kraju, a pacjenci zrozumieli,
˝e dermatolog jest jedynym
ekspertem, który mo˝e pomóc im
rozwiàzaç problemy skóry.

D.N. Zbli˝a si´ koniec roku, 
pora podsumowaƒ. Z czego
mo˝e byç zadowolona Bioderma
w tym roku, a co warto jeszcze
poprawiç? Jakie sà najbli˝sze
plany firmy?      

E.K-B. Rok 2008 by∏ naprawd´
dobrym okresem dla Laboratoire
Dermatologique Bioderma na ca∏ym
Êwiecie. Ju˝ ca∏kiem du˝a dynamika
wzrostu nabra∏a jeszcze wi´kszego
tempa. Cieszymy si´ z naszych
osiàgni´ç i patrzymy z nadziejà 
w przysz∏oÊç. Nasz sukces to
naprawd´ zgrany, zmotywowany 
i profesjonalny zespó∏, ale przede
wszystkim Paƒstwa zaanga˝owanie,
za które serdecznie dzi´kuj´. 
Korzystajàc z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt oraz nadchodzàcego Nowego
Roku chcia∏am Paƒstwu z∏o˝yç
najlepsze ˝yczenia – aby
nadchodzàcy rok przyniós∏ t´
odrobin´ szcz´Êcia, która sprawi, 
˝e wszystkie podj´te dzia∏ania
zakoƒczà si´ sukcesem.

D.N. Dzi´kujemy bardzo w imieniu
lekarzy i wszystkich czytelników
naszego magazynu. ˚yczymy Pani
oraz Laboratorium Bioderma samych
sukcesów: zrealizowania planów,
wprowadzenia na rynek nowych,
innowacyjnych produktów. �

Laboratoire Dermatologique
Bioderma Poland

ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

tel. +48 012/292 00 60
www.bioderma. com.pl
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Kongres Stowarzyszenia 

Lekarzy Dermatologów 

Estetycznych

6-8 Marca 2009
Hotel Marriott, Warszawa

www.dermatologia-estetyczna.pl

6-8 Marca 2009
Hotel Marriott, Warszawa

www.dermatologia-estetyczna.pl

Weso∏ych, zdrowych 

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia 

i udanego Roku 2009
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