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

Per∏y
Dermatologii Estetycznej 2009

V Edycja Konkursu

Znamiona – wakacje – dermatolog 
dr Kinga Nicer

Dermoskopia w praktyce dermatologicznej
Sprawozdanie z dnia 16.05.2009 r. 

dr Agnieszka Czarnecka 

Rynek medycyny estetycznej 
Prezentacja firmy CROMA Polska





Ostatni ju˝ przed wakacjami numer Derma Newsa dedykowany
jest prawie w ca∏oÊci V edycji Konkursu na Per∏y Dermatologii
Estetycznej. Trudno uwierzyç, ˝e to ju˝ pi´ç lat min´∏o 
od czasu, kiedy po raz pierwszy mieli Paƒstwo okazj´ wybraç
najlepsze produkty stosowane w dermatologii estetycznej.
Taki ma∏y jubileusz zobowiàzuje, dlatego zach´cam
wszystkich do g∏osowania i wyboru Pere∏, nad którymi patronat
honorowy objà∏ ESCAD. Patronami medialnymi naszej akcji 
sà portale internetowe www.bebeauty.eu, www.kobiety.pl
oraz miesi´cznik Claudia. Prosimy o nadsy∏anie kuponów 
lub oddanie g∏osów bezpoÊrednio z naszej strony internetowej:
www.dermatologia-estetyczna.pl 

W numerze znajdà Paƒstwo równie˝ sprawozdanie 
ze spotkania organizowanego przez nasze Stowarzyszenie 
we Wroc∏awiu Dermoskopia w praktyce dermatologicznej, 
a w naszej sta∏ej rubryce Rynek Medycyny Estetycznej wywiad
z Dyrektorem Generalnym Croma Polska – p. Micha∏em G´szkà.
W∏aÊnie rozpocz´∏y si´ wakacje i z tej okazji wszystkim czytelni-
kom Derma Newsa ˝ycz  ́tylko s∏onecznych dni i du˝o odpoczynku.

Do zobaczenia po wakacjach!

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

Kole˝anki i Koledzy!
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Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych
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✁ ✁KUPON KONKURSOWY – wype∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa

PROSIMY O ZAZNACZENIE JEDNEGO PRODUKTU W DANEJ KATEGORII

I. KATEGORIA:
NAJLEPSZY PREPARAT 
DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU:

a) Princess® ❑   b) Regeneris ❑   c) Restylane® Pen Injector ❑

d) StretchCare  ❑   e) StylAge ❑   f) Teosyal® Ultimate ❑ 

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡: 

a) Perfectha Derm ❑   b) Teosyal® ❑  

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

a) Cytocare 532 ❑ b) Jalupro ❑  c) NCTF® HA ❑

d) R-fine ❑   e) Teosyal® Meso ❑   

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
1. NOWOÂå ROKU:

a) Cicabio® ❑   b) Densitium ❑   c) Elancyl Global Silhouette  ❑  

2. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA:

a) Cetaphil MD dermoprotektor ❑   b) B-Plus Maska  ❑  

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

a) Cetaphil emulsja ❑   b) HydraPlus Gel ❑ 

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ:

a) Iwostin Capillin ❑    b) Rosaliac XL  ❑

5. PREPARAT ZAPOBIEGAJÑCY STARZENIU SI¢ SKÓRY:

a) Age Interrupter ❑   b) Biomedic Serum Przeciwstarzeniowe ❑

c) Eluage – Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy ❑   

6. PREPARAT ZAPOBIEGAJÑCY WYPADANIU W¸OSÓW

a) Dercos Aminexil SP94™ ❑   b) Kerium ❑   

- -

• Szkolenie z technik implementacji rodziny produktów Macrolane™, prowadzone przez  mi´dzynarodowego,
certyfikowanego trenera Macrolane™ MASTERCLASS. WartoÊç narody 30 000 PLN  

• 5 zestawów kosmetyków znanej i cenionej firmy Laboratoire
Dermatologique Bioderma. W zestawie: Sensibio H2O, Cicabio creme,
Cicabio Lotion, Sensibio forte, Hydrabio serum, Hydrabio H2O, Hydrabio
Mousse, Photoderm Max SPOT,  Photoderm MAX créme 

OG¸ASZAMY V EDYCJ¢ KONKURSU
NA PER¸Y DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2009
Zapraszamy Paƒstwa do udzia∏u w Konkursie na Per∏y Dermatologii Estetycznej. Wybieramy preparaty
uznane przez lekarzy za najlepsze, najbardziej bezpieczne i godne rekomendacji. W roku 2009 
do nagrody zosta∏y nominowane produkty wymienione w kuponie konkursowym. To Paƒstwa g∏os zade-
cyduje, które z nich zwyci´˝à w V edycji Konkursu. Ze wzgl´du na ma∏y jubileusz naszego plebiscytu,
honorowy patronat nad Per∏ami objà∏ ESCAD (European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology).

WÊród lekarzy, którzy przeÊlà prawid∏owo wype∏nione kupony, zostanà wylosowane nagrody. Ich wr´czenie
nastàpi na uroczystej Gali Rozdania Pere∏ Dermatologii Estetycznej 2009 w dniu 24 paêdziernika 2009.
Zach´camy równie˝ do g∏osowania poprzez naszà stron´ internetowà www.dermatologia-estetyczna.pl

A oto lista nagród dla lekarzy g∏osujàcych w konkursie:

• Laptop ufundowany
przez La Roche-Posay

• 2 X GAT – Global Anti-aging Therapy by Filorga 
– Twoje 3 kroki do pi´kna 
W sk∏ad zestawu wchodzà:
• Piling Glykopeel
• Mezoterapia Anti-aging NCTF 135
• Wype∏niacz hialuronowy X-HA3

• Zestaw produktów Revitacare ufundowany 
przez Beautymed (o ∏àcznej wartoÊci 2100 z∏), 
w sk∏ad którego wchodzà 4 produkty: 
Revitacare Bio Revitalization, StrechCare 
– ekskluzywne koktajle do terapii anti-aging i biorewitalizacji skóry, B-Plus Mask
– profesjonalna maska ∏agodzàca po zabiegach mezoterapii oraz HydraPlus Gel 
– wyjàtkowe serum ˝elowe 3% kwasu hialuronowego do zewn´trznej kuracji 
– przed∏u˝ajàce efekty mezoterapii
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PER¸Y DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2009
PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW 

I. Kategoria: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

1. NOWOÂå ROKU

PRINCESS®

Nowa linia produktów CROMA to przyk∏ad holistycznego podejÊcia do terapii zmarszczek i ochrony
skóry. Pod wdzi´cznie brzmiàcà nazwà Princess kryje si´, bazujàca na kwasie hialuronowym, grupa
produktów do wype∏niania zmarszczek, modelowania twarzy i mezoterapii skóry. Dzi´ki zasto-
sowaniu nowatorskiej technologii S.M.A.R.T. (Supreme Monophasic and Reticulated Techno-
logy) oddajemy Paƒstwu najbezpieczniejsze na rynku produkty. Zawierajà one znikome iloÊci
agenta sieciujàcego BDDE, a ich elastycznoÊç i trwa∏oÊç sà na bardzo wysokim poziomie.
Princess® Filler – sterylny, bezbarwny, homogenizowany – do wype∏niania zmarszczek i blizn. 
Powoli rozchodzi si´ w skórze, nadajàc jej g∏adki i naturalny wyglàd. Mo˝e byç wykorzystany 
na ca∏ej twarzy.
Princess® Volume – hialuronowy wype∏niacz zmarszczek do g∏´bszych kuracji.
Pomaga odzyskaç obj´toÊç tkanki skórnej. Efekty sà widoczne i naturalne.
Wype∏nia policzki i wyg∏adza g∏´bokie zmarszczki oraz fa∏dy na twarzy, sprawiajàc, 
˝e skóra staje si´ j´drna i pe∏na wigoru.
Princess® Rich – hialuronowa kuracja mezoterapii do twarzy, z wysokim st´˝eniem gliceryny. 
To sterylny, transparentny ˝el, stworzony, by odÊwie˝yç i rozÊwietliç skór´ twarzy. Gliceryna nawil˝a
i uj´drnia skór´, sprawiajàc, ˝e staje si´ ona bardziej elastyczna i promienna. Dzia∏a jako wype∏niacz
do ma∏ych zmarszczek, takich jak kurze ∏apki, zmarszczki Êmiechu czy zmarszczki palacza wokó∏
ust. Znakomicie nawil˝a skór´, mo˝e wi´c byç u˝ywany nawet tu˝ przed opalaniem lub po nim.
Princess® Contour – hialuronowa kuracja mezoterapii do cia∏a z wysokim st´˝eniem gliceryny 
– pierwsza na rynku! Princess® Contour zawiera kwas hialuronowy stabilizowany przez gliceryn´,
dzi´ki czemu g∏´boko nawil˝a nawet najbardziej wysuszonà i pomarszczonà skór´.

CROMA POLSKA

REGENERIS
Prawdziwie rewolucyjny trend w medycynie estetycznej!
Regeneris, czyli osocze bogatop∏ytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z Twojej w∏asnej krwi,
dzi´ki którym mo˝esz stworzyç swój indywidualny „eliksir m∏odoÊci”. Czynniki wzrostu zawarte 
w osoczu pobudzajà komórki Twojej skóry do odbudowy, dzi´ki czemu odzyskuje ona m∏odzieƒczà
witalnoÊç. W efekcie staje si´ g∏adsza, bardziej elastyczna i wyraênie m∏odsza. 
Regeneris jest przy tym produktem w 100% biokompatybilnym, a rewitalizacja skóry twarzy mo˝liwa
jest za sprawà tzw. Autologicznej Odnowy Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) 
– czyli regeneracji komórek skóry dzí ki dzia∏aniu w∏asnych czynników wzrostu i komórek macierzystych.
Podawanie Regeneris w skór´ uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie fibroblastów
do wytwarzania nowego kolagenu, co ma doprowadziç do regeneracji naskórka, nawil˝enia 
i odm∏odzenia skóry. Regeneris mo˝na podawaç metodà klasycznej mezoterapii lub jako wolu-
metrycznà terapi´ biostymulujàcà.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

RESTYLANE® PEN INJECTOR
Q-MED Polska jest wiarygodnym partnerem w biznesie, doceniajàcym doÊwiadczenie specjalistów
medycyny estetycznej i wspierajàcym rozwój ich praktyk lekarskich. Q-MED jest twórcà najwy˝szej
jakoÊci naturalnych wype∏niaczy: Restylane®, Macrolane™, HYDROBALANS, opartych na
opatentowanej technologii NASHA™. 
Restylane® Pen Injector to innowacyjne urzàdzenie s∏u˝àce do rewitalizacji skóry ca∏ego cia∏a. Nowy
aplikator zosta∏ stworzony do zwi´kszenia wydajnoÊci oraz precyzji podawania Restylane Vital™ Light.
Restylane Vital™ Light jest nowym reprezentantem rodziny HYDROBALANS, przeznaczonym 
do rewitalizacji i nawil˝enia skóry ca∏ego cia∏a, szczególnie delikatnych okolic wokó∏ oczu, ust, 
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jak równie˝ szyi, dekoltu, grzbietu ràk.  
W niezale˝nych badaniach klinicznych (Evidence Based Medicine) potwierdzono, ˝e: 
• Restylane Vital™ Light jest skutecznà i efektywnà alternatywà dla zabiegów mezoterapii 

niestabilizowanym kwasem hialuronowym
• Restylane Vital™ Light zapewnia trwalsze efekty biofizyczne w porównaniu 

z niestabilizowanym kwasem hialuronowym
• Restylane Vital™ Light przez g∏´bokie nawil˝enie wzmacnia elastycznoÊç skóry 

i niweluje drobne zmarszczki
Q-Med Polska

STRETCHCARE
To unikatowe po∏àczenie kwasu hialuronowego o st´˝eniu 25 mg/5 ml, substancji czynnej DMAE
(dimetyloaminoetanol) o st´˝eniu 40 mg/5 ml, witaminy B5 oraz pierwiastków Êladowych w gotowym
do u˝ycia koktajlu. Preparat ten, dzi´ki wysokiej zawartoÊci DMAE, bardzo silnie napina zwiotcza∏à 
i wiotczejàcà skór´. Kwas hialuronowy zawarty w koktajlu dodatkowo nawil˝a jà i kondycjonuje.
Szczególnie wskazany przy skórze zwiotcza∏ej, zarówno na twarz, jak i na cia∏o. Wykazuje bardzo
dobre rezultaty równie˝ w leczeniu rozst´pów, widocznie je sp∏yca, napina i rozjaÊnia.
Opakowanie: Koktajl 10 fiolek po 5 ml.

BEAUTYMED

STYLAGE
Nowy monofazowy implant ∏àczàcy sieciowany kwas hialuronowy i antyoksydant. Zastosowanie
technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoli∏o Laboratorium VIVACY na stworzenie gamy
produktów wykazujàcych si´ d∏ugotrwa∏ym stopniem utrzymywania si´ w tkankach oraz ∏atwoÊcià 
i regularnoÊcià iniekcji. Gama StylAge, ze wzgl´du na zastosowanie zró˝nicowanej proporcji
sieciowaƒ, zawiera 5 produktów (Stylage‚ S, M, L, XL and Special Lips), które nadajà si´ 
do ka˝dego typu skóry i korekcji. 
ObecnoÊç antyoksydantu (mannitol) zapewnia: 1. zachowanie jednakowej stabilnoÊci produktu, 
w trakcie ca∏ego okresu przydatnoÊci do u˝ycia; 2. wzrost odpornoÊci preparatu na czynniki
zewn´trzne, majàce bezpoÊredni wp∏yw na utrzymywanie si´ produktu w tkankach.
Badania kliniczne przeprowadzone w czerwcu 2008 roku we Francji na gamie StylAge potwierdzi∏y
bardzo dobrà tolerancj´ i bezpieczeƒstwo produktu oraz efektywnoÊç i zadowolenie pacjenta 
po zabiegu. 
Gama StylAge z technologià IPN-like daje lekarzom nowe mo˝liwoÊci w spersonalizowanych
korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting obj´toÊciowy.

LABORATORIUM VIVACY

TEOSYAL® ULTIMATE
Wyjàtkowy implant wype∏niajàcy po raz pierwszy prezentowany wy∏àcznie w 3 ml strzykawkach.
TEOSYAL Ultimate jest implantem wype∏niajàcym oraz idealnym rozwiàzaniem w przypadku 
obwis∏ej skóry i utraty podpory t∏uszczowej twarzy. Opracowany specjalnie w celu remodelingu
twarzy wymagajàcych du˝ych iloÊci produktu, TEOSYAL Ultimate umo˝liwia znaczàcà popraw´
harmonii twarzy poprzez zwi´kszenie obj´toÊci tkanki podskórnej, kreowanie obj´toÊci (w górnej
cz´Êci policzków, na policzkach i brodzie) oraz zapewnienie natychmiastowej korekty g∏´bokich
zag∏´bieƒ w skórze. Jego reologiczne w∏aÊciwoÊci oraz wysoka zdolnoÊç kreowania obj´toÊci
zapewniajà spektakularne wyniki oraz doskona∏à korekt´ twarzy.
TEOSYAL Ultimate mo˝na stosowaç na kilka obszarów twarzy: 
• górne cz´Êci policzków oraz bruzdy ∏zowe
• obszar skroniowy
• linie „marionetki” (biegnàce od kàcików ust do brody)
• nos
• broda
• linia ˝uchwy
• brwi
G´sty, lepki i elastyczny ˝el nanoszony jest ∏agodnie, mo˝na wi´c oceniç obj´toÊç wstrzykni´tego
produktu bez ponownej korekty.

NEWDERM
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2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

PERFECTHA DERM
To wysokiej jakoÊci francuski wype∏niacz czystego kwasu hialuronowego stabilizowanego BDDE 
do korekcji Êrednich zmarszczek i modelowania ust. Jego unikatowe sieciowanie cross-linked, przy
g´stoÊci 20 mg/ml sprawia, ˝e jest to bardzo plastyczny produkt, który daje znakomite w∏aÊciwoÊci
wype∏niajàce i d∏ugotrwa∏y efekt estetyczny. Wysoka biokompatybilnoÊç Perfecthy Derm potwierdza
jej wyjàtkowe bezpieczeƒstwo stosowania.

BEAUTYMED

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 (< 5 _g/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

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

CYTOCARE 532
Cytocare 532 to najbardziej efektywne po∏àczenie kwasu hialuronowego, kompleksu witamin 
i aminokwasów. Wyjàtkowa kompozycja kwasu hialuronowego o st´˝eniu 32 mg/5 ml i nie-
zb´dnych witamin pozwala na intensywnà odnow´ i regeneracj´ oraz g∏´bokie nawil˝enie skóry.
Dzi´ki idealnie dobranym sk∏adnikom i wysokiemu st´˝eniu kwasu hialuronowego koktajl ten
zapewnia widoczne i d∏ugotrwa∏e rezultaty w kuracji odm∏adzajàcej, przeznaczony dla osób
starszych, z mocno widocznymi efektami starzenia, potrzebujàcych intensywnej regeneracji skóry
zniszczonej. Wskazany do stosowania na skór´ twarzy szyi i dekoltu.
Opakowanie: Koktajl 10 fiolek po 5 ml.

BEAUTYMED

JALUPRO
Jalupro to g∏´boka rewitalizacja skóry poprzez synergiczne dzia∏anie kwasu hialuronowego 
i aminokwasów. Dzia∏anie biostymulujàce Jalupro polega na od˝ywczych w∏aÊciwoÊciach
aminokwasów dla fibroblastów oraz fizjologicznym wsparciu syntezy kolagenu. Produkt
przeznaczony jest g∏ównie do rewitalizacji przy utracie j´drnoÊci i odwodnieniu skóry, a g∏ówne
rejony wskazane do korekcji to: fa∏dy nosowo-wargowe, „kurze ∏apki” oraz blizny potràdzikowe 
i zmarszczki g∏adzizny czo∏a. Jalupro przywraca skórze elastycznoÊç i g´stoÊç, poprawia koloryt
i doskonale jà nawil˝a.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR

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® HA to produkt do mezoterapii, który rewitalizuje i nawil˝a zm´czonà i wiotkà skór´,

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.



wyg∏adza zmarszczki oraz przywraca g´stoÊç skórze dojrza∏ej. Zawiera wysokie st´˝enie kwasu
hialuronowego i kompleks polirewitalizujàcy z∏o˝ony z 54 sk∏adników aktywnych: witamin,
minera∏ów, kwasów nukleinowych, aminokwasów, koenzymów, sk∏adników redukujàcych.
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.
NCTF® HA 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® Ha to komplety 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

R-FINE
To niestabilizowany kwas hialuronowy do mezoterapii i mezoliftingu twarzy, szyi, dekoltu 
i grzbietów d∏oni. Dzi´ki wysokiemu st´˝eniu 15 mg/ml i wysokiej masie czàsteczkowej 
2 milionów Daltonów doskonale nawil˝a, regeneruje i uelastycznia skór´. R-fine posiada równie˝
oczyszczajàce dzia∏anie antyrodnikowe i silnie stymuluje fibroblasty. Daje natychmiastowe
rezultaty napinajàce skór´. Dzi´ki du˝ej obj´toÊci, bo a˝ 2 ml, oprócz klasycznej metody mezo,
mo˝na go podawaç dodatkowo linijnie, korygujàc drobne zmarszczki w czasie jednej sesji.
Uzyskujemy w ten sposób rewolucyjne efekty. Opakowanie: 1 strzykawka o poj. 2 ml.

BEAUTYMED

TEOSYAL® MESO
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  1/2 lub 32G 1/2 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

II.Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

CICABIO®

Pierwszy, innowacyjny program wspomagajàcy proces gojenia skóry. Cicabio to nowa seria
dermokosmetyków wspomagajàcych proces gojenia, przeznaczonych do skóry wra˝liwej,
zniszczonej i podra˝nionej. Produkty Cicabio oparte sà na formule aktywnych sk∏adników:
Resveratrolu, Centella Asiatica i Antalgicine®, które biorà czynny udzia∏ we wszystkich 
etapach procesu gojenia. 
Linia dermokosmetyków Cicabio powsta∏a z myÊlà o ochronie skóry zranionej i podra˝nionej.
Dzi´ki zawartoÊci czynnych sk∏adników kosmetyki Cicabio biorà udzia∏ we wszystkich etapach
procesu gojenia si´ skóry. W fazie pierwszej – naczyniowej, zawarty w serii Cicabio Resveratrol
przygotowuje i optymalizuje proces gojenia. Ponadto stymuluje on produkcj´ czynnika VEGF,
który u∏atwia unaczynnienie niezb´dne, aby wszystkie czynniki uczestniczàce w procesie
gojenia mog∏y odpowiednio zadzia∏aç. Regenerujàce w∏aÊciwoÊci Centella Asiatica sprzyjajà
odbudowie naskórka poprzez pobudzanie produkcji fibroblastów oraz syntezy kolagenu 
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i elastyny. Dzi´ki patentowi Bioderma – Antalgicine (pseudopioidu) Cicabio wykazuje dzia∏anie
uÊmierzajàce ból oraz przeciwÊwiàdowe. Ponadto, poprzez dzia∏anie kwasu hialuronowego, 
a tak˝e dzi´ki przeciwbakteryjnym w∏aÊciwoÊciom siarczanu cynku Cicabio chroni zmiany
skórne. 

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND

DENSITIUM
Laboratorium SVR opracowa∏o kompletnà gam´ produktów uj´drniajàcych i przeciwzmarsz-
czkowych DENSITUIM 45+ o unikalnej recepturze. Gama zawiera produkty przeznaczone 
nie tylko do skóry twarzy (w tym okolic oczu – wiotczenie powiek, zmarszczki, worki i cienie
pod oczami), ale równie˝ do piel´gnacji skóry cia∏a (ramion, ud, brzucha – czyli miejsc 
o widocznym spadku elastycznoÊci).
Opierajàc si´ na badaniach dotyczàcych potrzeb skóry dojrza∏ej, zastosowano dwa kluczowe
sk∏adniki:
• „G∏´boki” kwas hialuronowy. Ultra-fragmentowany kwas hialuronowy o niskiej masie czàs-
teczkowej 5000 Da wnika 60x g∏´biej* i szybciej ni˝ „zwyk∏y” kwas hialuronowy – stymuluje g∏´-
bokie warstwy skóry, poprawia nawodnienie skóry – zwi´ksza syntez´ kwasu hialuronowego
• Bio-Calcium. Fizjologiczny kompleks jonów wapnia i L-PCA o wysokiej biodost´pnoÊci,
zapobiega wiotczeniu skóry, hamuje rozpad kolagenu, wzmacnia barier´ skórnà, stymuluje
odnow´ komórkowà.
Rezultaty:
Skóra twarzy i cia∏a staje si´ bardziej elastyczna, j´drniejsza, pe∏na blasku:
• zwi´kszenie g´stoÊci skóry 73%
• poprawa owalu twarzy 81%
• poprawa nawil˝enia skóry 86%

BIO-PROFIL POLSKA

ELANCYL GLOBAL SILHOUETTE
Suplement diety ELANCYL GLOBAL SILHOUETTE – program modelujàcy sylwetk´.
Nowatorskie receptury, zawierajàce naturalne substancje czynne, opracowane w oparciu 
o nowoczesnà terapi´ dietetycznà. Kompleksowy 14-dniowy program modelujàcy sylwetk´.
GLOBAL SILHOUETTE OCZYSZCZA, WYSZCZUPLA, SPALA T¸USZCZE I MODELUJE.
Dwie unikalne, praktyczne i zapewniajàce przyjemnoÊç stosowania receptury o smaku
jab∏kowym: 
• w ciàgu dnia: roztwór o dzia∏aniu oczyszczajàcym, który u∏atwia usuwanie nadmiaru 

wody i toksyn
• na wieczór: proszek o dzia∏aniu modelujàcym, który redukuje tkank´ t∏uszczowà 

na rzecz masy mi´Êniowej
Po raz pierwszy wyjàtkowa skutecznoÊç kliniczna produktu wyszczuplajàcego w postaci
suplementu diety zosta∏a wykazana w badaniu z podwójnie Êlepà próbà versus placebo.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA  

2. 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 ochronny. Szczególnie polecany 
w przypadku ∏uszczycy i atopowego zapalenia skóry.

GALDERMA POLSKA

B-PLUS MASKA  
To kojàcy produkt zawierajàcy wyciàgi morskie, takie jak Centella Asiatica (3,1%) i Pelvecia
seewead (1,2%). Ma intensywne dzia∏anie przeciwzapalne, a jego w∏aÊciwoÊci leczàce rany

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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sprawiajà, ˝e jest doskona∏à maskà do zastosowania po zabiegach estetycznych, takich jak:
laseroterapia, mezoterapia, wype∏nianie, botox i peelingi. ¸agodzi zaczerwienienia
spowodowane ingerencjà w skór´, stymuluje syntez´ kolagenu oraz regeneracj´ komórek,
poprawia j´drnoÊç i elastycznoÊç skóry.

BEAUTYMED

3. 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∏odzieƒczy, 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 POLSK

HYDRAPLUS GEL
Znakomite serum ˝elowe czystego 3% kwasu hialuronowego do intensywnej terapii
nawil˝ajàcej i nawadniajàcej naskórek. Preparat stosowany do samodzielnego u˝ytku jako
uzupe∏nienie mezoterapii, równie˝ polecany jako baza pod krem lub makija˝. Intensywnie
nawil˝a i chroni skór´, wyg∏adzajàc drobne linie zmarszczek, poprawia j´drnoÊç i nadaje 
blask. Mo˝e byç stosowany zarówno w ciàgu dnia, jak i w nocy – na twarz, szyj´ i okolice oczu.
HYDRAPLUS GEL dzi´ki swojej idealnej konsystencji nie lepi si´, idealnie si´ wch∏ania, jest
zupe∏nie bezwonny i bezbarwny. Sprawdza si´ idealnie nawet przy skórach sk∏onnych do
alergii i podra˝nieƒ. Opakowanie: 30 ml

BEAUTYMEDA

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

IWOSTIN CAPILLIN
Krem redukujàcy zaczerwienienia SPF 15
Likwiduje widoczne zaczerwienienia skóry oraz d∏ugotrwale wp∏ywa na przyczyn  ́napadowego
czerwienienia sí  skóry. Hamuje aktywnoÊç neuropeptydu odpowiedzialnego za czerwienienie sí
i wra l̋iwoÊç skóry, wzmacnia kruche naczynka krwionoÊne, zwí kszajàc napí cie naczyƒ w∏osowatych
oraz chroni skór  ́przed dra˝niàcym wp∏ywem czynników zewn´trznych, m.in. przed promieniowaniem
UV. PojemnoÊç: 50 ml

NEPENTES

ROSALIAC XL
z wodà termalnà z La Roche-Posay
Wzmacniajàcy krem nawil̋ ajàcy do skóry delikatnej, reaktywnej, ze sk∏onnoÊcià do p´kajàcych
naczynek. Neutralizuje zaczerwienienie i wzmacnia naczynka krwionoÊne.
Dzia∏anie 2 witamin ∏agodzi zaczerwienienia i wzmacnia delikatnà skór´:
• Witamina B3 zapewnia ochron  ́przed zewn´trznymi czynnikami podra˝niajàcymi
• Witamina CG wzmacnia kruche i delikatne Êcianki naczyƒ w∏osowatych, 

pobudzajàc syntez  ́kolagenu
Dodatkowo:
• Gwarantuje fotostabilnà ochron  ́przed promieniowaniem s∏onecznym UVA i UVB (SPF 15)
• ZawartoÊç gliceryny zapewnia d∏ugotrwa∏e nawil̋ enie (+34% po 8 godzinach)
• ZawartoÊç wody termalnej z La Roche-Posay koi i zmniejsza przekrwienie
Dzí ki lekkiemu zielonemu zabarwieniu optycznie neutralizuje zaczerwienienia,
Jest doskona∏à bazà pod makija˝. Nie zawiera Êrodków zapachowych ani parabenów.

LA ROCHE-POSAY
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5. PREPARAT ZAPOBIEGAJÑCY STARZENIU SI¢ SKÓRY

AGE INTERRUPTER
Piel´gnacja skóry dojrza∏ej, aby spowolniç proces erozji kolagenu i elastyny spowodowany
przez koƒcowe produkty zaawansowanej glikacji (A.G.E).
DZIA¸ANIE:
• Spowolnienie tworzenia si´ A.G.E
• Odbudowa po∏àczenia skórno-naskórkowego
• Ochrona bariery skórnej
• Aby przywróciç skórze elastycznoÊç i j´drnoÊç
KORZYÂCI:
Codzienne stosowanie produktu widocznie poprawia powierzchni´ i elastycznoÊç skóry dojrza∏ej,
wype∏nia jà i dodaje blasku. 3 wysoko skoncentrowane sk∏adniki aktywne w 1 zoptymalizowanej
formule:
• 30% Proxylane – optymalne bezprecedensowe st´˝enie, aby pobudziç syntez´ GAG, wspomóc 

proces zaopatrywania komórek skóry w czynniki wzrostu i niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze
• 4% Wyciàg z czarnych Jagód, aby spowolniç proces tworzenia si´ A.G.E i spowolniç proces 

erozji w∏ókien kolagenu i elastyny
• 0,2% Fitosfingozyna, aby chroniç barier´ ochronnà skóry i u∏atwiç jej naturalny proces naprawczy.

SKINCEUTICALS

BIOMEDIC SERUM PRZECIWSTARZENIOWE
Biomedic serum z∏uszczajàce z LHA 
Codzienna piel´gnacja skóry z objawami starzenia
Biomedic serum z LHA – dzi´ki wzmocnionej skutecznoÊci keratolitycznej – zwalcza skutecznie
objawy starzenia; mo˝e byç stosowane codziennie jako piel´gnacja przeciwstarzeniowa, 
bàdê w procedurze przygotowawczej przez zabiegiem pilingu Biomedic LHA. 
Wysoka skutecznoÊç keratolityczna, dzi´ki innowacyjnemu po∏àczeniu sk∏adników:
• LHA, 0,45%
• kwas glikolowy, 3,5%
• APF (pochodna kwasu sulfonowego), 4%

LA ROCHE-POSAY

ELIXINE REFIRMICA 
Uj´drniajàcy krem na dzieƒ SPF15
Preparat do codziennej piel´gnacji skóry po 40. roku ˝ycia, tracàcej j´drnoÊç i elastycznoÊç. 
Dzi´ki zastosowaniu opatentowanych sk∏adników aktywnych preparat zwi´ksza spr´˝ystoÊç 
i g´stoÊç skóry, zapewniajàc jej ca∏odniowy efekt wyg∏adzenia i napi´cia. Zawarty w preparacie
czysty tripeptyd – Dermican™ zwi´ksza spoistoÊç i integralnoÊç skóry, zaÊ filtry UVA i UVB
zapewniajà ochron´ przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Podstawà funkcjonowania
kremu jest wspó∏dzia∏anie sk∏adników aktywnych z fizjobazà prewencyjnà, która stanowi unikatowe
po∏àczenie substancji identycznych z naturalnie obecnymi w zdrowej, m∏odej skórze. Podczas gdy
czynniki aktywne niwelujà widoczne oznaki starzenia si´ skóry, fizjobaza przeciwdzia∏a procesom
starzenia si´ fizjologicznego. PojemnoÊç: 50 ml

NEPENTES

ELUAGE – KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY POD OCZY
ZMARSZCZKI, CIENIE, WORKI
INNOWACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA ODBUDOWUJÑCA
Wskazania: Objawy starzenia si´ skóry wokó∏ oczu zwiàzane z wiekiem i/lub nadmiernà
ekspozycjà na s∏oƒce (zmarszczki), cienie i worki.
W∏aÊciwoÊci: Eluage krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, oparty na opatentowanym
po∏àczeniu Retinaldehydu i H.A.F. (wyselekcjonowanych frakcji kwasu hialuronowego)

PREZENTACJA NOMINOWANYCH PRODUKTÓW, cd.
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stymuluje syntez´ w∏ókien kolagenu i elastyny, przez co dzia∏a regenerujàco. W widoczny
sposób redukuje oznaki starzenia si´ skóry w okolicach oczu. Ju˝ po trzech tygodniach
stosowania zmarszczki sà wyg∏adzone, skóra odzyskuje j´drnoÊç i g∏adkoÊç oraz wyglàda
znacznie m∏odziej. Dodatkowo zawartoÊç Siarczanu dekstranu o dzia∏aniu przeciwobrz´kowym
powoduje, i˝ Eluage krem przeciwzmarszczkowy pod oczy likwiduje równie˝ cienie i worki.
Dzi´ki wyjàtkowo delikatnej konsystencji Eluage krem przeciwzmarszczkowy pod oczy jest
bardzo przyjemny w stosowaniu. Wch∏ania si´ natychmiast i nie pozostawia na skórze
b∏yszczàcego filmu. Ma delikatny brzoskwiniowy kolor, jest bezzapachowy.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA  

6. PREPARAT ZAPOBIEGAJÑCY WYPADANIU W¸OSÓW

DERCOS AMINEXIL SP94™
Laboratoria Vichy opracowa∏y nowy kompleks zapobiegajàcy wypadaniu w∏osów.
Naukowcy z Dzia∏u Badawczego Grupy L’Oréal ju˝ od lat 80. tworzà aktywne czàsteczki
przeciwdzia∏ajàce wypadaniu w∏osów. Ten program badawczy pozwoli∏ na opracowanie
i wybór spoÊród ponad 150 moleku∏ – czàsteczki Aminexil®, czyli tlenku 2,4
diaminopirymidyny.
AMINEXIL® wykazuje in vitro zdolnoÊç zapobiegania w∏óknieniu pochewki kolagenowej
otaczajàcej mieszek i wzmocnienia ukorzenienia w∏osa w ow∏osionej skórze g∏owy.
SP94™ jest wch∏aniany przez korzeƒ w∏osa i przekszta∏cany w sk∏adniki budulcowe w∏osa, 
aby stymulowaç wytwarzanie g´stych, grubych i mocnych w∏osów, chroni przed ich
wypadaniem, w∏osy sà bardziej od˝ywione i odporne.

VICHY LABORATORIES

KERIUM
PRZECIW WYPADANIU W¸OSÓW
Intensywna kuracja hamujàca wypadanie w∏osów
Uporczywe wypadanie w∏osów u kobiet i m´˝czyzn
Zahamowanie wypadania w∏osów dzi´ki po∏àczeniu sk∏adników aktywnych:
• Madekasozyd – hamuje mikropodra˝nienia odpowiedzialne za wypadanie w∏osów
• Aminexil – umacnia korzeƒ w∏osa w skórze g∏owy
• Woda termalna z La Roche-Posay, bogata w selen, witamin´ B5 oraz arginin´, 

od˝ywia w∏os, wzmacnia go i pogrubia od samej cebulki
SkutecznoÊç dowiedziona w badaniach klinicznych: rezultaty po 6 tygodniach stosowania
• Wypadanie w∏osów zostaje zatrzymane
• Od˝ywia w∏osy
• Stymuluje wzrost w∏osa
• Dodaje w∏osom obj´toÊci i poprawia ich odpornoÊç
Dodatkowo:
• Chroni skór´ g∏owy
• U∏atwia rozczesywanie
• Nie przet∏uszcza w∏osów
Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

LA ROCHE-POSAY
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Od lat obserwuj´ zwi´kszonà liczb´
pacjentów w okresie wakacji zg∏a-
szajàcych si´ z problemem zna-
mion barwnikowych. 

Temat wielokrotnie poruszany.
Chcia∏abym podejÊç do niego nie-
konwencjonalnie, przez pryzmat
pytaƒ zadawanych najcz´Êciej
przez pacjentów w moim gabi-
necie, tj.: 
• jakie zmiany na skórze nale˝y 

usuwaç, cz´sto s∏yszy si´ 
poj´cie „lepiej nie ruszaç”
– nawet w ustach lekarzy,

• do czego s∏u˝y dermatoskopia 
komputerowa i czy potrafi 
oceniç ka˝dà zmian´.

„Lepiej nie ruszaç” to mit, obiego-
wa, ca∏kowicie b∏´dna opinia, która
przyczynia si´ do wielu tragedii 
i wielokrotnie odbiera pacjentowi
szans´ w walce z czerniakiem.

Zmiany na skórze usuwa si´ 
z przyczyn leczniczych, profilakty-
cznych, estetycznych, nie zapomi-
najàc, ˝e wskazania cz´sto po-
krywajà si´.

Lecznicze usuwanie dotyczy ra-
ków i stanów przedrakowych, pro-
filaktyczne – g∏ównie znamion
barwnikowych wykazujàcych cechy
atopii, le˝àcych w miejscach dra˝-
nionych i nara˝onych na dzia∏anie
s∏oƒca. Wzgl´dy estetyczne – kiedy
zmiana szpeci, przeszkadza albo
po prostu nie podoba si´.

Najwi´cej „zamieszania” jest 

z czerniakiem z∏oÊliwym, nowotwo-
rem, który zagra˝a ˝yciu chorego.
Rozwija si´ w 50-90% na bazie
znamion barwnikowych ju˝ ist-
niejàcych, a o rokowaniu decyduje
wczesne rozpoznanie oraz rady-
kalne post´powanie chirurgiczne.

W ostatnim dziesi´cioleciu zna-
czàco zwi´kszy∏a si´ zapadalnoÊç
na czerniaka, uwa˝a si´, ˝e jest to
piàty, co do cz´stoÊci wyst´po-
wania, nowotworów u m´˝czyzn, 
a siódmy u kobiet.

W ostatnich latach znacznie
wzros∏a ÊwiadomoÊç i wiedza na
temat nowotworów skóry w spo-
∏eczeƒstwie oraz techniki obrazo-
wania i oceny znamion.

Najbardziej rozpowszechniana
obecnie to dermatoskopia kompu-
terowa. Jest to nieinwazyjna me-
toda oceny znamion barwniko-
wych, komputerowa obróbka pod
kàtem wielu cech. Dzi´ki zasto-
sowaniu specjalnej kamery zmiany
skórne mogà byç oglàdane w 20-
70-krotnym powi´kszeniu, archiwi-
zowane i porównywane w czasie,
co u∏atwia postawienie diagnozy 
i przyczynia si´ do wczeÊniejszego
wykrycia nowotworu. Kolejne pyta-
nie: które znamiona usuwaç, a
które monitorowaç?
Zawsze lekarz musi braç pod uwa-
g´ czynniki ryzyka rozwoju cze-
rniaka z∏oÊliwego, czyli:
• obecnoÊç znamion atypowych 

(dysplastycznych), oko∏o 50% 
dermatologów uwa˝a, 
˝e znami´ atypowe jest formà 
przejÊciowà do czerniaka

• liczba, wielkoÊç znamion 
melanocytowych

• rude w∏osy i jasna skóra I i II 
wg Fitzpatrica

• oparzenia s∏oneczne 
w dzieciƒstwie

• czerniak w rodzinie
50-80% czerniaków pojawia si´ 
na bazie znamion ju˝ istniejàcych.

Profilaktyka czerniaka polega
g∏ównie na wycinaniu znamion me-
lanocytowych wrodzonych, zna-
mion atypowych, znamion le˝à-
cych w miejscach dra˝nionych,
znamion o nietypowym wyglàdzie
dermatoskopowym, znamion, których
wyglàd nagle si´ zmieni∏.

U 20-50% do rozwoju nowo-
tworu dochodzi w skórze niezmie-
nionej. Zatem ÊwiadomoÊç, wiedza
i ciàg∏a edukacja pacjentów oraz
nas lekarzy na ten temat ma za-
sadnicze znaczenie we wczesnym
rozpoznaniu czerniaka z∏oÊliwego.

Okres wakacji to czas odpo-
czynku, relaksu, kàpieli wodnych 
i s∏onecznych. Pacjenci z licznymi
znamionami barwnikowymi, prze-
strzegajàc odpowiednich zasad
(kremy z wysokimi filtrami, mi´dzy
11-14 godzinà zakaz przebywania
na pla˝y, ubrania ochronne), mogà
równie˝ cieszyç si´ tym czasem. �

AUTOR: dr Kinga Nicer

Znamiona – wakacje – dermatolog
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3 paêdziernika 2009 roku 

rozpoczyna dzia∏alnoÊç 

Centrum Kszta∏cenia Medycyny Anti-Aging

utworzone przez

Stowarzyszenie Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych 

Do wszystkich lekarzy i czytelników Derma Newsa wyÊlemy

wkrótce biuletyn informacyjny ze szczegó∏ami dotyczàcymi

sposobu funkcjonowania tej placówki

Wi´cej informacji pod numerem telefonu: 022/ 853 39 70
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Program szkoleƒ
organizowanych przez 

STOWARZYSZENIE 
LEKARZY 
DERMATOLOGÓW
ESTETYCZNYCH
w roku 2009

� 27.09.2009 kurs medyczny 
(zaj´cia praktyczne w 7-osobowych grupach)
TECHNIKI ZABIEGOWE 
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana 
ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 24-25.10.2009 kurs medyczny
CO NOWEGO W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ?
24.10.2009 cz´Êç teoretyczna Hotel Kyriad Prestige
ul. Towarowa 2, Warszawa

25.10.2009 zaj´cia praktyczne 

Centrum Medyczne Damiana

ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 21-22.11.2009 kurs medyczny 
ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE 
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
21.11.2009 cz´Êç teoretyczna 
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa
22.11.2009 zaj´cia praktyczne 
Centrum Medyczne Damiana 
ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 13.12.2009 kurs medyczny 
(zaj´cia praktyczne w 7-osobowych grupach)
TECHNIKI ZABIEGOWE 
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana 
ul. Foksal 3/5, Warszawa
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Po raz kolejny szkolenie dotyczàce
podstawowych poj´ç dermoskopii
oraz metod oceny zmian ∏agodnych
i nowotworowych skóry (by∏ to za-
sadniczy temat szkolenia) prowa-
dzi∏a dr Joanna Holm. Dr Holm, ab-
solwentka AM we Wroc∏awiu, od
ok. 15 lat zajmuje si´ w Szwecji
kompleksowà ocenà zmian barwni-
kowych, w szczególnoÊci w rodzi-
nach ze stwierdzonymi zespo∏ami
znamion dysplastycznych. Klinika
Dermatologiczna, w której jest kie-
rownikiem ds. medycznych, za-
trudnia 10 dermatologów, ma pod
opiekà ok. 350 tys. pacjentów 
i dysponuje jednym (!) ∏ó˝kiem. 

Dermoskopia (poj´cie derma-
toskopii jest nieaktualne) – jak
podkreÊli∏a dr Holm, jest to metoda
niezastàpiona, nieinwazyjna, tania
i coraz bardziej popularna. W
Szwecji i USA – dermoskopia jest
obj´ta programem specjalizacyj-
nym w zakresie dermatologii. Naj-
bardziej polecanym przez dr Holm
dermatoskopem jest dermatoskop
Êwietlny (powi´kszenie 10-30x)
– z u˝yciem olejku immersyjnego,
choç oczywiÊcie niektóre oÊrodki
dysponujà obecnie, stosunkowo
drogimi, wideodermoskopami, tzn.
dermoskopià komputerowà. Jest to
metoda bardziej precyzyjna – po-
wi´ksza zmiany nawet 160 razy, 
i co najwa˝niejsze, obraz zmian

barwnikowych jest zapisany w for-
mie elektronicznej – zdj´cia zmian
ulegajà zmagazynowaniu, co daje
mo˝liwoÊç ich porównywania w od-
st´pie czasu – zazwyczaj co 4-6
miesi´cy – a tym samym ew. pro-
gresj´ zmian w kierunku nowotwo-
rowym. 

Wià˝e si´ z tym mo˝liwoÊç szyb-
kiego wychwycenia zmian podej-
rzanych np. w kierunku czerniaka,
co powoduje decyzje o koniecz-
noÊci usuni´cia chirurgicznego
zmiany (zalecane jest usuni´cie jej
w ca∏oÊci, bez biopsji), a co za tym
idzie zwi´ksza si´ szansa wyle-
czenia pacjenta. 

Dr Holm podkreÊli∏a pozytywne
znaczenie w profilaktyce czerniaka
akcji typu Melanoma Day, która
odbywa si´ corocznie w maju i po-
zwala zaniepokojonym pacjentom
skorzystaç z bezp∏atnej oceny der-
moskopowej znamion. W Szwecji
kolejki do dermatologa sà bardzo
d∏ugie – kilkumiesi´czne, podo-
bnie jak w Polsce. Poza tym zma-
sowane kampanie mediów zwra-
cajà uwag´ na koniecznoÊç ochro-
ny skóry przed poparzeniami s∏o-
necznymi oraz stosowania kremów
z filtrami chroniàcymi przed UV.

Przy rozpocz´ciu badania der-
moskopowego chory musi byç ca∏-
kowicie rozebrany. Lekarz zbiera
wywiad i wykonuje badanie palpa-

cyjne zmiany skórnej (np. w∏ókniak
b´dzie w dotyku twardy, BCC – ga-
laretowaty, a czerniak – mi´kki).
Okazuje si´, ˝e jeÊli pacjent ma
wiele zmian barwnikowych – podo-
bnych do siebie, a jakaÊ pojedyn-
cza b´dzie w jakiÊ sposób odró˝-
niaç si´ od pozosta∏ych – to w∏a-
Ênie ta zmiana wymaga bacznej
obserwacji, gdy˝ najcz´Êciej mo˝e
byç ona punktem wyjÊcia melanoma.

Podczas szkolenia korzystano
z Interactive Atlas of  Dermoscopy
G. Argenziano i inych. Dr Holm
dok∏adnie scharakteryzowa∏a ter-
minologi´ z zakresu dermoskopii
typu: siateczka pigmentowa prawi-
d∏owa i atypowa, globulki pigmen-
towe, smugi ga∏àzkowate, niebiesko-
-bia∏y welon, struktury regresyjne,
hypopigmentacja, wzór retikularny
i globulkowy, „cobblestone” (kocie
∏by), wzór „starburst” (eksplozja
gwiazdy).

Dermoskopia daje mo˝liwoÊç
odró˝nienia zmian barwnikowych
(∏agodnych zmian melanocytowych
i czerniaków) od niebarwnikowych
(np. zmiany naczyniowe, brodawki
∏ojotokowe, raki podstawnoko-
mórkowe). Pozwala na ocen´:

A – symetrii zmian w 1 lub w 2
prostopad∏ych osiach (istotny jest
nie tylko kontur znamienia, ale te˝
kolory i struktury). Wynik 0-2 pkt. 

W dniu 16.05.2009 odby∏ si´ we Wroc∏awiu, w Hotelu Radisson Sas, kolejny 
kurs medyczny, organizowany przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, na temat: Dermoskopia w praktyce dermatologicznej. 
Tradycyjnie przyby∏ych uczestników powita∏a dr Ewa Kaniowska.

AUTOR: dr Agnieszka Czarnecka

Dermoskopia w praktyce
dermatologicznej
Sprawozdanie z dnia 16.05. 2009 r.   
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B – granicy – raptowny zanik pig-
mentu na obrze˝ach zmiany w se-
gmentach 0-8. Wynik 0-8 pkt.

C – koloru (obecnoÊç 1-6 kolorów:
bia∏y, czerwony, jasnobràzowy, ciem-
nobràzowy, niebiesko-szary, czarny).
Wynik 0-1 pkt.

D – struktur dermoskopowych
(obecnoÊç siateczki bezstruktu-
ralnej, rozga∏´zione smugi, kropki 
i globulki). Wynik 1-5 pkt. 

Wzór do wyliczenia ca∏kowitego
wyniku:
Wynik Ax1,3 + wynik Bx0,1 + wynik
Cx0,5 + wynik Dx0,5.

Interpretacja ca∏kowitego wyniku
<4,75 – ∏agodna zmian melanocy-
towa, 4,75-5,45 – podejrzana zmia-
na – zalecana szybka kontrola lub
wyci´cie, >5,45 – zmiana o wyso-
kim stopniu ryzyka, prawdopodo-
bieƒstwo czerniaka. 

Powy˝sza metoda by∏a wyko-
rzystana podczas zaj´ç praktycz-
nych w ostatniej cz´Êci szkolenia.
Analizowano równie˝ zmiany pod
kàtem 7-punktowej listy sprawdza-
jàcej dermoskopowo, która s∏u˝y
do ró˝nicowania ∏agodnych zmian
melanocytowych z czerniakiem.
Kryteria du˝e – 2-punktowe to:
bia∏o-niebieskawy welon oraz nie-
typowy wzór naczyniowy, nato-
miast kryteria ma∏e – 1-punktowe
to: nieregularne smugi, nieregular-
ne kropki i globulki, nieregularne
plamy, struktury regresywne. W tej
skali do diagnozy czerniaka wyma-
gany jest wynik min. 3, wynik po-
ni˝ej 3 – wskazuje na zmian´
∏agodnà.

Poza tym z uwag praktycznych
– dr Holm podkreÊli∏a, i˝ tzw. w´ze∏
wartowniczy znajduje si´ niejedno-
krotnie w miejscu odleg∏ym od no-
wotworu. Pomimo ogromnego doÊ-

wiadczenia klinicznego wspomi-
na∏a o tzw. przypadkach nietypo-
wych, np. pacjentki, u której zmia-
na skórna wyglàda jak typowe
znami´ dermalne, a okaza∏a si´
czerniakiem guzkowym. Jak okre-
Êli∏a dr Holm, czerniak jest naj-
lepszym animatorem i naÊladuje
wiele zmian skórnych. PodkreÊli∏a
rozwa˝ne usuwanie zmian barw-
nikowych na stopach i r´kach, gdy˝
blizny w tych okolicach cz´sto sà
przyczynà bólów i parastezji, a ry-
zyko rozwoju czerniaka cz´sto nie
jest tak du˝e, jak dawniej sàdzono.
Przy usuwaniu chirurgicznym zmian
konieczny margines to 5 mm, a przy
postaciach guzkowych – 10 mm.
Przy lentigo maligna zalecanà me-
todà leczenia jest radioterapia
promieniami RTG. 

Drugim, równie˝ niezwykle cie-
kawym i nowym tematem szkole-
nia, by∏o Zastosowanie trichosko-
pii w diagnostyce chorób w∏osów,
który zaprezentowa∏a dr n. med.
El˝bieta Kowalska-Ol´dzka z Klini-
ki Dermatologicznej CSK MSWiA 
w Warszawie.

Trichoskopia jest terminem u˝y-
wanym od niedawna i pozwala na
ocen´ objawów trichoskopowych,
takich jak: przebarwienia o chara-
kterze plastra miodu (zmiany w miej-
scu nara˝enia na promieniowanie
UV, koreluje z nasileniem przerze-
dzenia w∏osów), przebarwienia
oko∏omieszkowe (typowe dla ∏y-
sienia androgenowego), zapalenia
oko∏omieszkowe i w∏óknienie oko-
∏omieszkowe (typowe dla ∏ysienia
bliznowaciejàcego), opuszki dys-
troficzne, ˝ó∏te czopy rogowe
(obserwowane w ∏ysieniu placko-
watym i w androgenowym wypada-
niu w∏osów), w∏osy: wykrzykniko-
we, dystroficzne, meszkowe. Z∏usz-
czanie obecne jest m.in. w takich
jednostkach chorobowych jak ∏usz-
czyca, ∏ojotokowe zapalenie skóry

(zabarwienie ˝ó∏te), DLE (oko∏o-
mieszkowe bia∏e zabarwienie). Tri-
choskopia pozwala równie˝ na
ocen´ gruboÊci ∏odygi w∏osa – np.
w ∏ysieniu androgenowym mo˝na
obserwowaç zarówno w∏osy grube
terminalne, jak i cienkie meszko-
we. Istotna jest równie˝ ocena na-
czyƒ. Obserwuje si´ mi´dzymiesz-
kowe proste p´tle, p´tle poskr´ca-
ne w naskórkowej hipertrofii, np. 
w ∏uszczycy (zmiany nieobecne 
w DLE ), p´tle drzewkowate i zmia-
ny awaskularne. 

Pani Doktor przedstawi∏a cechy
charakterystyczne w badaniu tri-
choskopowym dla poszczegól-
nych typów wypadania w∏osów,
m.in.: 
• ∏ysienie androgenowe – ró˝no-
rodnoÊç Êrednicy w∏osów, przebar-
wienia oko∏omieszkowe, przebar-
wienia typu plaster miodu, ˝ó∏te
czopy rogowe, w∏osy meszkowe,
mniejsza iloÊç w∏osów w jednostce
w∏osów – ∏ojowej 
• ∏ysienie bliznowaciejàce – stan
zapalny wokó∏ mieszków w∏oso-
wych, bia∏awe punkty (w∏óknienie
oko∏omieszkowe), brak ujÊç miesz-
ków, hiperkeratoza mieszkowa
• ∏ysienie plackowate – ˝ó∏te
czopy rogowe, opuszki bez ∏odygi
(cadaverized hairs), w∏osy wykrzy-
knikowe, dystroficzne, meszkowe,
przebarwienia o charakterze plas-
tra miodu
• DLE – zanik ujÊç mieszków
w∏osowych, pola awaskularne,
˝ó∏te punkty
• LPP – brak ujÊç mieszków w∏o-
sowych, bia∏awe punkty (obszary
w∏óknienia p´tli naczyƒ), rumieƒ
„peripilar casts”.

Reasumujàc, trichoskopia to no-
watorska metoda, która pozwala na
diagnostyk´ ró˝nicowà ró˝nych ty-
pów wypadania w∏osów, a w szcze-
gólnoÊci na monitorowanie terapii
odrostu w∏osów. �
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PREZENTACJE:

Croma to firma farmaceutyczna za∏o˝ona 40 lat temu 
w Wiedniu przez Gerharda i Karin Prinzów.
Przez pierwsze lata funkcjonowa∏a jako ma∏a firma
rodzinna, a jej zaplecze stanowi∏a apteka i pracujàcy 
w niej farmaceuci.W 1976 roku powstaje Croma-Pharma,
której dynamiczny rozwój trwa do dziÊ. Od lat filozofi´
firmy i jej wizj´ rozwoju najlepiej wyra˝a korporacyjne
has∏o: „Health-Care – Innovation”.
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� Micha∏ G´szka – dyrektor generalny 
Croma Pharma Polska

Croma Pharma

Wa˝niejsze daty z najnowszej historii firmy:
1999 r. – Croma wprowadza pierwsze produkty zawierajàce kwas hialuronowy,

przeznaczone dla chirurgii okulistycznej.

2000 r. – Rozpoczyna si´ w pe∏ni zautomatyzowana produkcja wyrobów 
wiskoelastycznych oraz budowanie mi´dzynarodowej sieci dystrybucji.

2005 r. – Powstaje Croma Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie.

2008 r. – Firma otrzymuje presti˝owà nagrod´ „Per∏a Dermatologii Estetycznej”
przyznawanà przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

2009 r. – Croma wprowadza na rynek nowà generacj´ wype∏niaczy bazujàcych 
na technologii SMART – lini´ innowacyjnych preparatów Princess.

� Siedziba firmy CROMA



D.N. Poczàtki firmy Croma to historia, jakich 
coraz mniej we wspó∏czesnym biznesie...   

M.G. Tak, to prawda. Teraz na czele firmy stojà Martin Prinz 
oraz Andreas Prinz, kontynuatorzy dobrych tradycji. I dlatego Croma
Pharma do dziÊ piel´gnuje wartoÊci firmy rodzinnej. Wierz´, ˝e to dzi´ki
temu w∏aÊnie stworzyliÊmy silnà mark´ oraz mi´dzynarodowà sieç
dystrybucji, z których jesteÊmy dumni. W 60 krajach Êwiata nasi
partnerzy potwierdzajà s∏usznoÊç obranej wspólnie drogi. Wiemy,
˝e ludzie to potencja∏ firmy. Obecnie Croma zatrudnia ponad 400
pracowników w 60 krajach, wÊród nich wielu wybitnych specjalistów.
Inwestujemy w nowe laboratoria, posiadamy filie w Niemczech,
Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Rumunii, na W´grzech i oczywiÊcie 
w Polsce.

D.N. Croma, podobnie  jak inne firmy, stara si´ swojà misj´
wyraziç sloganem. Jak zatem powinniÊmy rozumieç has∏o:
„Health-Care – Innovation”? 

M.G. To oczywiÊcie deklaracja naszych wartoÊci, priorytetów
biznesowych i ambicji. Na przestrzeni ostatnich lat nadaliÊmy im nowy,
g∏´bszy sens. One nie funkcjonujà w oderwaniu od realiów. Dla nas
zdrowie, opieka oraz innowacje to wartoÊci wa˝ne dla pacjentów,
pracowników i partnerów biznesowych. To s∏owa-drogowskazy, którymi
Croma kieruje si´ na co dzieƒ. Realizujàc cele biznesowe, nie tracimy
ich z oczu. Dla nas naprawd´ istotne jest, by oferowane pacjentom
Êrodki by∏y bezpieczne, a lekarze korzystali z oferowanych przez 
Crom´ szkoleƒ i warsztatów. Przeznaczamy na to du˝à cz´Êç 
ogólnych obrotów firmy.

D.N. Wiemy, ˝e okulistyka jest jednym z g∏ównych 
dzia∏ów firmy. A pozosta∏e, które sà najwa˝niejsze?            

M.G. Croma dzieli si´ na 4 strategiczne dzia∏y: Okulistyka, Ortopedia,
Medycyna Estetyczna, OTC. Wszystkie sà dla nas wa˝ne i ka˝dy 
z nich mo˝e pochwaliç si´ innowacyjnymi produktami, jak np. cenione
przez okulistów soczewki czy – w przypadku ortopedii – Synocrom. 
W tej chwili jednak najwi´kszy nacisk k∏adziemy na upowszechnianie
naszych osiàgni´ç w dziedzinie medycyny estetycznej oraz promowanie
Princess, co wià˝e si´ z wprowadzeniem tej linii produktów na rynek. 
Poniewa˝ zale˝y nam na sta∏ym rozwoju, szczególnà trosk´ przyk∏adamy
do kryteriów doboru przedstawicieli medycznych. Tym, którzy je
spe∏niajà, oferujemy mo˝liwoÊç kariery i konkurencyjne wynagrodzenie.
Pragn´ te˝ podkreÊliç, ˝e ka˝dy z dzia∏ów firmy rozwija si´ dzi´ki sta∏ej
wspó∏pracy z lekarzami, zawsze liczymy si´ z ich sugestiami. 
Tak˝e informacje, jakie otrzymujemy od pacjentów i partnerów
biznesowych sà dla nas bardzo cenne. Analizujemy je starannie, 
by w przysz∏oÊci osiàgnàç jeszcze lepsze efekty.
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D.N. Jaka cz´Êç tej struktury
funkcjonuje w Polsce?

M.G. W Polsce zatrudniamy 150 osób,
z czego ok. 120 osób pracuje 
w nowoczesnej fabryce w Warszawie.
Wytwarzamy tam implanty soczewkowe
do chirurgii okulistycznej.

D.N. W tym roku Croma
przedstawi∏a nowà generacj´
wype∏niaczy, powsta∏ych przy
u˝yciu technologii SMART. 
Mo˝e Pan rozszyfrowaç ten skrót
i scharakteryzowaç lini´ Princess?

M.G. Opowiem o tym z przyjemnoÊcià,
bo premiera Princess sprawi∏a nam
wszystkim du˝à satysfakcj´. Po pierwsze
SMART (Supreme Monophasic and
Reticulated Technology) to nowatorska 
i chroniona patentem technologia naszej
firmy. Nie b´d´ przytacza∏ tu
szczegó∏owego opisu, w skrócie 
– jej wyjàtkowoÊç polega na wieloeta-
powym procesie, w którym u˝ywany
jest wy∏àcznie czysty i naturalny kwas
hialuronowy pochodzàcy z biofer-
mentacji. W procesie SMART, dzi´ki
zastosowaniu czynnika wià˝àcego
(BDDE), powstaje ˝el idealnie czysty,
sk∏adajàcy si´ z bardzo d∏ugich, mocnych
i stabilnych ∏aƒcuchów kwasu hialu-
ronowego. W ostatniej fazie procesu 
z ˝elu usuwane sà czàsteczki tlenu, 
co gwarantuje stabilnoÊç w strzykawce 
i zapewnia maksimum bezpieczeƒstwa
oraz kontroli podczas zabiegu. Dzi´ki
technologii SMART linia produktów
Princess spe∏nia najwy˝sze standardy
jakoÊci, charakteryzujàc si´ przy tym
doskona∏ym profilem bezpieczeƒstwa.

Wystarczy powiedzieç, ˝e pozosta∏oÊci
tzw. czynnika sieciujàcego w tych
produktach sà poni˝ej poziomu
wykrywalnoÊci (< 1 ppm)!

D.N. Wiadomo, ˝e dziÊ podstawa
sukcesu rynkowego to nie tylko
jakoÊç produktu, wa˝na jest te˝
komunikacja marketingowa. Jaka
jest rola marketingu w Pana firmie?

M.G. Croma przyk∏ada du˝à wag´ 
do zintegrowanej komunikacji marke-
tingowej. Staramy si´, by nasze przekazy,
dzia∏ania i materia∏y firmowe by∏y spójne
oraz czytelne, ale te˝ zró˝nicowane pod
kàtem potrzeb ró˝nych grup docelowych.
Np. informacja o wyprodukowaniu
ponad 15 mln strzykawek z kwasem
hialuronowym  jest zrozumia∏a dla
szerokiego kr´gu odbiorców i Êwiadczy 
o naszej dominujàcej pozycji jako
producenta HA na Êwiecie. Niuanse
dotyczàce technologii natomiast mogà
byç newsem dla bardziej wyspe-
cjalizowanych grup odbiorców.
Prowadzimy te˝ odpowiednio
targetowane dzia∏ania PR oraz
lobbingowe, anga˝ujemy si´ w spon-
soring wartoÊciowych projektów,
uczestniczymy w targach i kongresach
bran˝owych. Mo˝emy wi´c Êmia∏o
mówiç o holistycznym podejÊciu firmy 
do dzia∏aƒ marketingowych. Jednym 
z ciekawszych przyk∏adów takiego
myÊlenia jest efektowny design nowych
opakowaƒ linii Princess, stworzony
wed∏ug pomys∏u dyrektora marketingu
Croma Pharma pana Arthura Byry,
nawiàzujàcy do klasycznych wzorów
Chanel. Ta nowa marka, pokazana 
w innowacyjny sposób, zosta∏a szybko 

i ciep∏o przyj´ta zarówno przez lekarzy,
jak i przez pacjentów. 

D.N. Jakie sà dalsze plany 
firmy Croma w Polsce i na rynkach
zagranicznych?  

M.G. W najbli˝szej przysz∏oÊci planu-
jemy rozbudow´ oferty z dziedziny
medycyny estetycznej. Poprzez edukacj´
oraz wprowadzenie na rynek preparatów
dla m´˝czyzn, zamierzamy zmieniç
sposób myÊlenia Polaków o tych spra-
wach. Medycyna estetyczna, wykorzys-
tujàca innowacyjne technologie, to we-
d∏ug nas ca∏kowicie bezpieczna metoda
zachowania urody przez d∏ugie lata,
która wraz z tradycyjnà kosmetykà jest
ju˝ w zasi´gu r´ki ka˝dego. Co istotne,
stale roÊnie grono zainteresowanych tym
tematem. Potwierdzajà to zarówno nasze
doÊwiadczenia z ostatnich Targów
Medycyny Estetycznej w Warszawie,
Monaco, Dubaju czy te˝ Pary˝u, 
jak i sta∏y kontakt z lekarzami 
oraz pacjentami. A poniewa˝ preparaty
Croma sà rozwiàzaniem gwarantujàcym
najwy˝szy poziom bezpieczeƒstwa 
i naprawd´ d∏ugotrwa∏e efekty, 
z optymizmem patrz´ w przysz∏oÊç.

D.N. Dzi´kujemy za rozmow´ 
i ˝yczymy dalszych sukcesów.

Wszystkich zainteresowanych 
preparatami firmy Croma-Pharma
zapraszamy na stron´
www.croma.pl
oraz
www.medycynaestetyczna.polki.pl�
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