
Derma News
Kwartalnik dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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Nominacje 
do Pereł Dermatologii Estetycznej 

– czekamy na Państwa głosy!

Frakcyjne mikronakłuwanie skóry
dr n. med. E. Podgórska

Motywacjo wróć!
A. Czelej, M. Kaczyńska

 Bogdani
– prezentacja firmy

Siła tkwi w rodzinie
– wywiad z dr M. Sulamanidze
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ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa 
tel. (22) 853 39 70, 605 332 776 
fax: (22) 847 69 33

e-mail: 
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www.dermatologia-estetyczna.pl

Koleżanki i Koledzy!

W wakacyjnym numerze „Derma Newsa” znajdą Państwo 
informacje o produktach nominowanych do nagrody  
w dziewiątej już edycji Pereł Dermatologii Estetycznej.  
Kto zdobędzie laur zwycięstwa, zależy wyłącznie od Państwa 
głosów. Na zgłoszenia czekamy do końca września, a już 
teraz zapraszam wszystkich na uroczystą Galę Rozdania 
Pereł Dermatologii Estetycznej, która odbędzie się 8 marca 
2014, w hotelu Victoria w Warszawie. Termin uroczystości 
zbiega się z naszym dorocznym Kongresem, zaplanowanym 
na 7-9 marca 2014. Będzie to już XV Kongres organizowany 
przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 
Więcej informacji na temat tego wydarzenia zamieścimy  
w kolejnym wydaniu naszego magazynu.

A w tym numerze polecam artykuł zgranego duetu – Anny 
Czelej i Małgorzaty Kaczyńskiej – w cyklu Marketing dla 
Lekarzy. Znajdą w nim Państwo kilka cennych wskazówek 
dotyczących motywacji do pracy, które w okresie wakacyj-
nego rozleniwienia okażą się z pewnością przydatne.  
W rubryce Rynek Medycyny Estetycznej przedstawiamy  
firmę Bogdani. 

Polecam również wywiad z doktorem Marlenem Sulama-
nidze – twórcą gruzińskiej firmy Aptos – producenta nici 
liftingujących.

Zapraszam do lektury oraz głosowania na Perły  
Dermatologii Estetycznej.

Z życzeniami słonecznych wakacji!
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KUPON KONKURSOWY 
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tel. ..........................................................................................................................................................

e-mail:  .................................................................................................................................................. 

NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU: ....................................................................................



4 Derma News

D
ER

m
At

O
LO

g
iA

 E
St

Et
YC

zN
A

NAJLEPSzY PREPARAt DO PEELiNgU: 
•	 Easy	TCA		£ •		Peeling	Eye		£

NAJLEPSzY PREPARAt DO mEzOtERAPii: 
•	 Dermaheal	HL		£				•		Princess	Rich		£				•		StylAge	Hydro	Max		£ 

NAJLEPSzY PREPARAt DO mODELOWANiA tWARzY:
•	 StylAge	XXL		£					•	Restylane	Perlane		£

NAJLEPSZY	PRODUKT	DO	NIECHIRURGICZNEGO	LIFTINGU
•	 Excellence	Visage		£					•	First	Lift		£

zABiEg ROKU 2013: 
•	 DermaPen		£					•		Reaction	£					•	Restylane	Skinboosters		£ 

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK PRzECiWSŁONECzNY 
•	 Anthelios	XL		£						•		Avène	Emulsja	SPF	50+		£

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK DO PiELĘgNACJi 
SKÓRY WRAŻLiWEJ: 
•	 Cetaphil		£					•		Physiogel	Balsam		£

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK DO PiELĘgNACJi 
SKÓRY tŁUStEJ i tRĄDziKOWEJ:
•	 Sébium	Global		£						•		Sebo-Almond	Peel		£

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK DO PiELĘgNACJi 
SKÓRY NACzYNKOWEJ
•	 Rosaliac	AR		£							•	Sensibio	AR	BB	cream		£

NAJLEPSzY PREPARAt WzmACNiAJĄCY WŁOSY
•	 Dercos	Neogenic		£       
•		HAIR	ADVANCED	by	RevitaLash		£

KUPON KONKURSOWY 

KUPON KONKURSOWY – wypełnij, wytnij, wyślij na adres: SLDE, ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa✁ ✁

Perły Dermatologii Estetycznej 2013

Koleżanki i Koledzy!

W tym konkursie nie stawiamy tylko na nowości, ale przede wszystkim na produkty, które zdobyły Wasze zaufanie  
i sprawdzają się w naszej codziennej praktyce lekarskiej. Perły	Dermatologii	 Estetycznej to preparaty, które można 
polecać pacjentom z przekonaniem, że obiecywany przez producenta efekt i skuteczność są potwierdzone głosami le-
karzy – specjalistów z całej Polski. W tym numerze „Derma Newsa” znajdą Państwo opisy produktów nominowanych 
do dziewiątej już edycji Konkursu – Państwa zadaniem jest wybrać najlepsze, najbardziej skuteczne i bezpieczne.  
Zapraszamy do głosowania!

Na Państwa głosy, zarówno te wysłane tradycyjną pocztą na załączonym kuponie, jak również wysłane ze strony inter-
netowej Stowarzyszenia www.dermatologia-estetyczna.pl, czekamy do końca września. Wśród lekarzy, którzy wezmą 
udział w głosowaniu, zostaną rozlosowane nagrody:

Weekend	dla	2	osób	w	Dworze	Kaliszki	ufundowany	przez	firmę	Revisage	
Dwór Kaliszki to rodzinne przedsięwzięcie pasjonatów zabytków, którzy stworzyli wyjątkowe 
miejsce będące połączeniem włoskiej fantazji, francuskiego wyrafinowania oraz polskiej go-
ścinności. Zapewnia ekskluzywne i komfortowe warunki wypoczynku we wnętrzach o niepo- 
wtarzalnym klimacie. Odpoczywając w atmosferze domowego ciepła, goście mogą korzystać 
z 30 nastrojowych oraz luksusowo wyposażonych pokoi. Gościnna restauracja oferuje zaska- 
kujące smaki dawnej dworskiej kuchni, a także potrawy z różnych regionów europejskich. 
Dopełnieniem dworskiej atmosfery tego miejsca jest możliwość powrotu do arystokratycznego 
piękna w mazurskim zaciszu. Dwór Kaliszki zaprasza też do skorzystania ze Spa & Wellness, gdzie 
na wizytę gości czeka wykwalifikowany personel, który doradzi, jak uprzyjemnić pobyt w Dworze 
oraz zadba o ich dobre samopoczucie. 

5 zestawów dermokosmetyków 
ufundowanych przez Laboratorium Bioderma

Zestaw preparatów SkinTech 
ufundowany przez firmę Revisage

12 zestawów produktów RevitaLash 
ufundowanych przez Plazanet Polska

Prosimy o zaznaczenie tylko jednego produktu w danej kategorii.
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NAJLEPSzY PREPARAt DO PEELiNgU: 

Easy tCA
Formuła Easy TCA opracowana przez dr Philippe Deprez w laboratorium Skin Tech, teraz z medycznym 
certyfikatem CE. 
Easy TCA uważany jest za najbezpieczniejszy i najprostszy do wykonania peeling z użyciem kwasu trój-
chlorooctowego. Produkt ten, nakładany różnymi metodami, pozwala osiągnąć szerokie spektrum 
głębokości działania. Nie wymaga wcześniejszego przygotowania i pozwala pacjentowi prowadzić nor-
malne, aktywne życie.
Wskazania:
•	 fotostarzenie	
•	 trądzik	i	blizny	potrądzikowe
•	 hiperpigmentacja
•	 zmarszczki
•	 skóra	palacza
•	 ostuda
•	 keratoza
•	 rozstępy	
Easy TCA to nie tylko wodny roztwór kwasu trójchlorooctowego. Dzięki zmydlonej formule olejowej Easy 
TCA pozwala na niezwykle bezpieczną kontrolę penetracji roztworu w głąb skóry i stymuluje ją do regene- 
racji. Roztwór Easy TCA oprócz kwasu trójchlorooctowego zawiera:
•	 kwas	askorbinowy	i	kwas	cytrynowy	–	antyoksydanty	ułatwiające	penetrację	TCA	w	głąb	skóry;
•	 kokamid	–	chroni	skórę	i	poprawia	działanie	saponin;
•	 saponiny	–	roślinne	glikozydy	ułatwiające	jednolite	przenikanie	TCA	i	przyspieszające	gojenie.
Działanie Easy TCA polega na progresywnej odnowie komórek skóry. Roztwór Easy TCA dogłębnie mody-
fikuje przenikalność skóry po peelingu i pozwala na szybką oraz głęboką penetrację naskórka i skóry 
właściwej. Dodatkowo krem w postaci Post Peel Mask ma właściwości silnie stymulujące, antyoksydacyjne 
i wspomagające gojenie.

Revisage

Peeling	Eye 
Unikalny na rynku produkt pod oczy i na powieki z bogatej gamy nanopeelingów SkinProject – spektaku-
larny efekt odmłodzenia już po jednym zabiegu!
Konsystencja tiksotropowego żelu:  
•	 gęsty	żel	gotowy	jest	do	użycia	(zapobiega	skapywaniu);
•	 nie	wymaga	mieszania	z	wodą;
•	 ułatwia	rozprowadzanie	preparatu;
•	 zwiększa	komfort	podczas	zabiegu.
Wydajność:
Żelowa konsystencja daje dużą wydajność peelingu. jedna tubka (50 ml) wystarcza na wykonanie 35-40 
zabiegów.
Nanotechnologia:
Mały rozmiar cząsteczki pozwala na lepsze wnikanie peelingu. Zapewnia to:
•	 równomierną	penetrację;
•	 głębszą	penetrację;
•	 dużą	wydajność.
Stabilność chemiczna:
Peelingi Nanopeel – dzięki strukturze opartej na nanostrukturach krzemowych zyskują dużą stabilność. 
Krzem amorficzny (dymiony krzem) to nanostruktura zatwierdzona przez EPA (Environmental Protection 
Agency) jako bezpieczny produkt stosowany do produkcji leków, jedzenia, kosmetyków etc.

AntiAging	Institute

NAJLEPSzY PREPARAt DO mEzOtERAPii: 

Dermaheal	HL	
Zawiera 56 aktywnych składników: 13 witamin, 24 aminokwasy, 5 minerałów, 4 koenzymy, 4 kwasy nu-
kleinowe, 2 czynniki redukujące, 4 peptydy biomimetyczne.
Specjalnie opracowany koktajl do mezoterapii Dermaheal HL wzmacnia i odbudowuje cebulki włosowe, 

Nominacje do Konkursu Perły Dermatologii Estetycznej 2013
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dzięki czemu zapobiega wypadaniu włosów. Unikalny skład, bogaty w odpowiednio dobrane peptydy, 
działa stymulująco i odżywczo na komórki skóry głowy, co w efekcie doprowadza do zatrzymania procesu 
wypadania włosów, odzyskania ich gęstości i zdrowego blasku. 
W koktajlu zawarte są 4 rodzaje peptydów:
•	 wzmacniające	włosy	i	stymulujące	cebulki	włosowe	do	produkcji	długich	trzonów	włosa;
•	 stymulujące	cebulki	do	odbudowy	trzona	włosowego;
•	 wspomagające	krążenie	skóry	głowy;	
•	 regenerujące	cebulki	włosowe.

AntiAging	Institiute

Princess	Rich	–	kwas	hialuronowy	z	gliceryną	
Dzięki najnowszej technologii Princess® Rich perfekcyjnie kumuluje nawilżające właściwości natural-
nego kwasu hialuronowego i glicerolu. Za pomocą wiązań wodorowych glicerol tworzy „ochronny 
płaszcz” wokół cząsteczek kwasu hialuronowego w skórze właściwej, sprawiając, że kwas „korzysta” z jego 
właściwości odpornościowych – termicznych, mechanicznych i enzymatycznych. To skuteczna zapora 
przed inwazją wolnych rodników. W konsekwencji kwas hialuronowy łatwiej i skuteczniej zatrzymuje 
wodę, co intensyfikuje proces nawilżenia skóry. 
Princess® Rich, powstający w procesie ART (Advanced Rejuvenation Technology), to nieusieciowany kwas 
hialuronowy. Zawiera 18 mg/ml kwasu hialuronowego i 20 mg/ml gliceryny. Preparat stworzony do iniek-
cji do naskórka lub do głębszych warstw skóry działa również jako wypełniacz małych zmarszczek, takich 
jak	kurze	łapki,	zmarszczki	śmiechu	czy	zmarszczki	palacza	wokół	ust;	nawilża	odwodnioną	skórę.	
Dzięki glicerolowi moc nawilżenia jest sześciokrotnie silniejsza, a efekty odmładzające jeszcze bardziej 
znaczące. Wzmacnia funkcję stratum corneum jako bariery przeciwko utracie wody i przyczynia się  
do utrzymania dobrego poziomu nawilżenia skóry.

Croma-Pharma	Polska

StylAge®	HydroMax	–	maksymalne	nawilżenie	o	przedłużonym	działaniu
StylAge® Hydro Max to żel zawierający usieciowany kwas hialuronowy w połączeniu z naturalnym anty-
oksydantem – sorbitolem. Produkt jest przeznaczony dla przesuszonej lub zwiotczałej skóry o dużym nasi-
leniu. Dzięki wysokiej klasy kwasowi hialuronowemu skóra po zabiegu pozostaje maksymalnie nawilżona, 
natomiast dzięki sorbitolowi i usieciowaniu w wersji „light” efekt wygładzenia i tzw. efekt glow utrzymują 
się do 4 tygodni po zabiegu. 
Sorbitol, jako naturalny przeciwutleniacz, zabezpiecza również skórę przed zjawiskiem starzenia oksyda-
cyjnego wywołanego przez działanie wolnych rodników. W efekcie, po zabiegu StylAge HydroMax, skóra 
jest nawilżona i wygładzona, odzyskuje komfort na dłużej, a po serii zabiegów (2-4) następuje jej opty-
malna odbudowa, restrukturyzacja i odmłodzenie. Francuski StylAge Hydro-Max nie pozostawia żadnych 
grudek, dzięki czemu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających pacjentów.
StylAge Hydro Max jest dostępny w opakowaniu 1 x 1 ml.

Laboratorium	Estetyki	LeaVivacy

NAJLEPSzY PREPARAt DO mODELOWANiA tWARzY:

Restylane Perlane™
To produkt firmy Galderma, światowego lidera w medycynie estetycznej. Restylane Perlane™, Restylane 
Perlane™ Lidocaine reprezentują rodzinę produktów na bazie stabilizowanego kwasu hialuronowego 
technologii NASHA™. 
Produkty są przeznaczone do:
•	 wypełniania	głębokich	zmarszczek	i	fałd;
•	 korekcji	doliny	łez;
•	 objętościowego	modelowania	konturów	twarzy.
Restylane Perlane™, Restylane Perlane™ Lidocaine charakteryzuje wyjątkowa, potwierdzona w bada-
niach klinicznych, zdolność unoszenia tkanek. Produkty zapewniają długotrwały, utrzymujący się do 18 
miesięcy efekt estetyczny. 
Skuteczność i bezpieczeństwo produktów Restylane® zostało potwierdzone w ponad 75 światowych 
badaniach klinicznych przeprowadzonych zgodnie z Evidence-based medicine (Medycyna oparta na 
faktach). Łącznie na świecie wykonano ponad 13 milionów zabiegów z użyciem produktów z rodziny  
Restylane®. 

galderma

StylAge	XXL	
StylAge® XXL zawiera usieciowany kwas hialuronowy najwyższej jakości oraz silny przeciwutleniacz  
– mannitol. Preparat umożliwia wypełnienie dużych ubytków objętości i przywrócenie w znacznym 
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stopniu harmonijnych proporcji twarzy.
StylAge® XXL charakteryzuje się największą spoistością i zdolnością korekcji objętościowej spośród wszyst-
kich produktów z linii StylAge®. Można go bardzo łatwo wstrzykiwać przy użyciu kaniuli, a po iniekcji 
pozostaje podatny na modelowanie, co gwarantuje skuteczną korekcję i bardzo naturalnie wyglądający 
efekt. StylAge XXL zwiększa objętość tkanek podskórnych (na kościach policzka, podbródku) i zapewnia 
błyskawiczną korekcję głębokich wklęsłości.
Preparat jest dostępny w opakowaniach 2 x 1 ml oraz 1 x 2,2 ml.

Laboratorium	Estetyki	LeaVivacy

NAJLEPSZY	PRODUKT	DO	NIECHIRURGICZNEGO	LIFTINGU

Excellence	Visage 
Excellence Visage firmy Aptos – to najbardziej rozpoznawalny przez lekarzy medycyny estetycznej  
na całym świecie młody (2012 r.) reprezentant szerokiej gamy produktów liftingujących Aptos, autorstwa 
twórcy nici liftingującej z mikrowypustami – dr Marlena Sulamanidze. Od 1996 roku, za sprawą wynalaz-
ku dr Sulamanidze, pojawiła się skuteczna i bezpieczna alternatywa do inwazyjnych operacji chirurgii 
plastycznej – techniki liftingu Aptos – wykorzystujące specjalnie opracowaną i opatentowaną nić z mi-
krowypustami, która poprzez punkty wkłucia wprowadzana jest podskórnie za pomocą zintegrowanych 
wyspecjalizowanych igieł. 
Armirowanie nicią Excellence Visage zostało maksymalnie ułatwione za sprawą użycia docenianej przez 
lekarzy techniki kaniul, co z korzyścią dla pacjenta podniosło bezpieczeństwo zabiegowe, zmniejszyło 
urazowość tkanek, uczyniło zabieg minimalnie inwazyjnym, ograniczyło ilość punktów wkłucia do 1 (je-
dnego) dla obszaru zabiegowego i całkowicie wyeliminowało punkty wykłuwania, co podniosło kom-
fort pacjenta i skróciło okres rekonwalescencji. Procedura ta nie wymaga rozcięć skóry, ani znieczulenia 
ogólnego pacjenta. Skuteczność zabiegową osiągnięto za sprawą nowego typu wypustów, gwarantując 
na całej długości nici mocne uchwycenie tkanek, w celu ich przemieszczenia dla skutecznego liftingu 
i przywrócenia naturalnego, młodego wyglądu. 
Dodatkowo zastosowany materiał nici caprolac – kopolimer kwasu polimlekowego i caprolactonu – sto-
pniowo uwalniając się, biorewitalizuje skórę, namnaża naturalny kolagen, spowalnia procesy starzenia, 
czyni efekt zabiegu narastającym i zabezpiecza struktury skóry na lata. Zabieg Excellence Visage polecany 
jest także dla stref, które wymagają delikatnego traktowania, jak szyja, dekolt i biust.

Aesthetic	Concept

First	Lift	
To absolutna nowość na polskim rynku – odmładzanie i lifting z zastosowaniem nici First Lift. Są one 
wykonane z rozpuszczalnej substancji PDO (polidioksonan). PDO jest silnym syntetycznym włóknem, 
składającym się z jednego (monofilament) lub dwóch skręconych włókien (polifilament), które w okre-
ślonym czasie rozpuszczają się w tkance. Nici są w pełni bezpieczne i wchłanialne przez organizm. Na pod-
stawie badań klinicznych stwierdzono, że PDO pobudza w tkankach proces neokolagenezy, czyli stymu-
luje produkcję nowego kolagenu – białka odpowiedzialnego za jędrność skóry. Stymulacja fibroblastów 
pobudza z kolei syntezę elastyny – białka odpowiedzialnego za sprężystość skóry. Działanie PDO powo-
duje również syntezę naturalnego kwasu hialuronowego niezbędnego do uzyskania młodego wyglądu 
skóry. Nić First Lift PDO umieszczona jest w sterylnej, bardzo cienkiej igle, za pomocą której wprowadzana 
zostaje w określone okolice ciała. Struktura skóry staje się dzięki temu grubsza, bardziej jędrna, napięta, 
poprawia się także jej koloryt. Nici PDO wygładzają też drobne zmarszczki oraz korygują owal twarzy. 
Co ważne, proces wchłaniania PDO trwa do 8 miesięcy, za to efekty poprawy struktury skóry oraz de-
likatnego liftingu i wygładzenia zmarszczek utrzymują się nawet do 2 lat od wykonania zabiegu. jedną  
z najważniejszych zalet nici PDO First Lift jest możliwość ich stosowania praktycznie na całym ciele:  
nie tylko na twarzy, ale także do poprawy struktury skóry łokci, kolan, brzucha, pośladków, dekoltu.
Efekty zabiegu to przede wszystkim:
•	 odmłodzenie	skóry;
•	 wygładzenie	zmarszczek;
•	 zwężenie	porów;
•	 rozjaśnienie	skóry;
•	 wzrost	lub	zmniejszenie	objętości;
•	 lifting	skóry.
Zdaniem lekarzy specjalistów, zabiegi z zastosowaniem nici PDO First Lift będą znajdować coraz większe 
rzesze zwolenników. Metoda PDO jest właściwie bezinwazyjna dla organizmu i może stanowić sprawdzoną 
już alternatywę dla pacjentów, którzy nie oczekują efektu liftingu chirurgicznego lub takiego, jakie dają 
nici Happy Lift. A biorąc pod uwagę wszechstronność zastosowania nici PDO, stają się one produktem, 
który może w przyszłości zrewolucjonizować sposób myślenia o medycynie estetycznej w naszym kraju.

Croma-Pharma	Polska
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Dermapen	–	frakcyjne	mikronakłuwanie	skóry
Dermapen®, dzięki systemowi pulsujących igieł ułatwiającemu dostarczanie substancji czynnych do na- 
skórka i skóry właściwej, stymuluje naturalne procesy przebudowy tkanek i silną stymulację fibroblastów. 
Powstałe mikrourazy skóry wykorzystują wrodzoną zdolność naprawy skóry i pobudzają jej komórki 
do fizjologicznej indukcji kolagenu. Funkcja automatycznego nakłuwania skóry zastosowana w Der-
mapen® zwiększa efektywność zabiegów poprzez podniesienie stopnia przenikania substancji czyn-
nych w skórę, jednocześnie redukując do minimum ból i dyskomfort pacjentów. Technika frakcyjnego 
mikronakłuwania skóry zdobywa wielu zwolenników głównie dzięki mnogości wskazań terapeutycznych, 
które lekarz może wykorzystać w swojej praktyce. Mikronakłuwanie stosuje się głównie u pacjentów z ty-
powymi oznakami starzenia i fotostarzenia się skóry. Metoda ta, poprzez stymulację produkcji kolagenu 
i uruchamianie procesów naprawczych, poprawia napięcie i elastyczność skóry, polepsza jej ukrwienie 
i odżywienie, zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Dzięki stymulacji procesów melanogenezy 
uzyskujemy również ujednolicenie kolorytu i struktury skóry. W połączeniu z możliwością dotarcia nawet 
do najtrudniejszych rejonów ciała (skóra wokół oczu, ust, załamania skóry i fałdy) Dermapen jest idealnym 
narzędziem w rękach specjalisty. Mimo że nakłucia są wyjątkowo głębokie (do 2,5 mm), to wykonuje się je 
w pionie. Dzięki temu uszkodzenia powierzchniowe są niewielkie, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo 
terapii, przyspiesza proces gojenia po zabiegu i zmniejsza ryzyko infekcji.

Revisage

REACtiON™
REACTION™ to najwyższej klasy urządzenie medycyny estetycznej przeznaczone do zabiegów twarzy, 
szyi i ciała, koncentrujące swoje działanie na natychmiastowej poprawie napięcia i elastyczności skóry, 
redukcji zmarszczek, modelowaniu owalu twarzy, podniesieniu pośladków, a także modelowaniu sylwetki 
z jednoczesną poprawą jędrności skóry, redukcji cellulitu, drenażu limfatycznego.
System REACTION™ oparty jest na opatentowanej technologii CORE™ – Chanelling Optimised RF Energy 
–	i	polega	na	emisji	bipolarnej	energii	fali	radiowej	o	trzech	różnych	częstotliwościach:	0,8	MHz;	1,7	MHz	
i 2,45 MHz w jednym programie zabiegowym, występującej także w kombinacji z funkcją vacum, która 
zwiększa skuteczność zabiegu oraz zapewnia komfort chłodzeniem w głowicy. Możliwości zabiegowe  
REACTION™ są wręcz nieograniczone i obejmują 192 zabiegi.
Skuteczność REACTION™:
Zdolność kontrolowania głębokości wnikania ciepła doskonale sprawdza się zarówno w zabiegach  
na ciało, jak i na twarz. Po przeprowadzonych badaniach na grupie pacjentów u 81% zauważono wyraźną 
poprawę w zakresie redukcji zmarszczek oraz przywrócenia napięcia i jędrności skóry. Możliwość syner-
gicznej oraz niezależnej pracy radiofrekwencji i vacum, przy doborze jednej z trzech opatentowanych 
głowic, pozwala na przeprowadzenie szybkich i potwierdzonych wynikami badań, skutecznych zabiegów. 

Nova	Group

Restylane	Skinboosters	
Restylane® Skinboosters™ to seria preparatów głęboko nawilżających, poprawiających od wewnątrz 
ogólną jakość skóry, zapewniając jej naturalny blask.
Długotrwały efekt głębokiego nawilżenia skóry po zastosowaniu zabiegu Restylane Skinboosters to 
zasługa unikalnej formuły preparatu, która stymuluje naturalną produkcję kolagenu. W miarę starzenia się 
skóry włókna kolagenowe zanikają i skóra traci swoją elastyczność. Podanie stabilizowanego kwasu hia-
luronowego przywraca utraconą sprężystość i jędrność. Preparaty można podawać na skórę twarzy, szyi  
i całego ciała. Restylane Skinboosters to również doskonały zabieg do poprawy elastyczności i nawilżenia 
wrażliwej skóry wokół oczu, delikatnych okolic ust, szyi i dekoltu, czyli tzw. trudnych do korekcji obszarów. 
Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu i, co ważne, utrzymują się kilka miesięcy. jakość skóry 
wyraźnie ulega poprawie, a dzięki naturalnej produkcji nowego kolagenu zmarszczki i bruzdy stają się 
niemal niewidoczne. Preparaty dostępne są w wersji z lidokainą i bez lidokainy. Do rewitalizacji większych 
obszarów skóry rekomendowany jest preparat w formie pen injektora. Zabiegi można wykonywać igłą 
lub kaniulą.
W skład linii Restylane Skinboosters wchodzą: 
•	 Restylane	Vital	–	dla	bardziej	dojrzałej	i	uszkodzonej	przez	słońce	skóry;
•	 Restylane	Vital	Light	–	dla	młodszej	lub	delikatniejszej	skóry;
•	 Restylane	Lip	Refresh	–	dla	odwodnionych	i/lub	popękanych	ust.

galderma

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK PRzECiWSŁONECzNY

Anthelios	XL	–	żel-krem	suchy	w	dotyku	SPF	50+	
Anthelios XL to gama produktów przeciwsłonecznych La Roche-Posay, która zabezpiecza skórę wrażliwą, 
zapewniając jej najwyższą ochronę przed promieniowaniem UVB oraz wzmocnioną ochronę przed pro-
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Wielofunkcyjna platforma zabiego-
wa Medbeauty Contour to pierwszy 
dostępny na rynku aparat przezna-
czony do kompleksowej terapii nie-
doskonałości sylwetki. Łączy w sobie 
cztery unikatowe technologie:
•	 zimnego	lasera,
•	 kawitacji	ultradźwiękowej,
•	 próżniowego	endomasażu,
•	 radiofrekwencji	heksapolarnej	
w połączeniu z laserem biostymu-
lacyjnym.
Medbeauty Contour powstał w wy-
niku prac badawczych szwedzkich 
naukowców. Aparat ma certyfikat CE 
i spełnia restrykcyjne normy bezpie-
czeństwa obowiązujące w Szwecji.
 Zimny laser to technologia wyko-
rzystywana w medycynie estetycznej 
od kilku lat. Polega na zastosowaniu 
niskoenergetycznego promieniowania, 
które w sposób selektywny działa tyl- 
ko w stosunku do komórek tkanki tłusz- 
czowej (adipocytów). Dzięki wysokiej 
selektywności światło lasera wnika przez 
skórę i ogniskuje się jedynie w adi- 
pocytach, omija zaś znajdujące się 
w tkance tłuszczowej naczynia krwio-
nośne i nerwy, więc proces jest bar-
dzo bezpieczny i całkowicie bezbo- 
lesny. Energia lasera powoduje obkur- 
czanie i pewnego rodzaju „zasusze- 
nie” komórek tłuszczowych, co dopro- 
wadza do usunięcia na zewnątrz za-
wartych w nich trójglicerydów. Same 
adipocyty ulegają obkurczeniu.
 Zastosowany w urządzeniu nisko- 
energetyczny laser beautylipo emi- 
tuje światło o długości fali 650 nm. 
Wyposażony jest w cztery głowice, 
z których każda emituje energię 10 x, 
w skuteczny sposób następuje pro- 
ces obkurczenia adipocytów i „wy- 
rzut” zawartych w nich trójglicery- 
dów do przestrzeni międzykomórko-
wej. Dwie dodatkowe głowice lasera 
biostymulacyjnego, umieszczanego 
bezpośrednio nad węzłami chłonny- 
mi, stymulują układ odpornościowy  
i zwiększają produkcję makrofagów 
w celu bardziej efektywnego pro-
cesu rozkładu trójglicerydów w miej-
scu zabiegu.
 Kolejnym etapem jest przepro-
wadzenie kawitacji ultradźwiękowej. 
To zabieg polegający na zastosowa- 
niu zewnętrznego źródła ultradźwię- 
ków, wywołującego w tkance tłusz- 
czowej zjawisko kawitacji. Głowica 
emituje ultradźwięki o mocy od 5 
do 50 W/cm² z częstotliwością 40 kHz. 
Aby proces kawitacji ultradźwiękowej 
w efektywny sposób zachodził w tkan- 
ce tłuszczowej, musi być ona w odpo-
wiedni sposób upłynniona. Dotychczas 

uzyskiwano to w dwojaki sposób.
 Najczęściej zalecano pacjentkom 
przyjmowanie zwiększonej ilości pły- 
nów w okresie poprzedzającym za- 
bieg lub nastrzykiwano bezpośrednio 
przed zabiegiem tkankę tłuszczową 
solą fizjologiczną lub substancjami 
lipolitycznymi. Innowacyjność zabie- 
gu wykonywanego przy zastosowa- 
niu Medbeauty Contour polega na 
uzyskaniu odpowiedniego poziomu 
upłynnienia tkanki tłuszczowej w pier- 
wszej części zabiegu wykonywanego 
z zastosowaniem zimnego zabiegu 
beautylipo. Trójglicerydy znajdujące 
się w przestrzeni międzykomórkowej 
tkanki tłuszczowej upłynniają ją i dzię- 
ki temu obniżają próg kawitacji, 
której proces zachodzi w sposób bar-
dzo efektywny i skuteczny.
 Następnie wykonujemy endoma-
saż próżniowy. Aparat dysponuje sze- 
ścioma programami zabiegowymi, mo- 
żliwe jest także indywidualne usta- 
wienie parametrów. Głowice wytwa-
rzają próżnię w zakresie od 10 do 
100 kPa. Dzięki tak szerokiemu za- 
kresowi możliwe jest dobranie odpo- 
wiednich parametrów zabiegu dla 
 każdego pacjenta. Masaż umożliwia 
sprawniejsze odprowadzenie uwol-
nionych trójglicerydów z miejsca za- 
biegu i przyspiesza osiągnięcie pożą- 
danego efektu. 
Ostatnim etapem procedury zabie- 
gowej jest zastosowanie radiofrek-
wencji heksapolarnej w połączeniu  
z laserem biostymulacyjnym. Podsta-
wowym problemem pojawiającym 
się na skutek wszystkich zabiegów ma- 
jących na celu redukcję tkanki tłusz- 
czowej był problem związany z na-
dmiarem wiotkiej i obwisłej skóry. Fa- 
le radiowe wywołują zjawisko pola- 
ryzacji cząsteczek oraz tarcie, prowa- 
dzi to w konsekwencji do podgrzania 
tkanek. Radiofrekwencja heksapo- 
larna w Medbeauty Contour podgrze- 
wa skórę właściwą w zakresie od 45 
do 60 stopni C, dzięki czemu można 
skutecznie wywołać proces odnowy 
skóry właściwej, w wyniku remodelo- 
wania i zmiany struktury znajdujących 
się tu włókien kolagenowych. 
 Znajdujący się w głowicy heksa-
polarnej laser biostymulacyjny o dłu-
gości fali 940 nm, emitujący energię 
5 mW/cm², dodatkowo stymuluje 
fibroblasty – komórki znajdujące się  
w skórze właściwej do produkcji nowe-
go kolagenu i elastyny. Długość fali 
940 nm była dotychczas wykorzysty-
wana w zabiegach liposukcji lasero- 
wej i skutecznie wpływała na popra- 
wę jędrności skóry i stymulację syn-

tezy nowego kolagenu i elastyny. 
Takie połączenie technologii fal ra-
diowych i lasera biostymulacyjnego 
daje rewelacyjne efekty w zakresie 
ujędrnienia i napięcia skóry.
 W wyniku tak przeprowadzonej 
procedury zabiegowej możliwe jest 
zmniejszenie obwodu ciała od 2 do 
6 cm już po jednym zabiegu. Za-
biegi wykonywane są zwykle w serii 
około 6 powtórzeń, najczęściej raz  
w tygodniu. Czas przerwy między za-
biegami potrzebny jest na skutecz-
ny rozkład usuniętych w ich wyniku 
trójglicerydów.
 
Osoby zainteresowane testami 
Medbeauty Contour we własnym 
gabinecie prosimy o kontakt 
pod nr tel. 602 216 601, 513 503 208
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mieniowaniem UVA. La Roche-Posay Anthelios żel-krem suchy w dotyku SPF 50+ to produkt, który gwa-
rantuje bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną SPF 50+ oraz PPD 31. 
Zawiera: 
•	 perlit	i	krzemionkę	o	właściwościach	absorbujących	wilgoć;
•	 glukonian	cynku,	który	reguluje	wydzielanie	sebum.	
Skuteczność tego produktu została potwierdzona na grupie 48 kobiet w teście przeprowadzonym w eks-
tremalnych warunkach klimatycznych imitujących warunki panujące w Brazylii: 37°C, 60% wilgotności 
powietrza: -80% błyszczenia się skóry już po 10 minutach od aplikacji. 

La	Roche-Posay

Avène	Emulsja	SPF	50+	–	innowacja	2013!
Emulsja z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną SPF 50+ do skóry normalnej i mieszanej.
Sukces nowej formuły zapewniają:
•	 bardzo	szerokie	spektrum	ochrony	przed	UVA	i	UVB	przy	jednoczesnej	redukcji	zarówno	ilości	(z	5	do	4),	 
	 jak	i	stężenia	(-20%)	filtrów	w	składzie	produktów	–	jeszcze	wyższa	tolerancja	dla	skóry	wrażliwej;	
•	 fotostabilność	na	poziomie	90%	po	2	godzinach	od	nałożenia	produktu;	
•	 unikalna	ochrona	przed	uszkodzeniami	DNA	komórkowego	przez	wolne	rodniki,	dzięki	zawartości	Pre- 
	 tokoferylu,	prekursora	witaminy	E;	Pre-tokoferyl	zapewnia	pośrednią	ochronę	przeciwsłoneczną,	sprzy- 
	 ja	regeneracji	komórek	i	zachowaniu	dobrego	stanu	skóry;
•	 udoskonalona	konsystencja:	dzięki	usunięciu	dwutlenku	tytanu	Emulsja	staje	się	przezroczysta	po	apli-
kacji	na	skórę	i	nie	pozostawia	białych	śladów;	szybko	się	wchłania	i	pozostawia	wrażenie	skóry	suchej	
w	dotyku;	zapewnia	też	efekt	jej	zmatowienia,	dzięki	zawartości	pudrów	matujących	i	opatentowanego	
składnika	aktywnego	–	laurynianu	glicerolu,	który	skutecznie	reguluje	wydzielanie	sebum;	woda	termal-
na Avène działa kojąco i łagodząco.

Pierre	Fabre	Dermo-Cosmétique,	marka	Avène

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK DO PiELĘgNACJi 
SKÓRY WRAŻLiWEJ: 

Cetaphil	
Seria specjalistycznych dermokosmetyków przeznaczonych do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej 
powstała w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny dermatologii, dzięki temu odpowiada na wszystkie 
potrzeby skóry wymagającej.
Pierwszym krokiem we właściwej pielęgnacji jest delikatne i jednocześnie skuteczne oczyszczenie, które 
zapewnia Cetaphil EM Do mycia Emulsja micelarna. Substancja myjąca jest zamknięta w miceli, przez co 
nie uszkadza płaszcza lipidowego. Preparat jest szczególnie polecany w przypadku skóry suchej, wrażliwej, 
z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, do pielęgnacji skóry przed i po zabiegach dermatologicznych 
oraz do demakijażu twarzy i okolic oczu. Następny krok to zadbanie o właściwe nawilżenie, uzupełnienie 
lipidów oraz regenerację. W zależności od stanu skóry mamy do dyspozycji:
Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała:
Zapewnia	 głębokie	 i	 długotrwałe	 nawilżenie	 skóry	 za	 sprawą	 swojego	 unikatowego	 składu;	 zawiera	
olej z orzechów makadamia, który dostarcza NNKT oraz pantenol, łagodzący podrażnienia i ułatwiający 
regenerację,	a	także	najwyższe	wśród	dermokosmetyków	stężenie	silnie	wiążącej	wodę	gliceryny;	pole-
cany do codziennego nawilżania skóry wymagającej.
Cetaphil DA Ultra Krem intensywnie nawilżający:
Intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze lipidy. Zawiera uni-
kalny kompleks ERC – pięć składników, które zapewniają skórze ochronę  
i prawidłowe nawilżenie:
•	 PCA	–	składnik	Naturalnego	Czynnika	Nawilżającego,	bardzo	silnie	wiąże	 
	 wodę;
•	 masło	shea	i	olej	z	orzechów	makadamia	–	uzupełniają	lipidy,	zmiękczają	 
	 skórę;
•	 pantenol	–	łagodzi	podrażnienia	i	ułatwia	regenerację;
•	 silikony	–	chronią	naturalny	płaszcz	lipidowy.
jest rekomendowany w przypadku AZS i wyprysku oraz wszędzie tam, 
gdzie mamy do czynienia z bardzo suchą skórą.
Cetaphil PS Lipoaktywny Krem nawilżający:
Zapewnia silnie wysuszonej lub uszkodzonej skórze zaspokojenie trzech 
kluczowych potrzeb:
•	 ochronę	 –	 tworzy	 na	 skórze	 film	 ochronny,	w	 jego	 skład	wchodzą	 olej	 
 migdałowy, wazelina i dicapryl oraz silikony, które dodatkowo zmiękczają  
	 i	wygładzają	naskórek;
•	 regenerację	 –	 witamina	 E	 i	 silikony	 działają	 kojąco	 i	 pobudzają	 wzrost	 
	 nowych	komórek;



•	 nawilżanie	–	zawiera	glicerynę,	która	długotrwale	wiąże	wodę.
jest polecany w przypadku skóry uszkodzonej lub silnie wysuszonej w przebiegu schorzeń dermatolo-
gicznych oraz po zabiegach medycyny estetycznej.
Seria zawiera też dwa produkty przeznaczone dla dzieci, do codziennej pielęgnacji oraz ochrony skóry 
atopowej, suchej lub wrażliwej. 
Cetaphil Restoraderm Emulsja do mycia:
Skutecznie oczyszcza i chroni skórę dziecka, dzięki związaniu substancji myjących w wielowarstwowej 
miceli, dlatego nie wysusza skóry, jak tradycyjne środki myjące, i nie pozostawia na skórze tłustej nieprze-
puszczalnej warstwy, jak większość preparatów dodawanych do kąpieli. 
Cetaphil Restoraderm Balsam do nawilżania twarzy i ciała:
Zawiera składniki przywracające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich warstw naskórka:
•	 PCA	i	arginina	–	uzupełniają	niedobory	Naturalnego	Czynnika	Nawilżającego;
•	 prekursor	 ceramidów	 i	 niacynamid	 –	 dzięki	 zastosowaniu	 nowoczesnej	 technologii	 odbudowują	 
	 niezbędne	skórze	ceramidy;
•	 masło	shea	i	olej	z	nasion	słonecznika	–	uzupełniają	lipidy	oraz	przyspieszają	regenerację	naskórka;
•	 pantenol	i	alantoina	–	działają	kojąco	i	zmniejszają	dokuczliwe	swędzenie;
•	 składniki	filmu	ochronnego	–	tworzą	na	powierzchni	cienką,	nietłustą	warstwę,	która	pomaga	się	skórze	 
 zregenerować. 

galderma

Physiogel	Balsam	
To balsam łagodzący do ciała (o pojemności 200 ml) przeznaczony dla skóry podrażnionej.
Skład i sposób działania: 
Physiogel Balsam łagodzący służy do codziennej pielęgnacji skóry całego ciała. Szczególnie polecany 
osobom z podrażnioną, swędzącą i wrażliwą skórą. Kosmetyk, oprócz unikalnej struktury DMS, zawiera 
również substancję PEA (Palmitamide MEA), posiadającą właściwości hamujące rozwój wolnych rodni-
ków, odpowiedzialnych za starzenie się skóry. Łagodzi ponadto objawy towarzyszące podrażnieniu skóry, 
takie jak swędzenie i zaczerwienienie.
Wskazania do stosowania:
•	 pielęgnacja	skóry	wrażliwej	i	podrażnionej
Efekt działania:
•	 	naturalny	i	zdrowy	wygląd	skóry;
•	 skóra	dobrze	nawilżona.
jak Physiogel może pomóc pacjentom?
•	 łagodzi	–	zawiera	amid	kwasu	tłuszczowego	PEA	(Palmitamide	MEA)	o	działaniu	łagodzącym;
•	 odbudowuje	–	uzupełnia	brakujące	lipidy,	odbudowując	barierę	ochronną	skóry;
•	 chroni	–	sprawia,	że	nawilżona	i	odżywiona	skóra	staje	się	mniej	wrażliwa.	
Nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Stiefel	Spółka	GSK

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK DO PiELĘgNACJi SKÓRY 
tŁUStEJ i tRĄDziKOWEJ:

Sébium	Global
jest kremem przeciwtrądzikowym o globalnym działaniu:
•	 Sébium	Global	to	produkt	nowej	generacji,	który	działa	całościowo	na	przyczyny	i	objawy	trądziku;	
•	 eliminuje	krosty	i	zaskórniki;	
•	 reguluje	ilość	i	jakość	łoju	(sebum)	do	poziomu	takiego	jak	w	zdrowej	skórze,	dzięki	wyjątkowej	opaten-
towanej kombinacji bazującej na najnowszym odkryciu dermatologicznym Bakuchiol i Fluidactiv®, która 
ogranicza	powstawanie	zmian	trądzikowych;	
•	 redukuje	nadmierną	produkcję	łoju	(sebum).	
Kosmetyk zawiera: 
•	 glukonian	cynku	3%	–	łagodzi	i	zmniejsza	zaczerwienienia;	
•	 glukonian	cynku	3%	i	enoxolon	–	wygładza	i	poprawia	stan	skóry,	ma	działanie	delikatnie	złuszczające;	
•	 estry	AHA	10%,	kwas	cytrynowy	5%,	kwas	salicylowy	2%	–	długotrwale	nawilżają	(8	godzin);
•	 gliceryna,	estry	AHA	–	preparat	ma	lekką	konsystencję,	szybko	się	wchłania,	nie	zatyka	porów,	jest	bar-
dzo dobrze tolerowany.
Wskazania: 
•	trądzik	pospolity,	młodzieńczy;	
•	intensywne	zmiany	trądzikowe;
•	jako	uzupełnienie	dermatologicznego	leczenia	trądziku	ze	zmianami	zapalnymi	i/lub	zaskórnikami.

Laboratoire	Dermatologique	Bioderma

11Derma News
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Sebo-Almond	Peel	10%	
Krem peelingujący – II stopień złuszczania na noc. jest przeznaczony do następujących rodzajów skóry:
•	 łojotokowa
•	 ze	skłonnością	do	zaskórników
•	 ze	skłonnością	do	niedoskonałości
•	 tłusta
•	 trądzikowa
•	 skłonna	do	powstawania	zaskórników
•	 mieszana
Działanie:
Krem złuszczający z 10% zawartością kwasu migdałowego rekomendowany jest do specjalistycznej 
kuracji przeciwtrądzikowej. Wysoka zawartość kwasu migdałowego intensywnie złuszcza i regeneruje 
naskórek, poprawiając stan skóry trądzikowej. Dzięki specjalistycznie opracowanej recepturze krem 
rozjaśnia nieregularne przebarwienia powierzchniowe i zapalne. Polecany jest również do stosowania  
w celu zapobiegania i zmniejszenia oznak starzenia się skóry. Proteiny ze słodkich migdałów wygładzają 
naskórek, a skóra staje się świeża i wypoczęta. Produkt może być stosowany samodzielnie lub w dwu-
stopniowej kuracji złuszczającej z kremem Sebo-Almond Peel 5%. Przy kuracjach kwasem migdałowym 
w ciągu dnia zaleca się stosowanie kremów z filtrami zabezpieczającymi przed promieniowaniem UVA  
i UVB o SPF minimum 20.
Efekt:
Zdrowa i gładka skóra twarzy.

Laboratorium	Kosmetyczne	Dr	Irena	Eris

NAJLEPSzY DERmOKOSmEtYK DO PiELĘgNACJi 
SKÓRY NACzYNKOWEJ

Rosaliac	AR	
To produkt przeznaczony do intensywnej kuracji zwalczającej zaczerwienienia skóry. 
Innowacja: Ambophenol
•	 to	aktywny	ekstrakt	roślinny	przeznaczony	do	intensywnej	kuracji	skóry	naczynkowej	i	reaktywnej
Najwyższa tolerancja:
•	 produkt	testowany	na	skórze	z	trądzikiem	różowatym;
•	 produkt	testowany	na	skórze	atopowej;
•	 0%	konserwantów,	parabenów,	środków	zapachowych,	alkoholu.
Niepowtarzalna konstystencja:
Żelowa, świeża, lekka konsystencja z długotrwałym efektem nawilżenia.
Ultrahermetyczne opakowanie:
Zapewnia 0% zanieczyszczeń, pozostałości, utleniania, kontaktu ze środowiskiem  zewnętrznym.

La	Roche-Posay	

Sensibio	AR	BB	cream	
Wskazania: 
•	 codzienna	pielęgnacja	dla	skóry	wrażliwej	i	reaktywnej	z	problemami	naczynkowymi;
•	 przejściowe	zaczerwienienie	twarzy	(połączone	z	uczuciem	gorąca);	
•	 trwałe	zaczerwienienie	skóry	twarzy	(widoczne	rozszerzone	naczynka,	trądzik	różowaty).
Działanie:
•	 zapobiega	pojawianiu	się	zaczerwienienia	i	zmniejsza	jego	intensywność	–	ma	opatentowany	kompleks	 
	 Rosactiv®,	który	bezpośrednio	oddziałuje	na	główny	czynnik	odpowiedzialny	za	zaczerwienienie	skóry;
•	 wyrównuje	koloryt	cery,	ukrywa	zaczerwienienia	i	przebarwienia	bez	efektu	maski;
•	 chroni	przed	promieniami	UV	–	SPF	30/	UVA	17;
•	 ma	natychmiastowe	działanie	łagodzące	–	enoxolon,	alantoina,	olej	kanola;
•	 nawilża	i	chroni	przed	działaniem	czynników	zewnętrznych;
•	 innowacyjna	konsystencja	dostosowuje	się	do	wszystkich	odcieni	skóry,	nadając	jej	aksamitną	gładkość.	

Laboratoire	Dermatologique	Bioderma

NAJLEPSzY PREPARAt WzmACNiAJĄCY WŁOSY

Dercos	Neogenic	–	kuracja	stymulująca	wzrost	nowych	włosów
Skuteczność:
•	 udowodniona	klinicznie	pod	kontrolą	dermatologiczną	w	grupie	101	osób;	
•	 badanie	randomizowane,	podwójnie	ślepa	próba	versus	placebo;	



•	 badanie	 przeprowadzone	 w	 niezależnym	 ośrodku	 
	 w	szpitalu	Saint-Louis	we	Francji;	
•	 1700	 nowych	 włosów	 po	 3	 miesiącach	 stosowania	 
 produktu. 
Stemoxydine: 
To	pierwsza	opatentowana	cząsteczka	L’Oréal	o	działaniu	
biomimetycznym, imitującym efekty środowiska hipo-
ksji, niezbędnego do optymalnego funkcjonowania 
komórek macierzystych. Roztwór 5% Stemoxydine za-
wartej w Dercos Neogenic sprzyja prawidłowemu funk-
cjonowaniu komórek macierzystych, które są źródłem 
nowych włosów.
Tolerancja:
•	 tolerancja	produktu	potwierdzona	dermatologicznie	

Satysfakcja: 
•		po	3	miesiącach	kura-
cji stylizacja włosów 
stała	się	łatwiejsza;
•		znaczne	zwiększenie	
objętości i gęstości 
włosów potwierdzone 
przez osoby biorące 
udział w badaniu. 
Vichy	Laboratoires

Hair	Advanced	by	RevitaLash®
Athena Cosmetics, ciesząca się pozycją światowego 
lidera w dziedzinie opracowywania innowacyjnych i fun- 
kcjonalnych kosmetyków (jako pionier stworzyła w 2006 
roku pierwszą odżywkę stymulującą wzrost rzęs i brwi 
marki RevitaLash, która stała się przełomem w dziedzinie 
kosmetologii i wstrząsnęła przemysłem kosmetycznym 
na świecie, ujawniając duże zapotrzebowanie na kosme- 
tyk do rzęs, który naprawdę działa), zastąpiła dotych-
czasową odżywkę do włosów Hair by RevitaLash® nową 
udoskonaloną formułą Hair Advanced by RevitaLash®, 
która przynosi jeszcze lepsze efekty kuracji.
Bogaty skład udoskonalonej formuły unikalnej odżywki 
do włosów stanowią jeszcze bardziej aktywne molekuły 
pochodnych nienasyconych kwasów karboksylowych 
oraz kompozycja wysokiej jakości wyciągów roślinnych 
miłorzębu japońskiego, żeń-szenia, pigwowca japońskie- 
go i białek pszennych.
Hair Advanced by RevitaLash® to wyjątkowa odżywka 
do włosów, która wzmacnia i pogrubia, sprawiając, 
że włosy stają się pełniejsze i zdrowsze. Produkt poprawia 
wygląd rzadkich i kruchych włosów. Wystarczy nałożyć 
dwie porcje pianki na czyste, wilgotne włosy i wmasować  
w skórę głowy, tam gdzie mają pojawić się grubsze, 
pełniejsze i zdrowsze włosy.

Plazanet
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Bierzemy	udział	w	konferencjach	i	spotkaniach	prasowych,	dzięki	którym
dowiadujemy	się	o	nowościach	na	rynku	i	wydarzeniach	w	branży.

ZAPROSZONO NAS...

DEBAtA O ROzWOJU 
mEDYCYNY EStEtYCzNEJ
21 marca br. miała miejsce debata eksper-
cka poświęcona stanowi obecnemu i per-
spektywom rozwoju medycyny estetycz-
nej. Podczas debaty uczestniczący w niej 
eksperci przedstawili wyniki badania opinii 
publicznej na temat wiedzy, oczekiwań  
i postaw Polaków wobec lekarskich zabie- 
gów medycyny estetycznej. Efektem spo- 
tkania ekspertów była inauguracja kam-
panii edukacyjnej: „Twarz z głową: wiem, 
wymagam, wybieram sprawdzoną jakość”. 
Kampania ma na celu propagować wiedzę 
na temat medycyny estetycznej i kształ- 

tować postawy pacjentów w oparciu o świadome wybory i partnerstwo z lekarzem. 
Na zdjęciu	 znajdują	 się	 (w	 kolejności	 od	 lewej):	 prof.	Waldemar	 Placek	 –	 przewodniczący,	 Sekcja	 Dermatologii	 Estetycznej,	 
Polskie	Towarzystwo	Dermatologiczne,	prof.	dr	hab.	n.	med.	Violetta	Skrzypulec-Plinta	–	seksuolog,	ginekolog,	kierownik	Katedry	
Zdrowia	Kobiety	Śląskiego	Uniwersytetu	Medycznego	w	Katowicach,	dr	Barbara	Walkiewicz-Cyrańska	–	prezes	Stowarzyszenia	
Lekarzy	Dermatologów	Estetycznych,	dr	Maria	Rotkiel	–	psycholog	społeczny,	dr	Andrzej	Ignaciuk	–	prezes	Polskiego	Towarzys-
twa	Medycyny	Estetycznej	i	Anti-Aging,	Sekcja	Medycyny	Estetycznej	PZL,	Anna	Popek	–	dziennikarka	prowadząca	spotkanie	

SPOtKANiE DERmAtOLOgÓW 
z SEJmOWĄ KOmiSJĄ zDROWiA 
W trakcie XIV Kongresu Stowarzyszenia Le-
karzy Dermatologów Estetycznych w ho-
telu Marriott odbyły się spotkania członków 
Zarządu z posłami z sejmowej Komisji Zdro-
wia. Przedmiotem rozmów był brak jasnych 
regulacji prawnych dotyczących usług este- 
tycznych w Polsce. Członkowie Zarządu pod- 
kreślali skalę zagrożeń, jakie wynikają z faktu 
wykonywania zabiegów estetycznych przez 
osoby nieuprawnione. Efektem tych rozmów 
jest wyznaczenie i szczegółowe opisanie 
procedur zabiegowych, które mogą być wyko- 
nywane wyłącznie przez lekarzy. Postulaty 
trafią do sejmowej Komisji Zdrowia.

KONFERENCJA	PRASOWA	VICHY
26 czerwca na warszawskiej Woli, w trakcie konferencji prasowej, 
licznie zgromadzonym dziennikarzom zaprezentowano nowy pro- 
dukt Laboratorium Vichy – Idéalia	Life	Serum. Obecni na spotkaniu 
dermatolodzy – dr Ivana Stanković oraz dr Agnieszka Bliżanowska  
– wyjaśniły znaczenie substancji aktywnych w no-wym produkcie:
•	cząsteczka	 LR[2421]	 –	 pochodna	 kwasu	 jasionowego;	 
 przyspiesza odnowę komórkową i poprawia zdolność skóry 
	 do	obrony	przed	szkodliwymi	czynnikami;	
•	 lipohydroksykwas	 (LHA)	 –	 pochodna	 kwasu	 salicylowego;	 
 stymuluje odnowę komórkową skóry, delikatnie złuszcza na- 
 skórek, przez co redukuje nieregularny koloryt skóry i ułatwia  
	 przenikanie	składników	aktywnych;	

Od lewej: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska,  dr Ewa Kaniowska 
i posłanka Elżbieta  Radziszewska 

Od lewej: dr Agnieszka Bliżanowska, dr Ivana Stanković, aktorka Maja Hirsch



KONFERENCJA	
PRASOWA mARKi 
REVITALASH®
Dnia 13 czerwca 2013 r. w Hotelu 
InterContinental odbyła się kon-
ferencja prasowa marki Revita-
Lash®. To wyjątkowe wydarzenie 
zostało przygotowane w ramach 
ogólnopolskiej akcji profilakty-
ki raka piersi – „Zdrowy Nawyk, 
Zdrowe Piersi”, organizowanej 
przez firmę Plazanet i Federację 
Stowarzyszeń Amazonki.
Celem konferencji zatytułowa-
nej „Nasze myśli tworzą naszą 
rzeczywistość” było spotkanie 
z rodziną Brinkenhoff oraz 
przekazanie 25 000 zł na rzecz 
Amazonek. Wyjątkową rodzinę 

reprezentowała: Gayle Brinkenhoff – Amazonka, dla której doktor Brinkenhoff stworzył odżywkę RevitaLash®, Dariel 
Sidney – jego córka, dyrektor międzynarodowej marki RevitaLash® – oraz Shanon Cohn, syn Gayle, dziennikarz. Spot-
kanie poprowadziły Bożena Dykiel oraz joanna Kostrzewska – prezes Plazanet RevitaLash® Polska.

Na	zdjęciu	od	lewej:	Shanon	Cohn,	Gayle	Brinkenhoff,	Bożena	Dykiel,	Dariel	Sidney,	Joanna	Kostrzewska
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ABSOLWENCi miĘDzYNARODOWEgO 
CENtRUm KSztAŁCENiA 
MEDYCYNY	ANTI-AGING!
Dnia 9 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
absolwentom Międzynarodowego Centrum Kształcenia Me-
dycyny Anti-Aging, które istnieje od 2009 roku w Warszawie, 
przy ulicy Włodarzewskiej. Dwuletni program edukacyjny 
został przygotowany przez Stowarzyszenie Lekarzy Der-
matologów Estetycznych i jest skierowany do wszystkich 
osób, które swoją praktykę lekarską wiążą z wykonywaniem 
zabiegów estetycznych. Podczas zajęć lekarze poznają  
i trenują nowoczesne techniki zabiegowe pod okiem do-
świadczonych specjalistów. Panie z Zarządu Stowarzyszenia 
życzyły absolwentom samych sukcesów w pracy zawodowej. 

•	adenozyna	–	cząsteczka	organiczna	uczestnicząca	w	wielu	reakcjach	biologicznych	w	ludzkim	ciele;	jest	produko- 
	 wana	i	uwalniana	w	miarę	potrzeb	organizmu;	bierze	udział	w	regulacji	skurczu	komórki;	
•	kwas	hialuronowy	–	odpowiedzialny	za	efekt	wypełnienia	i	nawilżenie	skóry.	

Wydarzenie to, które już przez niektóre dziennikarki zostało okrzyknięte najlepszą konferencją roku, wzbogacił występ 
kwartetu smyczkowego Obsession.

Absolwenci Międzynarodowego Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging 
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AUTOR: dr n. med. Elżbieta Podgórska

Technika ta wykorzystuje naturalną 
reakcję skóry na uraz, działając sty-
mulująco i pobudzając fibroblasty 
do prawidłowej odbudowy struktury 
skóry. Taki mechanizm działania po-
zwala na wykorzystanie tej metody 
w wielu wskazaniach terapeutycz-
nych i estetycznych. Pierwotnie mi- 
kronakłuwanie stosowano w lecze- 
niu blizn. Obecnie możemy wyko-
rzystywać tę metodę również do po- 
prawy jakości i napięcia skóry w wie- 
lu obszarach. Mikronakłuwanie frak-
cyjne znakomicie sprawdza się w le- 
czeniu blizn potrądzikowych i po-
oparzeniowych, leczeniu rozstępów, 
a nawet przebarwień.

W JAKi SPOSÓB 
MECHANIZM	DZIAłANIA	
miKRONAKŁUWANiA 
FRAKCYJNEGO	WPłYWA	
NA mOŻLiWOśCi JEgO 
zAStOSOWANiA W mEDY-
CYNiE EStEtYCzNEJ?
Mechanizm uruchamiający procesy 
zachodzące w organizmie w skórze 
pod wpływem mikronakłuwania jest 
bardzo podobny jak w przypadku 
skaleczenia skóry. Z tym że nakłucia 
są tak niewielkie, że nie prowoku-
jemy procesu bliznowacenia, a jedy- 
nie pobudzamy skórę do regenera-
cji. Nakłuwając ją, powodujemy mi-
krouraz, który stymuluje skórę do 
samoleczenia i uruchamia procesy  
regeneracyjne. W pierwszej fazie  
działania mikronakłuwania pobu-
dzane są naturalne czynniki wzrostu 
w skórze. Potem dochodzi do po-
budzenia fibroblastów i produkcji 
kolagenu, elastyny i kwasu hialu-
ronowego, a na koniec zachodzą 
w skórze procesy regeneracyjne. 
W efekcie uzyskujemy pogrubienie 

i ujędrnienie skóry, zmniejszenie 
widoczności drobnych zmarszczek 
i zmniejszenie widoczności porów. 
Kwintesencją działania techniki mi-
kronakłuć są naturalne zdolności 
organizmu do samoleczenia oraz 
przebudowy i remodelingu tkanek.
Mechanizm ten, mimo że dość skom-
plikowany, objawia się odbudową 
prawidłowej struktury skóry. Dzięki 
temu technika ta jest tak chętnie 
wykorzystywana we wskazaniach, 
w których chcemy zastąpić uszko- 
dzoną skórę prawidłową tkanką. je- 
dnym z ważniejszych wskazań do 
wykorzystania metody mikronakłu- 
wania są blizny. Znaczną poprawę 
wyglądu skóry możemy uzyskać za- 
równo przy bliznach potrądziko-
wych, jak i pooperacyjnych i poopa-
rzeniowych. Stymulując procesy re- 
generacyjne, powodujemy, że orga-
nizm jakby od wewnątrz wytwarza 
nową skórę, która zastępuje bliznę. 
Działamy więc nie tylko od zewnątrz, 
ale też przebudowujemy strukturę 
skóry od środka. 
 Podobny mechanizm działania mi- 
kronakłuwania wykorzystujemy w le- 
czeniu rozstępów, które są rodzajem 
blizny. Stymulacja rozstępów skutku-
je zmniejszeniem ich widoczności  
i poprawy jakości skóry w ich obrębie. 
 Mikronakłuwanie stosuje się rów- 
nież u pacjentów z typowymi ozna-
kami starzenia i fotostarzenia się 
skóry. Metoda ta, poprzez stymulację 
produkcji kolagenu i uruchamianie 
procesów naprawczych, poprawia na- 
pięcie i elastyczność skóry, polepsza 
jej ukrwienie i odżywienie, zmniejsza 
widoczność drobnych zmarszczek. 
Dzięki stymulacji procesów melano-
genezy uzyskujemy również ujedno-
licenie kolorytu i struktury skóry.

CzY miKRONAKŁUWANiE 
FRAKCYJNE	MOżNA	
POŁĄCzYć z iNNYmi 
mEtODAmi WYKORzYStY-
WANYmi W mEDYCYNiE 
EStEtYCzNEJ?
Obecnie w medycynie estetycznej za-
stosowanie technik łączonych to po- 
stępowanie standardowe. Tylko odpo- 
wiedni dobór technik i narzędzi do 
konkretnych wskazań pomaga uzys- 
kać odpowiednie efekty terapeutycz- 
ne. Niewielka inwazyjność frakcyjne- 
go mikronakłuwania skóry i mecha- 
nizm jego działania pozwala na po- 
łączenie go z wieloma dostępnymi 
wcześniej zabiegami medycznymi.

FRAKCYJNE	
miKRONAKŁUWANiE 
i PEELiNgi mEDYCzNE
Takie połączenie stosuje się najczę- 
ściej dla zintensyfikowania efektu 
stymulującego skórę. Aby uzyskać 
taki efekt, z frakcjonowaniem mi- 
kroigłowym należy łączyć peelingi, 
które ulegają w skórze samoneutra-
lizacji, jak peelingi na bazie TCA, roz-
tworów alfa-hydroksykwasów ule- 
gających samoneutralizacji, kwasu 
ferulowego. Połączenie takie spraw- 
dza się głównie w leczeniu prze- 
barwień, głębokich blizn potrądziko- 
wych czy rozstępów. Zabieg pole-
ga na wykonaniu mikronakłuć z za- 
stosowaniem urządzenia do frakcjo- 
nowania mikroigłowego skóry na głę- 
bokość ok. 0,5 do 0,75 mm, a na- 
stępnie nałożeniu roztworu peelin-
gującego. W tym przypadku należy 
pamiętać o dwóch ważnych zasa-
dach: po pierwsze – nie stosujemy 
kremu znieczulającego, który może 
zneutralizować działanie peelingu, 

Frakcyjne 
mikronakłuwanie skóry
Wskazania i techniki 
Mikronakłuwanie	frakcyjne,	dzięki	dostępności	zaawansowanych	narzędzi,	zdoby-
wa	coraz	większą	popularność	wśród	lekarzy	medycyny	estetycznej	na	świecie.	



po drugie – wybieramy roztwór pee- 
lingujący, który pozwala na precy-
zyjną kontrolę głębokości penetracji 
w głąb skóry.

FRAKCYJNE	MIKRONA-
KŁUWANiE i PRODUKtY 
DO mEzOtERAPii
Wydaje się, że połączenie frakcjono- 
wania mikroigłowego z wprowadza- 
niem substancji czynnych jest oczy- 
wiste i naturalne. Należy jednak pa- 
miętać o kilku zasadach. Nie wolno 
stosować substancji wysokocząste- 
czkowych, gdyż mają znikomą prze-
nikalność w głąb skóry, nawet przy 
otwartych w wyniku nakłuwania mi- 
krokanalikach. Trzeba pamiętać o sto- 
sowaniu sterylnych, zarejestrowa-
nych do wstrzykiwania, certyfikowa-
nych produktów. Najczęściej, aby zin- 
tensyfikować zabieg, podajemy pre- 
paraty na bazie niskocząsteczkowego 
kwasu hialuronowego, aminokwasów,  
peptydów, krzemionki oraz witamin 
i mikroelementów. Aby uzyskać silny 
efekt stymulujący, wykorzystujemy 
połączenie mikronakłuwania z oso-
czem bogatopłytkowym.

FRAKCYJNE	
miKRONAKŁUWANiE  
i LAmPY LED
Terapia lampami LED jest używana 
do wielu wskazań lekarskich w wielu 
dziedzinach medycyny, m.in. w de- 
rmatologii estetycznej, dermatolo-
gii ogólnej i chirurgii. Światło lam- 
py LED, poprzez odpowiednią dłu-
gość fali, stymuluje mechanizmy re- 
generacji komórek ciała. Zimne świa- 
tło ma niezwykły wpływ na meta-
bolizm komórkowy, pozwalający na 
przyspieszenie lub wzbudzenie pro- 
cesu naprawy uszkodzonych tkanek. 
Głównym zadaniem terapii LED jest 
poprawa funkcjonowania komórek 
skóry oraz przywrócenie hemostazy 
procesów metabolicznych. W przy- 
padku połączenia tej terapii z mi- 
kronakłuwaniem frakcyjnym należy 
zwrócić uwagę na proces stanu za- 
palnego wywołany frakcjonowaniem. 
Lampa LED ma tu za zadanie popra- 
wić i przyspieszyć procesy prawi-
dłowego zdrowienia tkanek i stymu- 
lować skórę do regeneracji, a nie „wy- 
gaszać” procesy zapalne wywołane 
frakcjonowaniem mikroigłowym.

5	 powodów,	 dla	 których	 warto	
się	 poddać	 zabiegowi	 z	 zastoso-
waniem mikronakłuwania:
1. Mikronakłuwanie poprawia napięcie 
i elastyczność skóry, polepsza jej ukrwie- 
nie i odżywienie oraz zmniejsza widocz- 
ność drobnych zmarszczek. 
2. Stymulowanie procesów melanoge-
nezy prowadzi do ujednolicenia koloru 
i struktury skóry.
3. Metoda ta daje dobre efekty w po- 
prawianiu wyglądu skóry z bliznami 
potrądzikowymi, pooperacyjnymi i po-
oparzeniowymi, bo uruchamia procesy 
regeneracyjne, które pozwalają nie tyl- 
ko poprawić jej stan od zewnątrz, ale  
i przebudować jej strukturę od środka. 
4. Mikronakłuwanie pomaga w lecze-
niu rozstępów (które są rodzajem bliz-
ny). Na skutek zabiegu zmniejsza się 
ich widoczność i następuje poprawa 
jakości skóry w ich obrębie.
5.	Technika ta pozwala również na 
wprowadzanie substancji czynnych 
w głąb skóry, dzięki czemu zabieg jest 
jeszcze bardziej skuteczny. Substancje 
są dobierane w zależności od wska-
zania i obszaru skóry, który podlega 
leczeniu. 



podatkową w rozliczeniu rocznym, 
inny, gdy czujesz zmęczenie, a musisz 
iść do pracy, a wreszcie… zupełnie 
odmienny, gdy np. wygrywasz na lo- 
terii i „musisz” się udać po odbiór 
nagrody. Różne odcienie i odmiany 
motywacji towarzyszą nam przez 
całe życie.

NiE JEStEm LENiWY. 
JEStEm WYSOKO 
zmOtYWOWANY 
DO NiCNiEROBiENiA.
Są różne sytuacje i stan nasilenia 
motywacji. To, co nas jednak najbar-
dziej interesuje, to fakt, że mecha-
nizm powstawania jest u wszystkich 
ten sam. Świadomość tego oraz wie-
dza o tym, „jak” te procesy zachodzą, 
daje nam możliwość zarządzania 
nimi. Pierwsze, co rzuca się w oczy  
w powyższych prostych przykładach, 
to dążenie do przyjemności lub uni-
kanie czegoś nieprzyjemnego. Im 
większa przyjemność nas czeka, tym 
silniejsze pragnienie osiągnięcia celu. 
Prawda. Co nie zmienia faktu, że 
równie silną motywację może wy-
tworzyć lęk czy obawa przed karą 
lub stratą jakichś profitów. I tak, wizja 
kary nałożonej przez urząd skarbo-
wy niejednego z nas skłania, by  
w końcu zasiąść do często nielubia- 
nej, „papierkowej roboty”. Każdego 
z nas coś popycha do przodu i każ- 
dego coś hamuje. Wszyscy też zna-
my określenie „motywacja kija i mar- 
chewki”. Unikalne połączenie tych 
dwóch czynników będzie prowadzi-
ło do sukcesu. 

DLACzEgO PRACUJESz?
To z pozoru banalne i zabawne py-
tanie jest bardzo dobrym pytaniem 
diagnostycznym – na jakim etapie 
pracy zawodowej jesteś i jak wygląda 
twoja motywacja. jeśli na pytanie 
„dlaczego pracujesz?” nasuwa ci się 
jako pierwsza odpowiedź – „by opła-
cić rachunki i kredyt w banku”, to jest 
niedobrze. To już nawet nie kontrolna 
lampka informująca, że system nie 
działa prawidłowo. To alarm, który po- 
winien postawić na nogi, informu- 
jący, że mamy do czynienia z wypale- 
niem zawodowym. jak do tego do-
szło? Co się stało z naszą motywacją? 
Prześledźmy od początku.

DLACzEgO zOStAŁEś
LEKARzEm? 
jeśli zostanie lekarzem było świado- 
mym wyborem, a nie splotem okoli- 
czności, możemy przyjąć, że towarzy-
szył temu pewien rodzaj ekscytacji 
związany kolejno z: ukończeniem stu- 
diów, zrobieniem specjalizacji, przyj-
mowaniem pierwszych pacjentów  
i pierwszymi medycznymi sukcesami. 
Dlaczego zdecydowałeś się na tę dro- 
gę? Co takiego ważnego, atrakcyjne- 
go dla ciebie zawierała? jakie isto- 
tne dla siebie wartości w ten sposób 
realizowałeś? I czy są one aktualne na- 
dal? Ewoluowały? Zmieniły się? Po- 
myśl o tym teraz przez chwilę. Dlacze- 
go tak się dzieje, że z czasem nasza  
motywacja spada? Miejsce entuzjazmu 
stopniowo zajmuje rutyna, a zamiast 
ekscytacji pojawia się zmęczenie i znu- 
żenie. Kto jest temu winien? 
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Przed	 nami	 wakacje,	 czas	 urlopów,	 odpoczynku	 i	 ładowania	 akumulatorów.	 
To	także	bardzo	dobry	moment	na	to,	by	się	zastanowić	–	czy	moja	praca	daje	
mi	100%	satysfakcji?	Czy	po	urlopie	wrócę	i	z	radością	będę	przyjmować	pacjen-
tów?	Czy	zdarzają	się	chwile,	kiedy	praca	staje	się	złem	koniecznym,	sposobem	
na	zapłacenie	rachunków?	Co	się	dzieje	z	naszą	motywacją?	Czy	w	ogóle	mamy	
na	nią	wpływ	i	czy	możemy	nią	zarządzać?

Motywacja – czyli stan gotowości 
istoty rozumnej do podjęcia określo- 
nego działania, to wzbudzony po-
trzebą zespół procesów psychicz-
nych i fizjologicznych określający po- 
dłoże zachowań i ich zmian. Proces 
motywacyjny składa się z zespołu 
pojedynczych motywów. Motywem 
zaś można nazwać przeżycie pobu- 
dzające człowieka do działania lub 
powstrzymujące go, czy też prze-
szkadzające w jego wykonaniu. 
Tyle mówi Wikipedia… O co tak na- 
prawdę chodzi z tą motywacją i jak 
ją pielęgnować, spróbujemy odpo-
wiedzieć w tym artykule.

mOtYWACJA POmAgA:
•	 osiągać cele,
•	 uzyskiwać pozytywny punkt 
 widzenia,
•	 nabierać siły do dokonywania 
 zmian,
•	 budować poczucie własnej
  wartości i własny potencjał,
•	 zarządzać własnym rozwojem.

Każdy z nas zna stan motywacji 
i niejednokrotnie jej w życiu do-
świadczył. Nawet jeśli w pierwszej 
chwili pomyślałeś o pracy i nic takiego 
jak motywacja się nie pojawiło, to 
przypomnij sobie inne sytuacje.  
Na przykład wtedy, gdy czekałaś 
na spotkanie z ukochanym albo 
na wyjazd na wymarzone wakacje. 
Oczywiście są to skrajne przypadki 
bardzo silnej i pozytywnej moty-
wacji. Inny rodzaj motywacji ma 
miejsce, gdy wypełniasz deklarację 

Motywacjo wróć! 
… czyli, żeby mi się tak 
chciało, jak mi się czasem 
nie chce
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rzędny cel, który podporządkowuje 
sobie wszystkie inne, tak w życiu oso-
bistym, jak i zawodowym. 
 Pasja jest esencją działania. jeśli jej 
nie masz, działanie staje się jedynie 
wysiłkiem.

zROBiENiE KROKU W tYŁ 
PO zROBiENiU KROKU 
W PRzÓD tO NiE PORAŻKA. 
TO	SALSA!
A jak pielęgnować motywację na 
co dzień, gdy nie wszystko idzie 
zgodnie z planem? Co wtedy, gdy 
kolejne plany legną w gruzach? Gdy 
każdy kolejny dzień niesie ze sobą 
problemy i wyzwania? Naucz się 
tym cieszyć i świadomie zarządzać. 
jeśli coś ci nie wyjdzie, potraktuj 
to jak informację zwrotną, że ten 
oto sposób nie zadziałał i szukaj in-
nych rozwiązań. jeśli nie będziesz 
traktował porażek jak oceny swoich 
talentów i możliwości, to masz szansę 
z każdej trudnej sytuacji wyjść zwy- 
cięsko i spowodować, że cię wzmo-
cni na drodze do celu. To, w jaki spo-
sób interpretujesz rzeczywistość, po- 
woduje, że czujesz się lepiej lub go-
rzej, masz dostęp do motywacji i da- 
lej chcesz albo… poddajesz się, stwier- 
dzając, że nie dasz rady i że nie ma to 
sensu. Nigdy nie ma jednej obiekty-
wnej rzeczywistości. Twoje samopo- 
czucie i efektywność, realizowane (bądź 
nie) cele rzeczywiście zależą od ciebie, 
twojej decyzjii twojej motywacji.

I	JESZCZE	WORK-LIFE	
BALANCE
Gdy spotykamy się na co dzień z leka- 
rzami, pracując razem nad zwiększa- 
niem ich osobistej efektywności, poja- 
wia się jeszcze jeden bardzo ważny 
aspekt motywacji, a mianowicie to, by 
nasza motywacja odpowiadała na róż- 
ne rodzaje potrzeb i celów. Zarówno 
tych związanych z rozwojem zawodo- 
wym, jak i realizacją osobistych celów, 
pasji czy zainteresowań. Zachowanie 
równowagi pomiędzy życiem prywa-
tnym i zawodowym, tzw. work-life 
balance, jest jednym z kluczowych 
składników sukcesu. Czego życzymy 
Państwu na ten wakacyjny czas.
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 Każda motywacja i energia do dzia-
łania bierze się z celów, jakie sobie 
sami wyznaczamy. To cele powodują, 
że codziennie rano chcemy wstawać 
z łóżka. Ale pamiętaj, że motywacja 
i entuzjazm nigdy nie rozbudzą się 
dla celów małostkowych. Dla celów 
zbyt małych, które nie budzą w to-
bie emocji, nie są dla ciebie atrak-
cyjne. Często ludzie mówią o tym, 
że nie mają żadnych celów, ale to 
nieprawda. Ludzki umysł jest tak 
skonstruowany, że zawsze podąża za 
czymś. Nawet jeśli jest to tylko pozby- 
cie się zagrożenia czy uniknięcie nie-
miłych sytuacji. 
 jeśli upatrujesz swoich życiowych 
celów w płaceniu rachunków i kre-
dytów, w przetrwaniu z dnia na 
dzień, będziesz jedynie zarabiał na 
życie, a nie je kształtował. A jedyna 
motywacja, do jakiej będziesz mieć 
dostęp, to chęć uniknięcia kłopotów 
finansowych. To niezbyt atrakcyjna 
perspektywa, prawda?
 Tylko ogromne cele tworzą ogrom-
ną motywację. jeśli twoja obecna sy- 
tuacja nie satysfakcjonuje cię, to pa-
miętaj, że nie jest ona odzwierciedle-
niem twoich możliwości, ale raczej 
jakości i wielkości celów, które sobie 
dotychczas stawiałeś. jakie są zatem 
twoje marzenia, które będą dźwignią 
dla twojej motywacji na przynajmniej 
kilka najbliższych lat?

mARzENiE tO NiE tO, 
O CzYm mYśLiSz, zANim 

PÓJDziESz SPAć, ALE tO, 
CO	NIE	POZWALA	CI	SPAć!
Przebadano grupę lekarzy prowadzą- 
cych własne praktyki, gabinety i klini-
ki. Badania wykazały, że tylko 20% 
wie, po co to robi, dokąd zmierza  
i jakie ma marzenie. Wiedzą też, dla-
czego to jest dla nich ważne. Mówią 
o swego rodzaju misji. A dlaczego ty 
zajmujesz się tym biznesem, dlacze-
go robisz to, co robisz? Tym pytaniem 
dotykamy motywacji, a raczej czegoś 
większego – motywu. Z jakiegoś po-
wodu nie jesteś księgowym, nauczy-
cielem, prawnikiem, ale postanowiłeś 
zostać lekarzem dermatologii estety-
cznej. Dlaczego?
 Odpowiedź na pytanie „dlaczego” 
odgrywa ważną rolę w osiąganiu 
celu. Przebadano 5000 dobrze pro- 
sperujących biznesmenów, by spraw-
dzić, jakie mieli cechy wspólne. 
Różnili się płcią, wiekiem, pochodze-
niem, wzrostem, wyglądem itd. Ale 
wszyscy wykazywali ogromną pasję 
i motywację do tego, co wykonywali.
Wielkie wizje, wielkie cele same z sie-
bie nie generują wielkich dokonań. 
To, co je generuje, to twój własny, os-
obisty motyw, siła, która cię napędza.
Pasja towarzyszy tym wszystkim, 
którzy są głęboko przekonani, iż to, 
co robią, jest wartościowe, a przede 
wszystkim jest tym, czego bardzo 
pragną i chcą. To działanie staje się 
celem samym w sobie, celem do re- 
alizowania, a nie do zrealizowania. 
To jest właśnie ich pasja, misja, nad- 

PiELĘgNUJ SWOJĄ mOtYWACJĘ CODziENNiE
•	 Każdego dnia wizualizuj swój cel-marzenie. Nie dopuść, by w rutynie codzienności zniknął z twojego pola widzenia.
•	 Wykształć w sobie nawyk działania. „Motywacja popycha cię do przodu. Nawyk każe iść dalej”. (jim Ryun)
•	 Wprowadzaj zmiany w swoim życiu – każdego dnia zrób coś inaczej (jedź inną drogą do pracy, kup inną gazetę, 
 zjedz coś nowego).
•	 Nieustannie się rozwijaj – bierz udział w szkoleniach, konferencjach, czytaj książki, gazety, zaglądaj do internetu.
•	 Świętuj swoje sukcesy, nawet te małe. Nagradzaj za realizację celów cząstkowych.
•	 Nie bierz wszystkiego tak poważnie. Zdrowy dystans do życia i tego, co nas spotyka, zawsze ci pomoże.

kiedy w pracy jesteś twórczy i przekonany do tego, co robisz, jesteś odważny w działaniu, dajesz 
z siebie bardzo wiele, masz zapał do pracy

kiedy praca staje się dla ciebie monotonna, a wykonywane obowiązki powtarzalne

gdy rzeczywistość rozmija się z wyobrażeniami, pojawia się złość, gniew, irytacja, lęk i inne 
formy dyskomfortu

 gdy towarzyszy ci poczucie niemocy, braku siły sprawczej i możliwości zmiany

kiedy praca przestaje dawać ci satysfakcję, czujesz się przepracowany lub niezadowolony 
z wykonywanego zajęcia, które kiedyś sprawiało ci przyjemność

Entuzjazm

Rutyna

FRustRacja

stagnacja

WypalEniE
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WARTO WIEDZIEĆ:

Prezentujemy	nowe	produkty	i	urządzenia,	które	pojawiają	się	na	polskim	rynku	
dermatologii	estetycznej	i	mogą	znaleźć	zastosowanie	w	naszej	praktyce	lekarskiej.

ATROFILIN®
Atrofillin to niezawierający parabenów krem o globalnym działaniu przeciwstarzeniowym i wybielającym, testowany 
dermatologicznie. Specjalnie dobrana kompozycja składników aktywnych pozwala na uzyskanie efektu napięcia, 
pogrubienia oraz rozświetlenia skóry. Redukuje także jej suchość oraz wrażliwość na czynniki zewnętrzne. jednym  
z kluczowych składników kremu Atrofillin jest Heksapeptyd 38, dzięki któremu następuje:
•	 lokalne	zwiększenie	objętości	podskórnej	tkanki	tłuszczowej,	dzięki	stymulacji	receptorów	PCG-1alfa;
•	 remodeling	włókien	mięśniowych;	
•	 aktywacja	procesów	biosyntezy	w	mitochondriach	komórek	tłuszczowych.	

Skuteczność Heksapeptydu 38: 
•	 lokalne	zwiększenie	objętości	podskórnej	tkanki	tłuszczowej	o	32,4%	w	ciągu	10	dni;
•	 lokalne	zwiększenie	objętości	tkanki	tłuszczowej	w	okolicach	żuchwy	o	12%	w	ciągu	10	dni;
•	 zwiększenie	aktywności	 receptorów	PGC-1alfa	 (to	koaktywator	 transkrypcji	genów,	 stymulujący	procesy	biosyn-

tezy w mitochondriach i promujący procesy remodelingu włókien 
mięśniowych) i działanie modulujące procesy adipogenezy (syntezy 
tłuszczu).
Dodatkowo Atrofillin zawiera składniki wybielające: morwę białą, 
arbutynę i ester kwasu kojowego o udowodnionym działaniu wybie-
lającym, oraz deanol, który wybiela drobne, powierzchowne prze-
barwienia. Innym ważnym składnikiem jest DMAE – wykazujący dzia-
łanie liftingujące, zwiększające napięcie i elastyczność wiotkiej skóry.
Atrofillin to idealne rozwiązanie problemów skóry dojrzałej, zwią-
zanych z utratą gęstości i elastyczności oraz przebarwieniami.

Wyłączny	dystrybutor:	www.revisage.pl	
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NOWA	MARKA	RESURFACING	PH	FORMULA	
Innowacyjna, jedyna w swoim rodzaju gama produktów do złuszczania skóry Resurfacing pH formula już w Polsce! 
Kontrolowany chemiczny resurfacing aktywnie pobudza komórki do regeneracji, przy jednoczesnym, o wiele 
mniejszym podrażnieniu skóry, jakie może wystąpić po zastosowaniu konwencjonalnych peelingów. Bioprzyswajal-
ny kompleks transportu PH-DVCTM zapewnia zmaksymalizowane, kontrolowane dostarczanie substancji aktywnych 
skórze. W połączeniu z odpowiednio dobraną kombinacją najbardziej znanych i skutecznych kwasów wykorzysty-
wanych od lat w medycynie estetycznej, kosmetologii i kosmetyce stanowi gwarancję skuteczności w walce z prob-
lemami skóry, takimi jak przedwczesne starzenie się, trądzik, trądzik różowaty i hiperpigmentacja. Oprócz preparatów 
do gabinetowego zabiegu resurfacingu skóry pH formula oferuje również kurację domową, która przygotowuje do 
zabiegów w gabiniecie, a potem wzmacnia uzyskane efekty. 

Wyłączny	dystrybutor:	www.beautymed.pl



AMTS-H	
AMTS-H (Auto Micro-needle Therapy System) prezentuje rewolucyjne urządzenie w dziedzinie medycyny estetycz-
nej służące do mikronakłuć skóry, z regulacją głębokości i częstotliwości, gwarantujące bezpieczeństwo zabiegu. 
Zastosowana technologia umożliwia wykonanie idealnych nakłuć bez szarpania skóry. Specjalna nakładka zapewnia 
stabilność igły i jej idealną pozycję. Doskonała technologia aparatu chroniona jest 3 patentami. jego skuteczność  
i bezpieczeństwo potwierdzają badania i testy. Aparat jest wyposażony w ładowarkę i można go stosować bezprze-
wodowo, co ułatwia pracę. Ma lekką i wygodną głowicę. jest łatwy w obsłudze, a także bezpieczny w użytkowaniu, 
ponieważ końcówki igły (jednorazowego użytku) są ukryte wewnątrz przewodnika. Głębokość nakłucia można 

regulować w zależności od obszarów lub celu leczenia. Urządzenie 
znakomicie sprawdza się do zabiegów w okolicach nosa, oczu i ust.

Dodatkowe informacje:
Głębokość nakłuć: od 0,25 mm do 2 mm
Częstotliwość nakłuć: 412 lub 700 na minutę
Sterylne igły: 1 kartridż z 9 igłami
Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001: 2000
Posiada certyfikaty: CE medyczne, FDA i KFDA

Wyłączny	dystrybutor:	www.amed-aesthetics.com.pl
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UmA JEUNESSE  
Uma jeunesse jest innowacyjnym żelem na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego. Dzięki najnowszym osią-
gnięciom biotechnologii naukowcy z Cambridge Medical Aesthetics opracowali nową technologię produkcji kwasu 
hialuronowego, zapewniającą preparatowi Uma jeunesse doskonałą jakość. Zaawansowana i opatentowana technolo-
gia Double Cross-Linking (DXN – podwójne sieciowanie kwasu hialuronowego) zastosowana w Uma jeunesse pozwala  
na zachowanie naturalnych efektów korekcji i daje długotrwały rezultat przy maksymalnym bezpieczeństwie terapii.

Ta najnowocześniejsza technologia DXN jest oparta na wiązaniach między 
cząsteczkami kwasu hialuronowego, jak również wiązaniach między kon-
glomeratami jego cząsteczek. Dzięki temu otrzymujemy żel, w którym 96% 
cząsteczek kwasu jest poddana sieciowaniu. To wynik nieosiągalny dla 
obecnie oferowanych na rynku produktów do wypełnień na bazie kwasu 
hialuronowego. Laboratorium biotechnologiczne Cambridge Medical Aes-
thetics zaprojektowało produkt charakteryzujący się niezwykłą zdolnością 
adaptacji z okalającymi tkankami, dający wyjątkowo naturalny efekt korek-
cji. Uma jeunesse to również łatwość podawania i doskonała plastyczność 
żelu, zarezerwowana dla produktów monofazowych, i zdolność unoszenia 
tkanek porównywalna z produktami dwufazowymi. Kwas hialuronowy 
Uma jeunesse w postaci żelu wypełnia zmarszczki, odżywia i nawilża 
skórę, a także stymuluje ją do regeneracji.

Wyłączny	dystrybutor:	www.revisage.pl

NOWOśCi w	gamie	wypełniaczy	Perfectha®	francuskiego	producenta	ObvieLine	
Perfectha® Complement to całkowita nowość w gamie Perfectha®! Czysty stabilizowany kwas hialuronowy w am-
pułkostrzykawkach o pojemności 0,8 ml jest przeznaczony do głębokiej mezoterapii, w celu nawodnienia oraz 
uzupełnienia procedur estetycznych. Dzięki zastosowaniu nowej technologii 
BRID – udoskonalonych wiązań międzycząsteczkowych – produkt jest wysoce 
kompatybilny, a jednocześnie zapewnia długo utrzymujący się efekt estetyczny.
Dla zwiększenia komfortu lekarzy Laboratorium ObvieLine wprowadziło nowy 
wariant Perfectha® SubSkin przeznaczony do wolumetrii twarzy, modelowania 
kości policzkowych, jarzmowych i wypełniania dużych ubytków skórnych. Per-
fectha® SubSkin, do tej pory produkowana w l ampułkostrzykawce o pojemności 
3 ml, od niedawna jest już dostępna w opcji 3 x 1ml, co znacznie ułatwi wykony-
wanie iniekcji oraz umożliwi przeprowadzenie zabiegu przy użyciu wysokiej klasy 
wypełniacza tym pacjentom, u których nie ma potrzeby wykorzystania ampułki 
3ml podczas jednej procedury. 

Wyłączny	dystrybutor:	www.beautymed.pl
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Bogdani	Sp.	z	o.o.	to	polska	firma	z	długoletnią	tradycją	i	ciekawą,	
rzadko	spotykaną	rynkową	historią.		
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HISTORIA
Spółka pod nazwą Bogdani pow-
stała w lutym 2013 roku, a jej pre-
zesem został Marcin Bog. jednak 
historia firmy i doświadczenie osób 
w niej pracujących sięgają znacznie 
dalej wstecz.
 Przedsiębiorstwo założył w 1992 
roku Adam Bogdani. Funkcjonowało 
wtedy pod nazwą Optopol. jego ce-
lem było stworzenie polskiej, silnej 
marki, która byłaby rozpoznawalna 
na świecie. Firma dała się poznać jako 
znany i ceniony producent oraz dys-
trybutor urządzeń wykorzystywa- 
nych w nowoczesnej okulistyce i der- 
matologii.

RYNKOWY SUKCES
Po wielu latach pracy uwieńczonych 
sukcesem sprzedażowym i zbudowa- 
niem rozpoznawalnego brandu Za- 
rząd spółki przyjął ofertę Canon Incor- 
porated i odsprzedał japończykom 
udziały w firmie. Optopol działał 
nadal na rynku pod niezmienioną 
nazwą handlową. Firma kontynuo- 
wała dotychczasowe sukcesy, bazu- 
jąc na rzetelnym wizerunku zbudo- 
wanym przez poprzednich właścicie- 
li. W tych latach spółka została tak-
że laureatem wielu prestiżowych na- 
gród i wyróżnień, wśród których jed-
nym z najważniejszych była Perła 
Dermatologii 2012 dla lasera VariLite.

POWRÓt DO KORzENi 
Firma przyzwyczaiła rynek i klientów, 
że wciąż wprowadza nowości, zmia-
ny, ale przekształcenie, które doko- 
nało się na początku bieżącego ro- 
ku, zaskoczyło nawet klientów z naj- 
dłuższym stażem. W lutym 2013 ro-
ku Optopol ponownie stał się polską 
marką, za sprawą Marcina Bogdani, 
który wykupił wszystkie udziały od 
Canon Inc. Następnym krokiem była 
zmiana nazwy na Bogdani Sp. z o.o. 
Prezesem Zarządu został Marcin Bo- 
gdani, natomiast struktura organiza- 
cyjna pozostała bez zmian. Klienci 
mają do dyspozycji te same biura 
handlowe wraz z punktami serwiso-

Prezentacja firmy  

Paweł Szydłowski z firmy Bogdani wśród laureatów Pereł Dermatologii Estetycznej 2012   



i to właśnie oni pracują wspólnie 
na osiągnięcie wytyczonych celów. 
Poza profesjonalizmem, wykształce- 
niem liczy się także pasja i zaanga- 
żowanie, stąd osoby na kluczowych 
stanowiskach rzadko się w tej spółce 
zmieniają. Szefem sekcji Bogdani  
Dermatologia jest Paweł Szydłowski, 
związany z firmą od ponad 7 lat. 
Wspiera go dział handlowy złożony 
z doświadczonych i profesjonalnych 
specjalistów. Stale podnoszą oni swo- 
je kwalifikacje w różnych dziedzinach, 
nie tylko tych ściśle związanych z me- 
dycyną estetyczną. 

JESzCzE  WiELE  PRzED NAmi 
„21 lat istnienia firmy daje znakomi- 
tą znajomość rynków, ale również  
zobowiązuje do utrzymania wysokich 

wymi, zlokalizowane w Zawierciu, 
Poznaniu oraz Gdańsku. Bogdani Sp. 
z o.o. jest jednym z wiodących dys-
trybutorów sprzętu medycznego 
na rynku polskim, ale odnosi także 
sukcesy na rynkach zagranicznych. 
jednym z nich jest nasz południowy 
sąsiad, Republika Czeska.

NAJWYŻSzE StANDARDY, 
NAJNOWSZE	TECHNOLOGIE	
Firma zajmuje się dystrybucją spe-
cjalistycznego sprzętu dermatolo-
gicznego najnowszej generacji. jest 
wyłącznym dystrybutorem firm ta-
kich jak: ANTYAGE, CANFIELD, CUTE-
RA, CYNOSURE, ENERGIST, OPTOPOL 
TECHNOLOGY i ZELTIQ. jest obecna 
na wszystkich ważnych światowych 
targach i kongresach, poszukując 
najefektywniejszych rozwiązań dla 
swoich klientów.

LUDziE 
Dawniej Optopol, a teraz BOGDANI, 
od zawsze był firmą rodzinną, a dla 
jej właścicieli praca i rozwój firmy 
były zawsze wielką pasją przyno- 
szącą im dużą satysfakcję. jako dłu- 
goletni, doświadczeni menedżero-
wie świetnie zdawali sobie również 
sprawę z tego, że firma to ludzie 

standardów i oferowania klientom 
wciąż wyższej jakości usług i produk-
tów. Naszym celem jest podążanie  
za najnowszymi światowymi trendami  
w dziedzinie dermatologii i medycyny 
estetycznej przy oferowaniu usług 
klientom na polskim rynku. Staramy 
się stale obserwować i analizować po- 
trzeby naszych odbiorców, by zapro-
ponować im urządzenia, które jak naj-
lepiej zaspokoją ich terapeutyczne i bi- 
znesowe potrzeby. W najbliższym cza- 
sie planujemy wprowadzenie na rynek 
rewolucyjnej technologii Plasma 
– NeoGEN – zabiegu stymulującego 
włókna kolagenowe i elastynę, będzie- 
my również udoskonalać techniki la- 
serowe. Współczesna nauka i genero-
wane przez nią technologie rozwijają 
się w ogromnym tempie, co stanowi 
dla firmy takiej jak nasza duże wyz-
wanie. A my lubimy wyzwania i z chę-
cią je podejmujemy. Z tego powodu 
wszystkim obecnym i potencjalnym 
partnerom możemy obiecać ciągły ro-
zwój naszej spółki, w celu budowania 
wspólnej zawodowej przyszłości”.
Marcin Bogdani, właściciel i Prezes 
Zarządu Bogdani Sp. z o.o.

Bogdani	Sp.	z	o.o.,	ul.	Górnośląska	6
42-400	Zawiercie,	tel. 32 672 29 00
www.bogdani.pl
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Stoisko firmy Bogdani 
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rekrutacja 2013/2015
• Dwuletni, kompleksowy program w pełni przygotowuje lekarzy 
 do prowadzenia własnych praktyk lekarskich. 

• Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 69 A. 

• Specjalnie dla potrzeb programu edukacyjnego, kładącego nacisk na zajęcia   
 praktyczne z udziałem pacjentów, przygotowano 7 gabinetów lekarskich, 
 które spełniają rygorystyczne wymogi SANEPID-u. 

• Pod opieką najlepszych trenerów uczestnicy programu uczą się i doskonalą 
 techniki iniekcji toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, etc. 

• W nowoczesnej, multimedialnej sali konferencyjnej – znani wykładowcy 
 z kraju i zagranicy dzielą się swoją bogatą wiedzą teoretyczną 
 i doświadczeniem ze słuchaczami. 

• Program został skomponowany w taki sposób, żeby każdy lekarz bez względu 
 na specjalizację, mógł po jego ukończeniu rozpocząć praktykę lekarską w tej   
 dziedzinie medycyny.

Zgłoszenia na lata 2013/2015 prosimy przesyłać do końca sierpnia na adres:

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
Fundacja Medycyny Anti-Aging
ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
tel. +48 22 853 39 70, e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl 

Fala ultradźwiękowa absor-
bowana przez komórki 
tłuszczowe może doprowa-
dzić do ich zniszczenia (lizy) 
na drodze mechanicznej 
i termicznej. Przy niskich 
częstotliwościach dominują 
efekty mechaniczne, powsta- 
ją pęcherzyki kawitacyjne, 
które zapadając się, uwalnia-
ją energię niszczącą błony 
komórek tłuszczowych. Przy 
wysokich częstotliwościach 
przeważają efekty termicz-
ne, które decydują o lizie  
komórek tłuszczowych.

Fala radiowa oparta o efekt 
termiczny, który powoduje 
częściowe obkurczenie ko-
mórek tłuszczowych. jednak
działanie koncentruje się  
w obrębie skóry właściwej.  
W konsekwencji ubytek
tkanki tłuszczowej jest zni- 
komy. Przyspiesza metabo- 
lizm komórek tłuszczowych, 
jednak nie powoduje ich
zniszczenia. Takie działanie 
stwarza ryzyko niesatysfak-
cjonujących rezultatów 
oraz efektu jo-jo.

Zastosowanie „zimnego” 
lasera diodowego powoduje 
szereg fotobiochemicznych 
i biofizycznych reakcji 
prowadzących do powsta-
wania mikroskopijnych 
porów w błonie komórkowej 
komórek tłuszczowych, przez 
które wydostaje się upłyn-
niony tłuszcz. jednak bada- 
nia kliniczne wykazały małą 
skuteczność podczas jednej 
sesji zabiegowej. Dlatego 
uzyskanie satysfakcjonują-
cych rezultatów wiąże się  
z koniecznością stosowania 
wielu sesji terapeutycznych.

Tak jak podczas dostarczania 
energii mamy do czynienia  
z jej absorpcją przez tkanki, 
w przypadku ochładzania 
podczas kriolipolizy docho-
dzi jakby do ekstrakcji ener- 
gii. Ochładzanie tkanek pro-
wadzi do powstania procesu 
zapalnego, który skutkuje os-
tatecznie martwiczą śmiercią 
komórek tłuszczowych.
Niska temperatura powoduje 
zasinienia, rumień, bolesność 
oraz może powodować 
okresowe zaburzenia czucia 
w nerwach obwodowych.

Kawitacja                     Fale radiowe                  Zimny laser                                       Kriolipoliza
ultradźwiękowa 

Sprostowanie
W 43 numerze „Derma Newsa”, w artykule dr Ewy Kiełczewskiej-Dytewskiej pt. „Nieinwazyjna redukcja tkanki tłuszczowej i cellu-
litu – możliwości i zagrożenia”, wkradł się błąd do tabeli prezentującej podstawowe różnice pomiędzy dostępnymi technikami 
niechirurgicznej redukcji tkanki tłuszczowej. Poniżej przedstawiamy poprawną wersję tabeli. Za błąd przepraszamy autorkę 
artykułu oraz naszych czytelników. Redakcja
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z doktorem marlenem Sulamanidze, światowej sławy 
chirurgiem	plastykiem,	wynalazcą	nici	liftingujących	
Aptos,	rozmawia	Wieńczysław	Zaczek.

W
YW

iA
D

 D
ER

m
A

N
EW

SA

WYWIAD:

W.z. Jak doszło do wynalezienia 
przez	Pana	nici	liftingujących?
m.S. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
pracowałem w szpitalu w Tbilisi.  
Zajmowałem się dużymi, obciąża-
jącymi operacjami. Pewnego dnia 
znalazłem w prasie informację, że  
w Egipcie znaleziono kolejną mumię, 
a w niej złote nici i że hiszpańscy 
lekarze odkryli ich zastosowanie. 
Opracowali technologię złotych nici, 
służących do odmładzania tkanek, 
poprzez jonizację złota, które ku 
mojemu zdziwieniu były gładkie  
i nie nadawały się do liftingu tkanek. 
Pomyślałem, że przecież te nici nie 
powinny być gładkie, muszą mieć 
występy, żeby zaczepiać się  
w tkankach i je unosić – realnie 
liftingować, ale potem o tym 
zapomniałem.
 Podczas wojny w Gruzji, na po-
czątku lat 90., nastały ciężkie czasy, 
wyjechaliśmy z rodziną do Moskwy. 
Tam spotkałem się z nićmi do zabie-
gów estetycznych, rozmawiałem z le- 
karzami. Któregoś dnia wziąłem z kli- 
niki kawałek nici polipropylenowej, 
ponacinałem ją skalpelem i w znie-
czuleniu miejscowym wszyłem sobie  
w przedramię. Po kilku takich ekspe-
rymentach zrozumiałem, że to wielkie 
odkrycie – stosunkowo prosty zabieg, 
dający doskonałe efekty liftingujące. 
Potem zacząłem pracować z kolej- 
nymi pacjentami, śledzić, co dzieje się 
w tkankach. Wymyśliliśmy nazwę 
Aptos – anty-ptosis, czyli przeciw-
działanie ptozom, opadaniu tkanek 
miękkich, i tak też nazwaliśmy firmę. 
Tworzyliśmy nowe techniki, produkty, 
pojawiły się patenty na całym świecie. 

W.Z.	Wymyśliliście	nie	tylko	nowe	
sposoby	aplikacji,	ale	i	materiały?
m.S. Przez wiele lat pracowaliśmy  
z nićmi polipropylenowymi. Zostawały 
one w ciele pacjenta na całe życie. 
Choć to nie przeszkadzało w normal-
nym funkcjonowaniu, było jednak 
psychicznym obciążeniem. Pacjenci 
nie chcieli ciała obcego na stałe. 
Istniały już nici rozpuszczalne, ale 
problem polegał na tym, by znaleźć 
materiał, który jak najdłużej nie bę-
dzie się rozpuszczał (efekt liftingu!)  
i będzie mocny jak polipropylen.  
No i żeby można było zrobić na nim 
wypusty. Zaczęliśmy eksperymento-
wać z kaprolakiem – polimerem 
kwasu L-polimlekowego i kwasu 
kapronowego. Kaprolak był używa- 
ny w chirurgii ogólnej przed czter-
dziestoma laty, ale potem wyparł go 
katgut, który rozpuszczał się znacznie 
szybciej. My przywróciliśmy kaprolak 
dla chirurgii estetycznej.

W.Z.	Aptos	to	światowa	firma.	
Kto	Panu	pomaga?
m.S. Ja zawsze mało zajmowałem się 
biznesem. Pracuję nadal jako lekarz, 
doskonalę techniki. Mamy kliniki  
w Moskwie i Tbilisi. Jeżdżę po całym 
świecie, wszędzie mam uczniów, 
prowadzę szkolenia. Zgromadziłem 
grupę współpracowników, krewnych, 
którzy pomagali mi na poszczegól- 
nych etapach rozwoju. W między-
czasie dorośli moi synowie – Georgii  
i Konstanty. Także są lekarzami, chi-
rurgami. Dzisiaj prowadzą szkolenia  
i zarządzają firmą. Produkcja na te-
ren Rosji zlokalizowana jest w Rosji, 
dla Europy i Zachodu – w Czechach,  

a dla Azji – w Singapurze. Technolo-
gia wszędzie jest taka sama – opiera 
się na prostym patencie, znanym tyl-
ko naszej rodzinie. Podział wynika  
ze względów ekonomicznych, proce-
dur prawnych, certyfikatów. 

W.Z.	Jesteście	firmą	rodzinną.	
To	siła	czy	ograniczenie?
m.S. W naszej, gruzińskiej mental-
ności rodzina to siła. Cała struktura 
społeczna opiera się na szacunku  
do tradycji, do starszych, na więzach 
krwi. Synowie nigdy nie zrobią czegoś 
przeciwko ojcu. Tak to po prostu 
funkcjonuje. Osiemdziesiąt procent 
załogi Aptos to Gruzini, moi krewni. 
Dzieci siostry, rodzina żony, bracia 
przyrodni. Wszyscy mają w nazwisku 
jakąś cząstkę „Sulamanidze”. Dziesięć 
procent to Ormianie. Są doskonałymi 
handlowcami. No i jest jeszcze trochę 
Żydów. Oni mają doskonałe kontakty 
na świecie. To wszystko wynika z na- 
szych doświadczeń historycznych.  
W tym niespokojnym regionie mo- 
żna było przetrwać, zbudować coś, 
tylko opierając się na więziach sil-
niejszych niż etos wspólnej pracy, 
czy pieniądz. To też wielowiekowa 
tradycja wspierania się, pomagania 
swoim, chronienia bliskich i dalszych 
krewnych. 

Wywiad ukazał się w „EDEN Magazyn 
SPA & Wellness”, nr 7/2013. Przedruk 
wybranych fragmentów za zgodą 
redakcji.

Siła tkwi w rodzinie
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