
Derma News
Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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15 lat SLDE!
Specjalne wydanie magazynu

Jubileuszowy wywiad 
z dr Barbarą Walkiewicz-Cyrańską,  

prezesem SLDE

Forum „Derma Newsa”:
Toksyna botulinowa 

– nowe możliwości terapeutyczne
dr n. med. U. Kozłowska, 

dr  K. Pawełczyk-Pala, dr A. Kępa

Rynek dermatologii estetycznej:
prezentacje firm, nowości, wywiady

 
Biologia wsparciem dla dermatologii:

rozmowa z Elżbietą Kicińską-Baran 
– dyrektor Laboratoire Dermatologuique 

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

Jak zamówić magazyn?
Wejdź na stronę internetową www.dermatologia-estetyczna.pl 
i wyślij zamówienie na prenumeratę e-mailem. 
Informacja i zamówienia: tel. (22) 853 39 70, fax: (22) 847 69 33
tel. 695 803 801, 607 338 827, 605 332 776, 
e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam w dniach 7-9 marca na XV Jubileuszowy 
Kongres organizowany przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych – to najważniejsze  
coroczne wydarzenie w naszej branży jest okazją  
do wielu spotkań i wymiany doświadczeń. 
 W wywiadzie opublikowanym w tym numerze, 
podsumowując 15 lat pracy Stowarzyszenia, powie- 
działam: „To my stworzyliśmy dermatologię estetycz-
ną w Polsce”. Gdyby nie pasja i zaangażowanie kilku 
koleżanek i kolegów, z którymi zaczynałam i którzy 
do dziś czynnie działają w Stowarzyszeniu i Między- 
narodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-
-Aging, nie byłoby tego sukcesu. 
 Chcę też serdecznie podziękować firmom, które 
nam zaufały na samym początku i wspierają przez 
te wszystkie lata, także wielu nowym, które cały czas 
przyłączają się do naszych inicjatyw. Wspólnie mamy 
możliwość umacniania wysokiej pozycji dermatologii 
estetycznej w naszym kraju. Docieramy też do mediów 
i kształtujemy świadomość pacjentów. 
 Już od 10 lat wydajemy „Derma Newsa” – maga-
zyn, który jest chętnie czytaną  i cenioną przez  leka- 
rzy z naszej branży pozycją wydawniczą. Magazyn 
dla pacjentów – „Ekspert Anti-Aging” – pozwala pu- 
blikować artykuły eksperckie, które znakomicie 
wspierają pracę lekarzy i są dla pacjentów znacznie 
bardziej wiarygodnym źródłem informacji niż ulotki 
reklamowe. Mamy w zanadrzu wiele ciekawych 
planów i nowych inicjatyw, do których chcielibyśmy 
zaprosić lekarzy i firmy. O wszystkim będziemy 
informować na łamach „Derma Newsa”.
Dziękuję raz jeszcze, zapraszam do lektury magazynu 
i życzę, aby te trzy dni Kongresu były dla wszystkich 
uczestników ciekawe i udane zarówno pod względem 
naukowym, jak i towarzyskim.     

BEZPŁATNY MAGAZYN

Derma News
Nr 47/2014
styczeń/luty

Opinie profesjonalistów
„Moje pacjentki bardzo lubią »Eksperta Anti Aging«, wręcz pytają o niego. 
W naszym gabinecie praktycznie każda ilość schodzi jak ciepłe bułeczki. 
Pacjentki chętnie zabierają ten magazyn do domu. Wartość »Eksperta«  
polega przede wszystkim na tym, że w 100 procentach trafia on do osób  
zainteresowanych tematyką medycyny estetycznej. Ja sama czytam z zain- 
teresowaniem każdy numer, równie chętnie czytają go pielęgniarki”.

Dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa

„Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej 
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze – praktycy, 
którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam, co napisa-
li moi koledzy i koleżanki. Pacjenci są zadowoleni, że podczas oczekiwania 
na zabieg (np. w czasie znieczulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat 
interesuje”.

Dr Dorota Prandecka, Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii Plastycznej Lasermed, Warszawa

foto: Lidia Popiel
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foto: Lidia Popiel

z okazji XV Jubileuszowego Kongresu stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych rozmawiamy o dynamicznym rozwoju rynku estetycznego w Polsce  
z dr Barbarą Walkiewicz-Cyrańską, prezesem sLDE.

Derma News: Jak obecnie wygląda 
rynek dermatologii estetycznej 
w Polsce? 
dr B. Walkiewicz-Cyrańska: Jest na pew- 
no jednym z najprężniej rozwijających 
się obszarów, w branży dermatologii 
esetetycznej notuje się 20-procento- 
wy wzrost każdego roku. Ten dyna- 
mizm to wynik starań firm sprowa- 
dzających do Polski nowoczesne pre- 
paraty i techniki w zasadzie w tym 

samym czasie, w jakim pojawiają się 
one na świecie. Ponieważ ich zakres 
jest coraz szerszy, pacjenci mają coraz 
większą możliwość wyboru metod, 
jakie odpowiadają im najbardziej. 
A dzięki popularyzacji tej tematyki 
w mediach rośnie ich świadomość. 
Wymagający pacjent wie, czego oczeki- 
wać po zabiegach i jak wybrać wła-
ściwy gabinet. Od momentu gdy kil-
kanaście lat temu dermatologia este- 

tyczna wkraczała na polski rynek, 
branża wykonała milowy krok. 
 
Jaka jest rola stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych w Polsce?
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych istnieje od 1999 roku – to już 
15 lat. Tworzymy zwartą, skonsolido-
waną grupę zawodową. Nasi lekarze 
są doskonale wykształceni i aktywni 

To my stworzyliśmy rynek 
dermatologii estetycznej 
w Polsce 

ROzMOWA  „DERMA NEWSA”
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nie tylko w Polsce, Europie, ale i w in-
nych częściach świata. Biorą udział  
w sympozjach, szkoleniach, warszta-
tach organizowanych w najlepszych 
światowych ośrodkach i prowadzo-
nych przez najlepszych specjalistów 
dermatologii  estetycznej, a zdobytą 
wiedzę przekazują podczas szkoleń 
w Polsce. Cieszę się, że jesteśmy 
również bardzo doceniani na świecie 
i zapraszani na międzynarodowe kon-
gresy jako wykładowcy. 
 Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 
400 lekarzy – to najlepsi specjaliści  
w Polsce zajmujący się dermatologią 
estetyczną. Wszyscy prowadzą wła- 
sną praktykę lekarską, w której wy- 
konują zabiegi z użyciem najnowo-
cześniejszych metod stosowanych ak- 
tualnie na świecie. Przez te lata wyk-
ształciliśmy grupę bardzo profesjo-
nalnych lekarzy, którzy zajmują się 
tą dziedziną medycyny. Najczęściej 
dzieje się tak, że pokazywane przez 
zaproszonych wykładowców ze świa-
ta na kongresach techniki zabiegowe 
nasi lekarze w większości już znają. 
Poprzez nieustanne kształcenie ugrun- 
towaliśmy pozycję dermatologii este- 
tycznej w Polsce. Co roku z różnych 
form szkoleń organizowanych przez 
Stowarzyszenie korzysta ok. 1000 osób. 
Osoby, które kilkanaście lat temu wraz 
ze mną zakładały Stowarzyszenie Le- 
karzy Dermatologów Estetycznych, 
do tej pory bardzo czynnie działają 
w tej organizacji. Dzisiaj możemy 
 z dumą mówić, że to my stworzyliśmy 
dermatologię estetyczną w Polsce. 

Jaki, Pani zdaniem, jest obecnie 
poziom usług świadczonych 
przez lekarzy? 
Mamy liczne grono dobrze przygoto- 
wanych, wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, którzy świetnie znają swój 
zawód. Ciągle też doskonalą swoje 
umiejętności, mając świadomość, że 
wiedza o tym, jak wykonać zabieg, 
jest często niewystarczająca. Niepokoi 
nas jednak fakt, że coraz więcej osób 
niepowołanych, bez wykształcenia me- 
dycznego i doświadczenia wykonuje 
zabiegi estetyczne, w dodatku prepa- 
ratami bez certyfikatów, pochodzący- 
mi z niewiadomego źródła. Obecny, dy- 
namiczny, ale i niekontrolowany rynek 
medycyny estetycznej, niesie za sobą 
wiele zagrożeń. Dlatego właśnie jest 
potrzebna taka organizacja jak Sto- 
warzyszenie. Dzielimy się naszymi do- 
świadczeniami i wiedzą z lekarzami, 
którzy dopiero zaczynają swoją pra- 
ktykę. Dla pacjentów natomiast reko- 

mendacja Stowarzyszenia jest gwaran- 
cją bezpieczeństwa i profesjonalizmu.
 
Czy był to jeden z powodów 
powołania przy stowarzyszeniu 
Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging 
– skonsolidowanego 2-letniego 
programu szkoleń dla lekarzy?
Rozwój medycyny estetycznej w Europie 
i na świecie jest bardzo gwałtowny, wy- 
nika to z pewnego charakteru współ-
czesnego świata, w którym ludzie chcą 
być długo sprawni, zdrowi i dobrze wy- 
glądać. Dla naszego środowiska jest nie- 
zwykle ważne, aby lekarze, którzy sta- 
wiają pierwsze kroki, byli solidnie przy- 
gotowani oraz stosowali w swojej pra- 
ktyce sprawdzone preparaty i standar- 
dy wypracowane przez ekspertów. Za- 
leży nam na utrzymaniu profesjonal- 
nego poziomu i ochronie dobrej opinii, 
jaką się cieszymy. Wszystkie te działa- 
nia ukierunkowane są na bezpieczeń- 
stwo i zadowolenie pacjenta. 
 Jest wielu lekarzy, którzy chcą zwią- 
zać swoje życie zawodowe z tą dzie- 
dziną medycyny, nie zawsze są to der-
matolodzy, z uwagi na to, że miejsc 
specjalizacyjnych jest niezwykle ma- 
ło. Dlatego nasze Stowarzyszenie, ko- 
rzystając z wieloletniego doświadcze- 
nia szkoleniowego, podjęło się 5 lat te- 
mu przygotowania programu kształ- 
cenia, które będzie usystematyzowa- 
ne i całościowe. Dwuletni program na- 
uczania ma dać bardzo rzetelne po- 
dwaliny lekarzom, którzy chcą pra- 
cować w tym zawodzie. Stąd pow- 
stało nasze Międzynarodowe Cen-
trum Kształcenia Medycyny Anti-Aging, 
w którym wykładowcami i trenerami  
są wybitni specjaliści, od lat zajmujący 
się dermatologią estetyczną. 
 Przede wszystkim uczymy lekarzy, 
że w tym obszarze  medycyny nie moż- 
na nastawiać się na szybkie, doraźne 
efekty – to droga na skróty, która jest 
niebezpieczna i dla pacjenta, i dla le- 
karza. Medycyna przeciwstarzeniowa 
polega na wieloletniej, systematycz- 
nej pracy z pacjentem. Staramy się, 
aby jakość kształcenia była na bar-
dzo wysokim poziomie, dotyczy to 
zarówno kadry dydaktycznej, jak rów- 
nież miejsca, w którym lekarze mogą 
się uczyć, nabywać umiejętności prak- 
tyczne. W Centrum Kształcenia przy 
Włodarzewskiej w Warszawie do dys- 
pozycji słuchaczy oddaliśmy salę konfe- 
rencyjną oraz 8 gabinetów, spełniają- 
cych wszystkie wymogi Sanepidu, gdzie 
pod okiem doświadczonych trenerów 
lekarze w małych kilkuosobowych gru- 

pach mają możliwość ćwiczenia te- 
chnik zabiegowych przy udziale pacjen- 
tów. Jest to unikatowe miejsce na ska- 
lę europejską, nikt do tej pory nie stwo- 
rzył takich warunków do komplekso- 
wego szkolenia lekarzy w tej dziedzi- 
nie medycyny. Zjazdy odbywają się raz 
w miesiącu, w pozostałe dni sale i ga- 
binety wynajmujemy na szkolenia dla 
firm związanych z branżą, które chętnie 
korzystają z naszej bazy.

W tym roku odbywa się XV Jubile-
uszowy Kongres. Co szczególnego 
się na nim wydarzy?
Raz do roku spotykamy się na Między- 
narodowym Kongresie w Warszawie, 
który przez te lata stał się najważ-
niejszym wydarzeniem w naszej bran- 
ży. Potrzeba ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji i samodoskonalenia wyni-
ka nie tylko z konieczności zbierania 
punktów edukacyjnych. 
 Takie coroczne spotkania lekarzy, 
przedstawicieli branży ze strony firm 
oraz dziennikarzy stwarzają okazję do 
podjęcia ważnych tematów, są polem 
do dyskusji, wymiany doświadczeń, 
a przede wszystkim do pogłębiania 
wiedzy. Zawsze bardzo starannie przy-
gotowujemy program Kongresu. Jego 
zakres obejmuje zarówno wykłady 
teoretyczne, jak i pokazy najnowszych 
technik zabiegowych. W tym roku go- 
ścimy wykładowców, którzy pomaga- 
li nam w tworzeniu pierwszego kon-
gresu 15 lat temu – takich jak dr Ber- 
nard de Berry Borowiecki z Kaliforni, 
prof. Pierre Andre z Francji czy dr Eck-
art Heneke z Niemiec – i współpracują 
z nami przez te wszystkie lata. Za- 
prosiliśmy też nowych, wybitnych wy- 
kładowców – z RPA (dr Alek Nikolic) 
i z Niemiec (dr Wolfgang Philipp- 
-Dormston), których mamy przyjem-
ność gościć po raz pierwszy. Na kon- 
gresie będą zarówno wykłady podsu- 
mowujące techniki, które wykonujemy 
od kilkunastu lat (np. wypełnianie kwa- 
sem hialuronowym), jak i prezentujące 
najnowsze techniki zabiegowe, takie 
jak nici liftingujące. Obecność najlep-
szych wykładowców z całego świata 
gwarantuje wysoki poziom merytory-
czny wykładów. Z roku na rok wzrasta 
zainteresowanie firm wystawiających 
stoiska i zwiększa się liczba chętnych 
do udziału w kongresie. Te kilkanaście 
lat intensywnej pracy osób działają-
cych w SLDE wyraźnie pokazuje, że 
nasza działalność edukacyjna ma sens 
i zaowocowała ugruntowaną, wysoką 
pozycją dermatologii estetycznej w na- 
szym kraju.
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Dzisiaj to jeden z najpopularniejszych 
produktów do demakijażu i oczyszcza-
nia twarzy na rynku. Na całym świecie 
co 5 sekund sprzedaje się jedna butel-
ka Sensibio H2O. 

OrYgINALNE BADANIA 
I PAtENtY
Jean-Noël Thorel doszedł do wniosku, 
że tylko działając na własny rachunek, 
może realizować swoją wizję. Dlatego 
odszedł z firmy i w 1987 roku stworzył 
laboratorium produktów kosmetycz-
nych, a w 1992 wreszcie powołał do 
życia markę BIODERMA. Podobnie jak 
w przypadku kosmetyków, również 
nazwa firmy nawiązuje do całej filozo-
fii. BIODERMA to połączenie członów 
2 słów – BIOlogia i DERMAtologia  
– w myśl hasła biologia wsparciem 
dla dermatologii, które odtąd będzie 
przyświecać założycielowi oraz zespo-
łowi badaczy, zgrupowanych w siedzi-
bie firmy w Lyonie we Francji.
 BIODERMA powstawała od pod-
staw, bez jakiegokolwiek wsparcia fi- 
nansowego, co nie przeszkodziło za-
łożycielowi osiągnąć sukces. W 1992 
roku dermokosmetyki BIODERMA po-
jawiły się w aptekach we Francji, a trzy 
lata później rozpoczęła się ich ekspan-
sja na rynki europejskie. Jednocześnie 
Jean-Noël Thorel tworzył wciąż nowe 
produkty. W 2002 roku BIODERMA 
uzyskała patent BIOprotection®, który 
wszedł w skład produktów prze-
ciwsłonecznej linii Photoderm. BIOpro-
tection® chroni DNA komórek skóry 
oraz jej naturalny system immuno-
logiczny przed zniszczeniami po- 

Obecnie kosmetyki marki Laboratoire 
Dermatologique BIODERMA dostępne 
są w ponad 80 krajach na całym świecie. 
Jej początki sięgają 1977 roku, kiedy to 
francuski biolog i farmaceuta Jean-Noël 
Thorel postanowił zbadać mechanizmy 
zachodzące w ludzkiej skórze. Chciał 
ją lepiej poznać i rozumieć. Wnioski, 
do jakich doszedł, sformułował w je-
dnym zdaniu: „Kiedy skóra cierpi, po-
winniśmy nauczyć ją, jak żyć zgodnie 
z jej naturalną biologią, zamiast tylko 
ją leczyć...”. 
 Jean-Noël Thorel zrozumiał, że konie- 
czna jest zmiana podejścia do kwestii 
pielęgnacji skóry. Należy poznać dokła- 
dnie biologię skóry i przyczyny jej dys-
funkcji, aby skutecznie przeciwdziałać 
jej dermatologicznym problemom po- 
przez przywrócenie jej naturalnej rów- 
nowagi. To nowatorskie podejście do 
tematu skóry, określane jako „bioder-
matologiczne”, nie zyskało początkowo 
zwolenników. Nawet firma kosmetycz-
na, w której pracował sam Thorel, nie 
chciała angażować się we wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań. Mimo to 
twórca Biodermy nie poddał się, prze-
konany o słuszności swoich założeń 
doprowadził w 1977 roku do powstania 
pierwszego produktu. Był nim szampon 
dermokosmetyczny Nodé, który nie za- 
wierał żadnych detergentów i dzięki te- 
mu zachowywał naturalne właściwości 
filmu hydrolipidowego włosów. założe- 
nia, którymi kierował się Thorel, pod- 
kreślane były na każdym kroku rów-
nież w nazwach produktów, szampon 
Nodé pochodzi od słów „no detergent”.  
 W 1985 roku powstał kolejny unika-
towy i przełomowy zarazem produkt, 
który stał się jednym z najważniejszych 
w portfolio BIODERMA – płyn micelarny 
Sensibio H2O. Micel stworzony przez 
Jean-Noël Thorel’a był pierwszym tego 
typu produktem na rynku i stał się 
inspiracją dla konkurencyjnych marek. 
To, co wciąż jednak wyróżnia Sensi-
bio H2O, to fakt, że zawiera on estry 
kwasów tłuszczowych, które naśladują 
naturalne fosfolipidy budujące błony 
komórek skóry. Jako jedyny na rynku 
stworzony jest zgodnie z biodermato-
logicznym podejściem do skóry. Jego 
początki nie były łatwe, ciężko było 
przekonać kogokolwiek do produkcji 
tego innowacyjnego dermokosmetyku. 

wodowanymi promieniowaniem UV,  
aby zachować jej naturalną równowagę  
i ochronę przed słońcem. 
 Dwa lata później pojawia się kolej- 
na innowacja – patent Fluidactiv®, 
który znajduje się w produktach z linii 
Sébium do skóry tłustej i mieszanej. 
Naukowcy odkryli, że jedną z przy-
czyn trądziku jest zmiana jakości ło- 
ju. W skórze trądzikowej ulega on zgę-
stnieniu, przez co nie może wypływać, 
zatyka pory skóry, co prowadzi do ich 
zaczopowania i powstawania krost  
i zaskórników. Innowacyjność patentu  
Fluidactiv® polega na tym, że działa 
on na przyczynę problemów, przy-
wracając płynność łoju do takiego 
poziomu jak w zdrowej skórze. 
 Kolejne lata to nowe patenty.  
W 2005 roku Aquagenium® zawar-
ty w linii produktów Hydrabio, które 
przywracają skórze naturalną zdolność 
nawilżania. Opracowana technologia 
stymulująca tworzenie w błonach ko-
mórkowych akwaporyn – kanalików 
transportujących wilgoć – była odkry-
ciem Petera Agre, laureata Nagrody 
Nobla. Jednym z ostatnich patentów, 
który w 100% wpisuje się w bioder-
matologiczne podejście do skóry, jest 
MATRICIUM®. Produkt, który składa się 
z 63 składników niezbędnych do re- 
generacji komórek i naturalnie wystę-
pujących w skórze. 
 BIODERMA wszystkie swoje produk-
ty grupuje w 10 linii do różnych typów 
skóry: Sensibio – do skóry wrażliwej, 
Hydrabio – do skóry odwodnionej, 
Matriciane – do skóry z oznakami sta-
rzenia się, Sébium – do skóry tłustej 

Biologia wsparciem dla dermatologii 
to nie kolejne hasło reklamowe, lecz prawdziwa filozofia, która w momencie  
powstania firmy była na rynku kosmetycznym całkowicie pionierska.

PREzENTACJE:  Specjalista od innowacji
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Bioderma jest obecna w Polsce od 
roku 2000, a więc już 14 lat. Pracując 
w firmie 8 lat, mocno obserwuję nasz 
rynek i porównuję go do innych kra-
jów. Część nawyków jest na wszyst-
kich rynkach zbieżna, ale są też ob-
szary, które są dla Polski specyficzne. 
Pierwszym widocznym czynnikiem 
wyróżniającym Polskę jest cena. Port-
fele Polaków, szczególnie teraz, w do-
bie kryzysu, nie są „grube” i to w znacz- 
nym stopniu determinuje decyzje za-
kupowe. Ciągle szukamy okazji i pro-
mocji. Istnieją też segmenty rynku der-
mokosmetyków doskonale rozwinięte 
w Europie Zachodniej, a u nas wciąż 
czekają jeszcze na swój czas. Takimi 
segmentami jest na przykład ochro-
na przeciwsłoneczna oraz segment 
produktów wspomagających gojenie, 
które ciągle radzą sobie słabiej. 
 
W jakim kierunku Pani zdaniem  
będzie się rozwijała kosmetologia 
światowa, jakie są obecne trendy 
i jakie największe wyzwania stoją 
przed tym rynkiem? 
Kosmetologia rozwija się nieustannie, 
to wynik chęci pozostania młodym 
przez długi czas. Skoro życie tak przy- 
spiesza, oczekujemy równie szybkich 
efektów w sferze kosmetologii. W mia-
rę upływu lat zaczyna być widoczny 
mocno dominujący trend upiększania 
się, korekty urody, odmładzania w spo- 
sób naturalny. Idąc dalej tym torem, 
przy szybkim rozwoju nauki będziemy 
lepiej poznawać procesy zachodzące 
w skórze, powiązania, a więc siłą 
rzeczy będziemy starali się wpływać 
na ich zatrzymanie lub modyfikację.  

W ubiegłym roku po raz kolejny otrzy- 
maliście Państwo Perłę Dermatolo- 
gii Estetycznej dla sensibio Ar. Pro-
szę przypomnieć produkty nagro-
dzone w poprzednich latach oraz po- 
wiedzieć, jakie znaczenie ma dla fir- 
my nagroda przyznawana przez pol- 
skich dermatologów. 
Tak, faktycznie, w ubiegłym roku otrzy- 
maliśmy Perłę dla naszego doceniane- 
go już od lat przez lekarzy dermato-
logów – Sensibio AR. Bioderma w swo-
im dossier ma aż 14 nagrodzonych 
Perłami produktów. W gronie naszych 
laureatów znajdują się dobrze znane 
wszystkim produkty, takie jak: linia na 
przebarwienia White Objective, Sensi-
bio AR, Cicabio krem i lotion, Sebium 
Pore Refiner, Matricium, Photoderm 
Bronz SPF 50+, Sebium AKN, Cicabio 
Arnica+, Sensibio AR BB oraz Sebium 
Global. Jest nam niezmiernie miło i czu- 
jemy się zaszczyceni. Dla nas nagro- 
da Pereł Dermatologii Estetycznej to 
niezwykły prestiż, zważywszy na fakt, 
iż nagrody te są wyłaniane dzięki gło-
som lekarzy dermatologów. Bioderma 
ściśle współpracuje ze środowiskiem 
dermatologów, aby dostarczyć sku-
tecznych i nowoczesnych rozwiązań 
wspomagających codzienną praktykę 
lekarską. Nagrody przyznawane na-
szym produktom co roku są dla nas 
sygnałem, że dobrze wpasowujemy 
się w oczekiwania związane ze specja-
listycznym leczeniem.

Od ilu lat Bioderma jest na rynku pol- 
skim? Czy ten rynek ma Pani zdaniem 
swoją specyfikę, czy też nie różni się 
niczym od rynków zachodnich? 

Bioderma tworząc swoje produkty, 
stara się wykorzystywać ten trend. 
Śledzi najnowsze doniesienia medycz-
ne na temat procesów zachodzących 
w skórze i wykorzystuje badania do 
tworzenia produktów pomagających 
działać na biologiczne procesy, a nie 
tylko na jego symptomy. Najlepszym 
przykładem takiego działania są os-
tatnie hity, czyli Matricium® (wyrób 
medyczny) oraz Sebium Global. Pier- 
wszy z nich to światowy patent, który 
przywraca komórkom właściwą dla 
młodej skóry zdolność do regenera- 
cji i odbudowy. Dostarcza skórze nie- 
zbędnych substratów zapewniających 
jej optymalne funkcjonowanie. Skła- 
dniki aktywne, które naturalnie wy- 
stępują w skórze, są przez nią całko-
wicie przyswajalne. 
 Sébium Global to z kolei produkt 
nowej generacji, który działa global- 
nie na przyczyny i objawy trądziku. 
Reguluje ilość i jakość łoju (sebum) 
do poziomu takiego jak w zdrowej 
skórze, dzięki wyjątkowej opatento-
wanej kombinacji bazującej na naj-
nowszym odkryciu dermatologicznym 
Bakuchiol i Fluidactiv®.

Jakie są najbliższe plany firmy,  
czy szykują się może jakieś nowe 
premiery?   
Oczywiście. Dział rozwoju firmy Bioder-
ma przy współpracy z lekarzami derma- 
tologami nieustannie pracuje nad no-
wymi produktami, tworzonymi w opar-
ciu o najnowsze odkrycia medyczne. 
Proszę śledzić nasze działania, ciekawe 
innowacyjne produkty będą pojawiać  
się już wkrótce.

Bioderma doceniana 
przez polskich dermatologów

rozmowa z Elżbietą Kicińską-Baran, Dyrektorem generalnym 
marki Laboratoire Dermatologique BIODErMA Poland

Laboratoire Dermatologique BIODER-
MA jest tworzenie dermokosmetyków 
zawierających molekuły naturalnie wy- 
stępujące w skórze. Działanie produk-
tów opiera się na korekcie lub odtwo- 
rzeniu biologicznych procesów zacho-
dzących w skórze, poprzez sięganie  
do przyczyn dysfunkcji, tak, aby za-
częła ona funkcjonować jak zdrowa.  

i mieszanej, Photoderm – ochrona 
przeciwsłoneczna, Atoderm – do skóry 
suchej, bardzo suchej i atopowej, Nodé 
– do włosów i skóry głowy, Cicabio  
– do skóry podrażnionej i uszkodzonej, 
White Objective – do skóry z przebar-
wieniami, ABCDerm – przeznaczona 
do delikatnej skóry dziecka. 
Wciąż głównym priorytetem marki 

BIODERMA stale współpracuje z licz- 
nymi dermatologami, ośrodkami nau- 
kowymi i naukowcami, wyszukując  
pionierskich badań. Wszystko po to, 
aby jeszcze lepiej rozumieć procesy 
zachodzące w skórze i aby ciągle 
tworzyć innowacyjne produkty. Ponie-
waż wciąż, niezmiennie biologia jest 
wsparciem dla dermatologii. 
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Najnowsze doniesienia o kolejnych 
możliwościach toksyny botulinowej 
są bardzo ciekawe, niemniej w sa-
mej medycynie estetycznej  jest dla 
niej nadal sporo miejsca. Mimo 
że ostatnie  lata zaowocowały po-
jawieniem się wielu nowości w wa- 

chlarzu terapii anti-aging, to jednak 
nie ma innego leku, który oddzia-
ływałby na mięśnie w celu regulacji 
mimiki twarzy. Same zmarszczki mo- 
żemy poddawać różnym terapiom, 
ale toksyna botulinowa wciąż jest 
najlepszą metodą zrelaksowania 
okolicy oka, jego otwarcia i na-
dania twarzy wrażenia wypoczętej. 
Wygładzenie zmarszczek inną te-
chniką na powierzchni skóry pozo-
stawi jednocześnie spięty mięsień, 
który w holistycznym ujęciu wy-
glądu twarzy (jako efektu zacho-
wania i transformacji wszystkich 
tkanek)  może sprawiać, że pomimo 
gładkiej skóry jej rysy będą zbyt os-
tre, a wygląd zmęczony. 
 Żadna inna technika zabiegowa 
nie pozwala nam wpływać na rela-

ksację mięśni mimicznych, dlatego 
jest to często jeden z pierwszych 
zabiegów proponowanych pacjen-
tom na początku terapii anti-aging. 
Ważne jest takie prowadzenie tej 
terapii, by komponując ją z różnych 
technik zabiegowych, stosować mi-
nimalne dawki samej toksyny botu-
linowej, zmierzając do osiągnięcia 
jak najbardziej naturalnych efektów 
terapii. 
 Toksyna botulinowa jest rów- 
nież wciąż niezastąpionym lekiem 
w leczeniu nadpotliwości, te zabiegi  
wykonuje się głównie w gabinetach 
medycyny estetycznej. Co do pozo-
stałych wskazań, będę śledziła wszy-
stkie nowości z uwagą, licząc na po-
szerzenie palety terapii w różnych 
obszarach dla dobra pacjentów.

dr Krystyna Pawełczyk-Pala 
juwena.pl

WyPOWIEDzI EKSPERTóW

toksyna botulinowa jest używana z powodzeniem w celach estetycznych od prawie 
trzydziestu lat. Jak się okazuje, wciąż nie wszystko o niej wiemy, a wyniki  
najnowszych badań skłaniają do zastanowienia się nad przyszłością tej substancji  
i wskazaniami do jej zastosowania. 

Neurotoksyna typu A używana w ko-
rektach zmarszczek mimicznych od 
1987 roku, zarejestrowana przez FDA 
do usuwania zmarszczek gładzizny, 
wydaje się substancją o dobrze po-
znanym mechanizmie działania. Wni- 
kając do presynaptycznego zakoń-
czenia nerwu cholinergicznego, blo- 
kuje uwalnianie acetylocholiny z pę- 
cherzyków presynaptycznych. Skut-
kuje to zablokowaniem mimiki mię- 
śni oraz wydzielania potu w ostrzyki-
wanych okolicach. Efekt jest odwra-
calny po upływie 3-4 miesięcy. 
 Ostatnio pojawiło się wiele nowych 
teorii na temat działania toksyny. 
Według jednej z nich, toksyna powo- 
duje skurcz skórnych naczyń krwio- 
nośnych. Tę jej własność potwier-
dziła praktyka – używana w niewiel- 
kich ilościach w iniekcjach na twa-
rzy zmniejszała przekrwienie w przy- 
padku prerozacea i rozacea. W zwią-
ku z tym pojawiły się postulaty, by 
leczyć toksyną przewlekłe ogniska 
chorób zapalnych takich jak łuszczyca 

czy wyprysk. Informacja o oddziały- 
waniu toksyny na naczynia krwio-
nośne jest zaskakująca o tyle, że nie 
sądzono dotychczas, aby mogła ona 
wpływać na inne struktury skórne niż 
nerwy. W aspekcie działań przeciw-
starzeniowych skurcz naczyń krwio- 
nośnych wymaga dokładnego zba-
dania, czy na pewno wywoła ko-
rzystny efekt. 
 Innym doniesieniem dotyczącym 
toksyny botulinowej jest informacja 
o tym, że redukuje ona wydzielanie 
łoju. Poszukuje się również odpo-
wiedzi na pytanie, czy toksyna może 
mieć jakiś wpływ na fibroblasty 
skórne. 
 Niezwykle ciekawe są prace do- 
tyczące zastosowania toksyny bo- 
tulinowej w leczeniu depresji. W je- 
dnej z nich udowodniono na wiary- 
godnej grupie pacjentów, że jedno-
razowe podanie toksyny w okolicy 
gładziny w celu usunięcia zmarsz-
czek mimicznych powodowało ustą- 
pienie depresji u pacjentów. Gdyby 

wyniki uwiarygodniły się  w kolejnych 
badaniach, mielibyśmy następny bar- 
dzo skuteczny sposób leczenia de- 
presji. Ciekawa pozostaje kwestia, 
w jakim mechanizmie działa toksyna 
w procesie poprawy nastroju. Czy 
chodzi tu tylko o poprawę jakości 
życia związaną z lepszym wyglą- 
dem, czy może istnieje nieodkryty 
dotychczas szlak neuroprzekaźnic- 
twa między gładzizną a mózgiem, 
co brzmi nieprawdopodobnie. Nie- 
mniej toksyna na pewno nie zosta- 
ła jeszcze całkowicie „rozpracowana” 
przez neurobiologów. Czas pokaże, 
czy któraś z metod znajdzie stałe miej-
sce w praktyce dermatologicznej.

Opracowała: dr n. med. Urszula Ko-
złowska, specjalista dermatolog z Kli- 
niki Melitus w Warszawie (na pod- 
stawie wykładów prof. Andy Pickett’a 
z Wielkiej Brytanii dotyczących stanu 
aktualnej wiedzy o toksynie botulino-
wej w roku 2013).

KOMENtArzE: 

Toksyna botulinowa 
– nowe możliwości terapeutyczne
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Toksyna botulinowa jest lekiem wy- 
korzystywanym w różnych gałęziach 
medycyny (okulistyka, neurologia,  
medycyna estetyczna). Wciąż obser- 
wujemy pojawianie się nowych wska- 
zań do jej stosowania. Interesującym 
zabiegiem może okazać się lifting 
biustu z zastosowaniem toksyny bo- 
tulinowej, zaprezentowany po raz 
pierwszy przez tajskiego dermato-
loga w 2009 roku w Monte Carlo 
podczas Światowej Konferencji Me-
dycyny Estetycznej. zabieg ten jest 
coraz bardziej popularny w Wiel- 

kiej Brytanii i w USA. Dzięki podaniu 
toksyny botulinowej w skórę wokół 
brodawek sutkowych oraz wokół 
piersi uzyskuje się wygładzenie 
skóry i nieznaczne jej uniesienie. 
Technika wykonania zabiegu po-
lega na bardzo powierzchownym 
podaniu toksyny, aby nie miała ona 
wpływu na mięśnie, a jedynie na 
skórę. 
 Podobna idea przyświeca zabie-
gowi opracowanemu przeze mnie 
w 2007 roku, polegającemu na po-
wierzchownym podaniu koktajlu za- 
wierającego toksynę botulinową, 
nieusieciowany kwas hialuronowy 
oraz odpowiednio skomponowany 
koktajl witamin, aminokwasów i in-
nych substancji odżywczych, w celu 
wygładzenia skóry twarzy, szyi i de-
koltu. Bardzo dobre efekty terapeu-
tyczne uzyskujemy również, stosując 
toksynę botulinową w leczeniu mi-
greny i napięciowych bólów głowy 
– skuteczność terapii sięga ponad 
70% pacjentów, oczywiście kluczem 
jest tu odpowiednia ich kwalifika-

cja. Badania prowadzone przez os- 
tatnie lata przez dr Erica Finzi po-
twierdzają znamienną statystycznie 
poprawę nastroju u pacjentów z roz- 
poznanym epizodem depresji lub 
dystymią na skutek zastosowania to- 
ksyny botulinowej w okolicy mię-
śnia marszczącego brwi. W swoich 
pracach skłania się jednak do wyja- 
śnienia tego faktu mechanizmem be- 
hawioralnym – twarz jest swoistym 
lustrem, w którym odbija się nasz 
aktualny nastrój, wpływając na po- 
prawę jej wyglądu – wtórnie wpły-
wamy również na poprawę nastroju. 
Podobne wnioski wynikają również 
z badań opublikowanych w Journal 
of Psychiatric Research dotyczących 
możliwości zastosowania toksyny bo-
tulinowej we wspomaganym lecze-
niu zaburzeń nastroju. 
 Po raz kolejny dochodzimy więc 
do znanej od lat prawdy – korygując 
defekty estetyczne naszych pacjen-
tów, wpływamy jednocześnie na po-
prawę ich samopoczucia, nastroju  
i wzrost samooceny.

dr Andrzej Kępa
drkepa.com

Rozpowszechnione w ostatnim czasie  
i szerokie zastosowanie miejscowych an-
tybiotyków w leczeniu trądziku dopro- 
wadziło do powstania opornych szcze-
pów P.acnes na całym świecie. Oporność 
na miejscowo stosowaną erytromycynę 
i klindamycynę jest zdecydowanie naj- 
wyższa wśród antybiotyków poddanych 
ocenie w leczeniu trądziku (1-6).
 Firma Galderma od lat stosuje się do 
algorytmu leczenia trądziku, opubli-
kowanego w JAAD w 2003 roku, a za- 
ktualizowanego w 2009 roku (7-8). Po- 
wyższe postępowanie terapeutyczne 
w trądziku zostało zaaprobowane przez 
Amerykańską Akademię Dermatologii 
w „Strategie mające na celu ogranicze- 
nie oporności antybiotykowej szcze-
pów Propionibacterium acnes oraz 
innych bakterii” dystrybuowanej pod- 
czas zimowego spotkania w 2013 roku.
 Wśród produktów firmy Galderma 
oraz niektórych naszych konkurentów 
istnieją pozbawione antybiotyków al-
ternatywne metody leczenia, jesteśmy 
przekonani, że każdy z nas może ode-
grać rolę w ograniczaniu stosowania 
miejscowych antybiotyków w leczeniu 

trądziku. z tego względu firma Gal-
derma podjęła decyzję o stopniowym 
wycofaniu z dystrybucji produktów 
zawierających miejscowo stosowaną 
erytromycynę oraz klindamycynę ze 
swojej oferty produktowej. Proces ten 
będzie rozłożony w czasie, tak by le- 
karze oraz pacjenci mieli czas na prze-
stawienie się na stosowanie produk-
tów alternatywnych.
 Podejmujemy tę inicjatywę z wła-
snej woli, w dobrej wierze oraz zgo-
dnie z naszym obecnym spojrzeniem 
i rozumieniem nowoczesnej nauki do-
tyczącej leczenia trądziku oraz miej-
scowego stosowania antybiotyków.
 Dziękujemy za zrozumienie i ciągłe 
wsparcie.
  z wyrazami szacunku,
  Humberto C. Antunes
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Galderma International nie będzie sprzedawać 
miejscowych antybiotyków w leczeniu trądziku
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polega na pozostawianiu niewielkiej 
ilości preparatu przy każdym wprowa-
dzeniu igły. Jest najbardziej przyda- 
tna w okolicy wierzchołka nosa. Inie- 
kcje powierzchowne do głębokich ob- 
szarów skóry stosuje się, by zapobiec 
niedokrwieniu i wypychaniu implan- 
tu. Wypełnienie kąta nosowo-wargo- 
wego umożliwia uniesienie czubka no- 
sa. W przypadku kobiet kąt ten może 
wynosić 100 lub 110 stopni, w celu na- 
dania delikatnego wyglądu nosa. Trze- 
ba uważać, aby nie poszerzać zbytnio 
słupka nosa u podstawy, umieszczając 
kciuk i palec wskazujący w odpowie- 
dniej pozycji i poprzez delikatny ucisk 
podczas iniekcji. Po zabiegu robi się 
okład z lodu, by zminimalizować za- 
sinienie i obrzęki, które mogą pacjen- 
towi dokuczać przez 1-2 dni. 

DYsKusJA
Główne zalety tej techniki:
1. Nie ma ryzyka wynikającego 
 ze znieczulenia ogólnego. 
2.  Efekt jest natychmiastowy.
3. Możliwa jest bardziej precyzyjna  
 korekta konturu nosa. 
4. Pacjent ma kontrolę nad efektami  
 procedury. 
5. Ból pooperacyjny jest mniejszy 
 niż po operacji chirurgicznej. 
6.  zabieg nie powoduje krwawienia 
 z nosa lub uporczywych obrzęków. 
7.  Procedura jest tymczasowa, 
 odwracalna i tańsza.
8.  Iniekcje mogą ukryć wyraźne 
 garby chrząstki grzbietowej nosa.
Przyśrodkowe liniowe podskórne inie- 
kcje w okolice kostnej i chrzęstnej czę- 
ści grzbietu nosa zwężą szeroki nos 
i wydłużą krótki. Deformację nosa, 
chrząstki bocznej nosa można zama- 
skować poprzez powierzchowną inie-
kcję do ochrzęstnej. Wierzchołek nosa 
można zbudować poprzez iniekcję HA, 
a następnie uformować do pożądanego 
efektu estetycznego. U pacjentów pra- 
gnących węższego nosa trzeba zwię- 
kszyć wysokość jego grzbietu, co stwo- 
rzy iluzję cieńszego i dłuższego nosa. 

Dyskretne objętościowe zmiany kąta 
nosowo-czołowego, nosowo-wargowe- 
go i grzbietu nosa mogą prowadzić 
do znacznych różnic w postrzeganiu es-
tetyki nosa. W obszary te polecam po- 
danie wypełniacza czystego kwasu hia- 
luronowego Perfectha Deep, który po- 
prawi profil nosa i skoryguje jego asy- 
metrię. W swojej wieloletniej prakty- 
ce stosuję z powodzeniem wypełniacz 
Perfectha Deep. Dzięki najnowszej te- 
chnologii udoskonalonych wiązań mię- 
dzycząsteczkowych E-BRID efekt zabie- 
gu jest zadowalający i długotrwały.

tECHNIKA
Przed zabiegiem należy obejrzeć zdję- 
cia en face, z profilu i pod kątem 45 
stopni. Pacjent powinien być w po-
zycji półleżącej. Do punktu wejścia 
na końcówce nosa podaje się środek 
znieczulający z lidokainą. 
 W tym badaniu użyliśmy tępej ka- 
niuli 27g/50 mm. Dzięki swojej wyjąt- 
kowej plastyczności Perfectha Deep 
gładko przez nią przechodzi, minima- 
lizując dyskomfort pacjenta i maksy-
malizując efekt.
 Perfectha Deep wstrzykuje się w pła- 
szczyźnie podskórnej tylko powierz-
chownie do ochrzęstnej lub okostnej, 
po obowiązkowej aspiracji, aby zapo- 
biec przypadkowej tętniczej emboli- 
zacji. zastrzyki podaje się przyśrod-
kowo w celu ominięcia bocznych tę-
tnic szyjnych i nosa. Identyfikację tych 
miejsc przed iniekcją może wspomóc 
badanie dotykowe. Kaniulę utrzymu-
jemy w linii środkowej, aby ominąć 
naczynia nosa, działając nią w bok 
od linii środkowej. Kaniula może być 
umieszczona w dwóch kierunkach,  
w pierwszym: od czubka nosa do gła- 
dzizny czoła w leczeniu grzbietu, w dru- 
gim: igła jest wycofana i skierowana 
w stronę słupka nosa w celu uniesienia 
jego końcówki. 
 Techniki: linijna, depozytowa lub wa- 
chlarzowa są stosowane w zależności 
od powierzchni i objętości, która wy-
maga korekty. Technika depozytowa 

 Opadający wierzchołek nosa może 
być uniesiony jednym wstrzyknięciem 
w podstawę słupka nosa, aby otwo-
rzyć kąt nosowy. Kąt można szerzej 
otworzyć poprzez podanie 2 jednostek 
botoksu do mięśnia obniżającego kąt.
 za pomocą iniekcji Perfectha Deep 
można również leczyć powikłania ope- 
racji chirurgicznej: skorygować słupek 
i skrzydełka nosa oraz dokonać drob-
nych poprawek przy asymetrii i korek-
cji kostnych wzniesień.

POWIKŁANIA
Spośród 20 przypadków zastosowa-
nia niechirurgicznej rynoplastyki z uży- 
ciem Perfectha Deep zaobserwowano 
kilka działań niepożądanych. W dwóch 
przypadkach siniaki, w jednym konie-
czność korekty w celu uzyskania sa- 
tysfakcjonującego efektu. Nie było po-
ważnych powikłań, np. infekcji, mar- 
twicy z zatorem tętnicy, martwicy wy- 
nikającej z ucisku czubka nosa pod- 
czas iniekcji i osteofitu od wstrzy-
knięcia okostnej. 
 zagrożenia zredukowano dzięki 
skrupulatnej technice iniekcji i popra- 
wnemu zrozumieniu anatomii chrzą- 
stek i naczyń nosa oraz dobraniu wy-
pełniacza o wysokiej czystości, masie 
cząsteczkowej oraz odpowiedniej pla-
styczności i gęstości.
 Laboratorium ObvieLine od lat do- 
starcza lekarzom na całym świecie prze-
badane i sprawdzone produkty, które 
cieszą się zaufaniem specjalistów.
 Każdy LOT Perfecthy posiada szcze-
gółowe badania stężenia BDDE, po- 
ziomu pH, stężenia endotoksyn i ste-
rylności produktu.

www.beautymed.pl

Niechirurgiczna rynoplastyka przy użyciu wy- 
pełniacza kwasu hialuronowego Perfectha Deep
Niechirurgiczna korekta nosa przy użyciu wypełniaczy staje się coraz bardziej 
popularna. Wynika to z zagrożeń, jakie niesie za sobą rynoplastyka chirurgiczna 
– bardzo trudna i wymagająca pod względem technicznym operacja. 

Autor: dr Ayman El-Attar MD, ABLS, ABFM Founder of Derma Laser Centers of New Jersey, USA
General Secretary of The American Academy of Aesthetic Medicine
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Holistic Lift by dr Kepa 
– nowatorska technika 
łączona. Premiera metody.

streszczenie:
Holistic Lift by dr Kepa to grupa zabiegów wykorzystujących właściwości nici 
polidioksanowych oraz innych egzo- i endogennych związków w celu optymali-
zacji efektów terapii defektów estetycznych.
rodzinę Holistic Lift by dr Kepa tworzą trzy rodzaje zabiegów:
1. Holistic Lift by dr Kepa PDO-HA – połączenie nici polidioksanowych z kwasem 
hialuronowym lub kwasem hialuronowym z hydroksyapatytem wapnia.
2. Holistic Lift by dr Kepa PDO-PrP – połączenie nici polidioksanowych z osoczem 
bogatopłytkowym.
3. Holistic Lift by dr Kepa – połączenie nici polidioksanowych z autologicznymi 
komórkami macierzystymi pozyskiwanymi z tkanki tłuszczowej pacjenta.
W trakcie jednej procedury uzyskujemy poprawę nawilżenia skóry, napięcie i wy- 
gładzenie jej powierzchni, wzrost ilości endogennego kolagenu, redukcję zmar-
szczek i efekt liftingu wiotkiej i pozbawionej elastyczności skóry. zabieg cechuje 
wysoki profil bezpieczeństwa oraz brak interakcji pomiędzy zastosowanymi 
substancjami.

Summary:
Holistic Lift by dr Kepa is a group of treatments combining the effects of polydioxane 
thread and other egzo- and endogenic substances in order to optimize the effects 
of aesthetic medical procedures. The Holistic Lift family by dr Kepa is comprised  
of 3 types of treatments:
1. Holistic Lift by dr Kepa PDO-HA – combination of polydioxide thread with hyalu-
ronic acid or hyaluronic acid with the addition of calcium hydroxyapatite.
2. Holistic Lift by dr Kepa PDO-PRP – combination of polydioxide thread with plate-
let-rich plasma. 
3. Holistic Lift by dr Kepa – combination of polydioxide thread with authologic stem 
cells extracted from the patient's adipose tissue.
The effects of a single procedure range from the improvement of skin's moisture, 
tightening and firming of the skin surface, increase in ammount of endogenic  
collagen to reduction of wrinkles and lifting effect of thin skin that lacks elasticity. 
The procedure is characterised by a high level of safety and lack of adverse interaction 
between the substances used.
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naprawcze i regeneracyjne zacho- 
dzące w skórze w celu przeciwdzia-
łania objawom związanym z proce-
sem starzenia.

HOLIstIC LIFt BY Dr KEPA
Holistic Lift by dr Kepa to grupa 
zabiegów wykorzystujących właści-
wości nici polidioksanowych w połą- 
czeniu z substancjami mającymi na 
celu zwiększenie efektywności dzia- 
łania polidioksanonu i wpływającymi 
na pobudzenie dodatkowych mecha- 
nizmów naprawczych i regenera-
cyjnych zachodzących w skórze.
 W rodzinie zabiegów Holistic Lift 
by dr Kepa możemy wyszczególnić 
trzy podstawowe zabiegi:
1. Holistic Lift by dr Kepa PDO-HA  
– połączenie nici polidioksanowych  
z jednoczesnym podaniem kwasu hia- 
luronowego lub kwasu hialurono- 
wego z hydroksyapatytem wapnia.
2. Holistic Lift by dr Kepa PDO-PRP 
– połączenie nici polidioksanowych 
z jednoczesnym podaniem osocza 
bogatopłytkowego.
3. Holistic Lift by dr Kepa PDO- 
-Stem Cells – połączenie nici poli- 
dioksanowych z jednoczesnym poda-
niem autologicznych komórek ma- 
cierzystych pozyskiwanych z tłusz-
czu pacjenta.

 

Dobór procedury uzależniony jest 
od stwierdzanego u pacjenta defek-
tu (potrzeby) estetycznego oraz od 
możliwości technicznych gabinetu, 
w którym zabieg jest wykonywany.

HOLIstIC LIFt 
BY Dr KEPA PDO-HA
Co prawda początki metod składa-
jących się na zabieg Holistic Lift by 
dr Kepa PDO-HA sięgają lat 80. XX 
wieku, niemniej jednak to właśnie 
w minionym roku przeżyły one tak 
naprawdę swoją europejską pre-
mierę na polu medycyny estety-
cznej. Mowa tu o dwóch zgoła 
odmiennych metodach – niciach 
liftingujących wykonanych z poli-
dioksanonu oraz o nowym prepa- 
racie wypełniającym, zawierającym  
hydroksyapatyt wapnia i kwas hialu-
ronowy.

sŁOWA KLuCzOWE:
Holistic Lift by dr Kepa, nici PDO, kwas 
hialuronowy, hydroksyapatyt wapnia, 
osocze bogatopłytkowe, komórki ma- 
cierzyste, medycyna estetyczna

KEY WOrDs:
Holistic Lift by dr Kepa, PDO Threads, 
Calcium Hydroxyapatite, PRP, Stem 
Cells, Aesthetic Medicine

WstęP
Dbanie o atrakcyjny i młody wygląd 
sięga swoimi korzeniami praktycz-
nie początków naszej cywilizacji. 
Oczywiście kanony piękna na prze-
strzeni epok ulegały zmianie.
 Wiek XX okazał się przełomowy 
w zakresie oferty dostępnych za-
biegów wpływających na zmianę 
wyglądu i maskowanie objawów 
starzenia. 
Początkowo były to głównie zabie-
gi radykalne i obciążające – lata 60. 
to przede wszystkim rozwój współ-
czesnej chirurgii plastycznej. Wyko-
nywane wówczas masowo zabiegi 
operacyjne polegały głównie na ope- 
racyjnym liftingu wiotkiej skóry, przy 
użyciu skalpela konturowano rów-
nież sylwetkę i niwelowano jej nie-
doskonałości (z różnym skutkiem).
 Kolejny krok milowy na tym polu 
przyniosły lata 90., kiedy to spopula-
ryzowała się współczesna medycyna 
estetyczna, renesans przeżywały wów- 
czas zabiegi z toksyną botulinową 
oraz wypełniaczami.
 XXI wiek przyniósł nowe spojrzenie 
na zabiegi upiększające i anti-aging. 
zaczęto traktować piękno w sposób 
indywidualny, starając się podkreślić 
indywidualne cechy pacjenta. Poja-
wił się również trend, aby stosowa-
ne metody były jak najbardziej na- 
turalne, małoinwazyjne i bezpieczne. 
zamiast upiększać i maskować zmia-
ny związane z procesem starzenia, 
zaczęto pobudzać i wzmacniać na- 
turalne mechanizmy regeneracyjne 
zachodzące w organizmie, wykorzys- 
tując do tego celu różne czynniki 
egzo- lub endogenne. 
 Dokładna analiza mechanizmów 
fizjologicznych zachodzących w sta- 
rzejącej się skórze, holistyczne po- 
dejście oraz wieloletnie doświadcze- 
nie w ich ocenie zaowocowały opra-
cowaniem przeze mnie 3 zabiegów, 
które nazwałem: Holistic Lift by  
dr Kepa, a które przedstawiam w ni-
niejszym doniesieniu.
 zabieg Holistic Lift by dr Kepa 
zgodny jest z obecnie panującym 
trendem, aby w pierwszym rzędzie 
stymulować naturalne mechanizmy 

Nici polidioksanowe są wykorzy- 
stywane w medycynie od przeszło 
20 lat. Początkowo były stosowane 
jako chirurgiczne szwy wchłanialne, 
dzięki temu zostały dokładnie prze-
badane i poznane. Liczne badania 
naukowe dowodzą wysokiego profi-
lu bezpieczeństwa polidioksanonu. 
Obserwacje kliniczne wykazały wła- 
ściwość polidioksanonu do stymulo- 
wania swoistej odpowiedzi ze strony 
organizmu pod postacią produkcji 
kolagenu i elastyny, jako reakcji or-
ganizmu na obecność ciała obce-
go. Mechanizm ten wykorzystano 
w medycynie estetycznej, traktując 
nici PDO jako swoisty stymulator 
tkankowy pobudzający produkcję 
kolagenu.
 Po około 14 dniach od wprowa-
dzenia nici polidioksanowej w od-
powiednią warstwę skóry właściwej 
rozpoczyna się proces produkcji ko-
lagenu i trwa tak długo, jak długo 
nić nie ulegnie całkowitej resorpcji  
– czyli około 9 miesięcy. W tym 
czasie nowo powstałe włókna kola-
genowe przyjmują linijny kształt, 
oplatając się wokół zaimplantowa-
nej nici, co w konsekwencji prowa-
dzi do nasilenia się efektu estetycz-
nego w postaci podciągnięcia skóry, 
poprawy jej gęstości i jędrności.
 Po około 9 miesiącach nić ulega 
całkowitej resorpcji w wyniku pro-
cesu hydrolizy, a produkty powstałe 
z jej rozkładu, czyli dwutlenek węgla 
i woda, są całkowicie wchłanialne  
i obojętne dla organizmu. Nowo wy-
produkowany kolagen utrzymuje uzys- 
kane efekty estetyczne przez okres 
około 2 lat.
 Obecnie na polskim rynku dostęp- 
nych jest kilka rodzajów nici polidio- 
ksanowch. Możemy tu wyszczegól-
nić nici Hilo Lift MONO – zbudowane 
z jednego, gładkiego monofilamen-
tu, nici Hilo Lift TWIN – zbudowane 
z dwóch monofilamentów splecio-
nych ze sobą na kształt warkocza, 
nici Hilo Lift SCREW – monofilament 
spiralnie opleciony wokół igły – przy-
pominający kształtem sprężynę, nici 
Hilo Lift DS – to dwie nici typu SCREW 
oplecione wokół jednej igły – przy-
pominające kształtem alfa-helisę DNA 
– oraz nici Hilo Lift MGB – zawiera- 
jące na swojej powierzchni mikroha- 
czyki, które po wprowadzeniu w skórę 
właściwą kotwiczą się w niej i do- 
datkowo w sposób mechaniczny 
utrzymują podciągniętą skórę. W za- 
leżności od stanu skóry, wieku pa-
cjenta, nasilenia defektu estetyczne-
go, możemy zastosować odpowie-
dni rodzaj opisanych powyżej nici.
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manie odpowiedniego napięcia, sprę- 
żystości i elastyczności skóry. Te zmia- 
ny prowadzą w konsekwencji do po-
gorszenia struktury skóry, pojawienia 
się bruzd i zmarszczek oraz znaczący 
wzrost wiotkości skóry.
 Jak wiadomo, kwas hialuronowy 
należy do glikozoaminoglikanów, które 
występują we wszystkich organiz-
mach żywych. Glikozaminoglikany to 
najliczniejsza grupa związków mają-
cych identyczną budowę chemiczną 
tak u bakterii, jak i człowieka. Kwas 
hialuronowy jest biopolimerem,  
w którym występują naprzemien-
nie mery kwasu D-glukuronowego  
i N-acetylo-D-glukozaminy połączo- 
ne wiązaniami β(1→4) i β(1→3) gli- 
kozydowymi. Naturalnie występu-
jący kwas hialuronowy posiada ma-
sę cząsteczkową od 102 do 104kDa. 
W skórze ludzkiej zlokalizowany jest 
w macierzy międzykomórkowej skóry 
właściwej i odpowiada za wiązanie 
i magazynowanie wody. Wiek, tryb 
życia, ekspozycja na promieniowa-
nie UV, używki w znaczący sposób 
wpływają na zmniejszenie ilości en-
dogennego kwasu hialuronowego, 
prowadząc wtórnie do zmniejszenia 
odpowiedniego nawilżenia skóry i po- 
jawienie się zmarszczek.
 Badania przeprowadzone przez Wan- 
ga F. i wsp. opublikowane w 2007 
roku w Archives in Dermatology wy- 
kazały, że iniekcje kwasu hialurono- 
wego do skóry z uszkodzeniami po- 
słonecznymi powodują in vivo sty-
mulację produkcji nowego kolage- 
nu. Poprawa nawilżenia środowiska, 
w którym znajdowały się fibroblasty, 
skutkowała zwiększeniem efektyw-
ności ich działania i w konsekwencji 
prowadziła do zwiększenia ilości pro- 
dukcji endogennego kolagenu.
 z badań tych płynie więc prosty 
wniosek, świadczący o konieczności 
zapewnienia odpowiedniego środo-
wiska (odpowiedniego nawilżenia skóry 
właściwej), w celu optymalizacji efek- 
tów stymulacji produkcji nowego ko- 
lagenu uzyskiwanych na drodze egzo- 
gennych stymulatorów tkankowych.
 Do takich stymulatorów możemy 
niewątpliwie zaliczyć zarówno hydro- 
ksyapatyt wapnia, jak i nici polidio-
ksanowe. Obie te substancje po wpro- 
wadzeniu w odpowiednie warstwy 
skóry właściwej pobudzają produk-
cję naturalnego kolagenu.
 Hydroksyapatyt wapnia po wpro-
wadzeniu w głębokie warstwy skóry 
właściwej tworzy swoistego rodzaju 
rusztowanie wspierające wzrost fi-
broblastów i tworzenie nowego ko-

System ten został opatentowany w 2008 
roku w Korei, a swoją polską premierę 
miał w 2013 roku. Na rys. 1 przedsta-
wiono najpopularniejszy rodzaj nici  
polidioksanowych typu MONO.

 

Nowe wypełniacze na bazie kwasu 
hialuronowego zawierające niewiel- 
kie stężenia hydroksyapatytu wapnia 
to preparaty z linii Neauvia Organic. 
zastosowano w nich kwas hialuro- 
nowy wyprodukowany przez niepa-
togenny dla człowieka szczep bak-
terii Bacillus subtilis, co ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa zabie-
gów w szerokim zastosowaniu oraz 
uniknięcie reakcji odczynowych po- 
wodowanych przez pozostałości resz- 
tek białkowych. Neauvia Organic jest 
wyjątkowo bezpieczna dzięki usie- 
ciowaniu najnowszym polimerem PEG, 
który w przeciwieństwie do powsze-
chnie stosowanych (tj. BDDE, DVS), 
nie prowadzi do powstawania szko- 
dliwych substancji, mogących wywo- 
łać niepożądane reakcje (zrosty, zgru- 
bienia, ziarniniaki itp.). Hydroksyapa- 
tyt wapnia zawarty w preparacie ma 
postać mikrosfer o średnicy nieprze-
kraczającej 8 mikronów, a jego zawar-
tość w preparacie nie przekracza 1%.
 Dotychczasowe metody terapii defek- 
tów estetycznych opierały się głównie 
na jednym mechanizmie oddziaływania 
na zmianę estetyczną. W celu korekty po- 
dawano substancje wypełniające, neu- 
rotoksynę, bądź też stymulatory tkan- 
kowe, w celu pobudzenia naturalnych  
mechanizmów naprawczych i regene- 
racyjnych. Holistic Lift by dr Kepa PDO- 
-HA łączy w sobie kilka mechanizmów 
działania w celu uzyskania optymalnych  
i naturalnych efektów korekty.
 Aby zrozumieć ideę innowacyjno- 
ści zabiegu Holistic Lift by dr Kepa 
PDO-HA, łączącego kwas hialurono-
wy lub kwas hialuronowy z hydroksy-
apatytem wapnia i nici PDO, należy 
uzmysłowić sobie mechanizm zmian 
fizjologicznych zachodzących w skórze 
w wyniku procesu starzenia. 
 Wiadomo, że wraz z wiekiem dochodzi 
do zmian w strukturze i jakości skóry wła- 
ściwej. zmniejsza się w znaczący sposób 
ilość endogennego kwasu hialurono- 
wego – odpowiedzialnego za odpowie- 
dnie nawilżenie skóry. Podobnie male- 
je ilość endogennego kolagenu i elasty- 

lagenu. Opublikowane w 2006 roku 
w Clinics in Plastic Surgery badania 
Jacovella P.F. pokazały, że hydroksy-
apatyt wapnia wykazywał brak lub 
minimalnie nasiloną reakcję zapalną 
w miejscu podania, nie wykazywał 
natomiast reakcji typu ciała obcego. 
Pojedyncze mikrosfery hydroksyapa- 
tytu wapnia stwierdzane były w ba-
daniach histologicznych maksymal-
nie do 5 lat po podaniu.
 Nici PDO działają na zasadzie sty- 
mulowania odpowiedzi na ciało obce, 
sam polidioksanon wykazuje rów-
nież w niewielkim stopniu zdolność 
do stymulacji fibroblastów. Proces 
ten prowadzi do linijnego tworzenia 
się nowych włókien kolagenowych 
wzdłuż zaimplantowanej nici. 
 Połączenie opisanych wyżej sub-
stancji prowadzi do:
1. Odpowiedniego nawilżenia skóry 
dzięki podaniu kwasu hialuronowego.
2. Stymulacji wzrostu fibroblastów dzię- 
ki podaniu hydroksyapatytu wapnia.
3. Stymulacji produkcji nowego kola- 
genu wzdłuż ustalonych wektorów 
dzięki zastosowaniu nici PDO i hy-
droksyapatytu wapnia, dających efekt 
liftingu skóry.
 W zależności od wyjściowej kondycji 
skóry, stopnia zaawansowania stwier- 
dzanych defektów estetycznych oraz  
lokalizacji korygowanej okolicy, może- 
my zastosować dwa warianty zabiegu 
Holistic Lift by dr Kepa PDO-HA:
1. Implantacja nici PDO z jednocze-
snym podaniem kwasu hialuronowe-
go – wariant optymalny dla osób do 40. 
roku życia, u których ilość fibroblastów 
jest stosunkowo wysoka, a ich stymu-
lacja przez polidioksanon jest w zu- 
pełności wystarczająca do uzyskania 
optymalnych efektów estetycznych.
2. Implantacja nici PDO z jednoczes-
nym podaniem kwasu hialuronowego 
z hydroksyapatytem wapnia – odpowie- 
dnia w grupie pacjentów w wieku po- 
wyżej 40. roku życia. Dodatkowe działa- 
nie wspierające wzrost fibroblastów  
wywoływane hydroksyapatytem wapnia 
umożliwia sprawniejszą aktywizację fi- 
broblastów do bardziej efektywnej od- 
powiedzi na zastosowany polidioksanon. 
 W pierwszym wariancie zabiegu 
możemy wykorzystać dowolny pre-
parat kwasu hialuronowego o nie-
wielkiej lub średniej gęstości. Jego 
działanie ma ograniczyć się do po-
prawy nawilżenia korygowanej oko-
licy oraz w pewnym stopniu wpłynąć 
również na wygładzenie powierzchni 
skóry. Dodatkowym zaleceniem dla 
pacjenta jest przyjmowanie odpo-
wiedniej ilości płynów w pierwszych 
2-3 tygodniach po zabiegu, czyli wów- 

rys. 1 Nici PDO typ MONO.
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Metoda ta wykorzystuje połączenie 
mechanizmu działania nici polidio-
ksanowych z jednoczesnym poda-
niem osocza bogatopłytkowego.
 Osocze bogatopłytkowe (Platelet- 
-Rich Plasma – PRP) zostało opraco-
wane w latach 70. XX wieku. ze 
względów technicznych związanych 
z procesem pozyskiwania PRP zna-
lazło ono zastosowanie na szerszą 
skalę dopiero w latach 90. XX wieku, 
początkowo w ortopedii, chirurgii 
i stomatologii. Od 2003 roku zaczę- 
to wykorzystywać osocze bogato-
płytkowe również w medycynie es-
tetycznej. Obecnie cały proces może 
odbywać się w warunkach ambula-
toryjnych, jednak spełnione muszą 
być określone wymogi dotyczące 
sterylności i dokładności urządzenia, 
aby nie dochodziło do uszkodzenia 
płytek krwi.
 Autologiczne osocze bogatopłyt- 
kowe jest koncentratem płytek krwi, 
otrzymywanym w procesie odwiro-
wania krwi pełnej. Do pozyskiwania 
PRP służą, dostępne na rynku, je- 
dnorazowe zestawy do izolacji pły-
tek krwi. Krew pobraną od pacjenta 
poddaje się wirowaniu. W wyniku 
tego procesu otrzymuje się w pro-
bówce trzy warstwy, jedną z nich 
stanowią płytki krwi.
 zabieg polega na pobraniu od pa- 
cjenta krwi pełnej od 1 do 3 pro-

czas, gdy kwas hialuronowy wiąże 
największe ilości wody. Po około 14 
dniach od zaimplantowania nici PDO 
rozpoczyna się proces produkcji no-
wego kolagenu, tym efektywniejszy, 
im lepiej nawilżone środowisko stwo- 
rzymy dzięki podaniu kwasu hialu-
ronowego. Implanty kwasu hialu-
ronowego utrzymują się zazwyczaj 
około 6-9 miesięcy, czyli dokładnie 
tak długo, jak pozostaje w skórze 
właściwej nić PDO i dokładnie tak 
długo, jak pobudzany jest proces 
produkcji nowego kolagenu stymu-
lowany przez polidioksanon. Dzięki 
takiej kompilacji mechanizmów 
działania zastosowanych substancji 
możemy liczyć na uzyskanie opty-
malnych efektów estetycznych.
 Drugi wariant, przeznaczony dla 
skór dojrzałych lub bardzo zniszczo-
nych pobudza dodatkowo wzrost  
i zwiększenie się liczby fibroblastów 
– komórek odpowiedzialnych za pro- 
dukcję kolagenu. Kwas hialuronowy 
zabezpiecza utrzymanie odpowie-
dniego poziomu nawilżenia korygo- 
wanej okolicy, a polidioksanon wy- 
wołuje bardziej efektywną odpo-
wiedź ze strony zwiększonej pod 
wpływem hydroksyapatytu wapnia 
ilości fibroblastów. 

HOLIstIC LIFt 
BY Dr KEPA PDO-PrP

bówek (każda ok. 7 ml). Krew pobie- 
rana jest próżniowo, to specjalny 
zestaw z igłą motylkową; lekarz nie 
ma bezpośredniego kontaktu z krwią. 
Następnie krew zostaje odwirowana 
w probówce laboratoryjnej, w której 
znajduje się specjalny żel separujący 
czerwone krwinki od osocza boga- 
topłytkowego. Osocze jest zagęsz-
czane 2-4-krotnie, w efekcie otrzy-
mujemy od 3-4 ml osocza. zabieg 
występuje w 3 wersjach, tzn. otrzy- 
mana „krew” może mieć 3 proce-
dury przygotowania i podania, w za- 
leżności od tego, jakie są cele te- 
rapeutyczne: mezoterapia, wypełnie- 
nie, maska. Do zabiegu Holistic Lift 
by dr Kepa PDO-PRP możemy wyko- 
rzystać zarówno osocze przezna- 
czone do wykonania zabiegu me- 
zoterapii, jak i osocze przeznaczone 
do stosowania jako wypełnienie. 
Dobór osocza uzależniony jest od 
rozległości okolicy zabiegu i nasile-
nia defektu estetycznego. 

sKŁAD OsOCzA 
BOgAtOPŁYtKOWEgO
W płytkach krwi obecnie oznaczo-
no ponad 30 czynników wzrostu 
stymulujących naturalne mechaniz-
my naprawcze organizmu. Czynniki 
wzrostu znajdujące się w koncen-
tracie autologicznych płytek krwi 
przedstawia tabela 1.

Nazwa skrócona

PDGF

TGF ALFA

TGF BETA

EGF

FGF

IGF

PDAF

IL-8

TNF ALFA

CTGR

GM-CSF

KGF

Pełna nazwa

Platelet derived growthfactors

Transforming growthfactor alfa

Transforming growthfactor beta

Epidermal growthfactor

Fibroblast growthfactor

Insulin growthfactor

Platelet derived angiogenesis factor

Interleuking 8

Tumor necrosis factor alpha

Connective tissue growthfactor

Granulocyte macrophage colony stimulating factor

Keratinocyte growthfactor

Funkcja w organizmie

Reguluje wzrost i podziały komórkowe

Kontroluje proliferację i wzrost komórek

Kontroluje proliferację i wzrost komórek

Reguluje proliferację i wzrost komórek

Uczestniczy w procesie gojenia, wpływa na proliferację fibroblastów 
i wzmaga angiogenezę

Wyróżniono kilka podtypów, uczestniczy w hamowaniu apoptozy 
i proliferacji oraz wzroście komórek

Reguluje wzrost i podziały komórkowe, odgrywa rolę w angiogenezie

Przyciąga neutrofile do miejsca reakcji zapalnej, pobudza ich właściwości 
bakteriobójcze

Indukuje apoptozę, bierze udział w procesach zapalnych, hamuje wzrost 
nowotworów i replikację wirusów

Uczestniczy w procesie gojenia, przebudowuje macierz pozakomórkową

Pobudza komórki macierzyste do produkcji granulocytów i monocytów 

Uczestniczy w procesie gojenia 

tab. 1 Czynniki wzrostu znajdujące się w koncentracie autologicznych płytek krwi. 
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cynie regeneracyjnej i przeciwsta-
rzeniowej. Swoiste cechy komórek 
macierzystych polegające na poten- 
cjalnie nieograniczonej liczbie po- 
działów oraz możliwościach różni-
cowania się ich w wiele różnych linii 
komórkowych stanowią najdosko- 
nalszą obecnie metodę przeciwdzia- 
łania objawom starzenia i korekty 
defektów estetycznych. Tkanka tłusz- 
czowa, wywodząca się embriologi-
cznie, podobnie jak szpik kostny,  
z mezodermy stanowi łatwo dostęp-
ny i obfity magazyn heterogennych 
komórek zrębu. Na podstawie da-
nych z literatury stwierdzono, że ko- 
mórki zrębu, izolowane z tkanki 
tłuszczowej, wykazują wiele wspól-
nych cech, m.in. zdolność do prolifera-
cji, różnicowanie się w kierunku linii 
adipocytów, chondrocytów, mioblas- 
tów, ekspresję wielu wspólnych anty- 
genów powierzchniowych oraz zdol- 
ność do tworzenia form przypomi- 
nających kolonie fibroblastów. Oczy- 
wiście ilość komórek macierzystych 
uzależniona jest od miejsca pobra-
nia tkanki tłuszczowej, jak podają 
badania przeprowadzone przez van 
Harmelen i wsp. oraz Fraser J.K. i wsp., 
w przypadku tkanki tłuszczowej sut- 
ka wynosi ona około 300 tys. ko-
mórek na gram tkanki, w przypadku 
tkanki tłuszczowej okolicy brzucha 
około 700 tys. na gram.
 Obecnie dysponujemy specjalis- 
tycznymi separatorami komórek ma- 
cierzystych, które umożliwiają odse- 
parowanie z pozyskanego w proce-
sie liposukcji tłuszczu odpowiedniej 
ilości pełnowartościowych komórek 
macierzystych. Procedura ta w naj- 
bliższym czasie stanie się z pewno-
ścią złotym standardem w medycy-
nie anti-aging. Obecnie na rynku 
dostępne są cztery różne separato-
ry komórek macierzystych, każdy  
z nich wymaga odpowiedniego algo- 
rytmu postępowania w celu uzyska- 
nia frakcji komórek macierzystych. 
Tłuszcz pobieramy od pacjenta, wy-
konując zabieg liposukcji. Następnie 
pozyskany tłuszcz umieszczamy w se- 
paratorze. Po przeprowadzeniu pro- 
cesu separacji komórek macierzys-
tych uzyskaną frakcję podajemy  
w trakcie implantowania nici poli-
dioksanowych.
 zaimplantowane w miejscu za-
biegu komórki macierzyste ulegają 
procesowi reorganizacji i dzielą się 
w kierunku odpowiednich linii ko-
mórek skóry i tkanki podskórnej. 
Proces ten umożliwia sprawniejsze 
pobudzenie fibroblastów przez wpro-
wadzoną nić polidioksanową.

Regeneracja skóry przy użyciu oso- 
cza bogatopłytkowego to proces po- 
legający na biostymulacji komórek 
skóry właściwej poprzez zastoso- 
wanie techniki iniekcji, wykorzys- 
tującej bioaktywne osocze bogato-
płytkowe (PRP) pacjenta, które za-
wiera także leukocyty. Preparat jest 
autologiczny, dlatego unikamy ryzy-
ka alergii czy jakichkolwiek inter- 
akcji. Celem iniekcji jest stymulacja, 
regeneracja starzejących się i uszko- 
dzonych komórek tkanki skórnej i pod- 
skórnej. Ponadto wytwarza się nowa 
tkanka skóry poprzez stymulację fi-
broblastów oraz regulację ekspresji 
ECM (Extra Cellular Matrix – macierz 
zewnątrzkomórkowa), czyli kolage-
nu, elastyny i lamininy. PRP induku-
je również znajdujące się w skórze 
komórki macierzyste do dalszych po- 
działów i różnicowania się. Idea po-
dawania PRP w okolice zmarszczek 
różni się od założeń, jakie towarzy- 
szą wypełniaczom. PRP nie wypełnia 
zmarszczek objętościowo, ma nato-
miast uruchomić proces stymulo-
wania fibroblastów, w wyniku czego 
wytwarzany jest nowy kolagen typu 
3 i 4 – biostymulacja ma doprowadzić 
do regeneracji naskórka, nawilżenia  
i odmłodzenia skóry. Czynniki wzro- 
stu uwalniane są z płytek poprzez 
degranulację ziarnistości α, ok. 10 mi- 
nut od inicjacji procesów krzepnię- 
cia krwi. Większość czynników wzro- 
stu uwalniana jest z trombocytów  
w ciągu pierwszej godziny i po przej- 
ściu przez błonę komórki macie- 
rzystej natychmiast wiąże się z są-
siadującymi błonami komórkowymi 
w miejscach receptorowych. Po szyb- 
kim uwolnieniu czynników wzrostu 
preformowanych płytki zawarte w PRP 
syntetyzują i wydzielają dodatkowe 
ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym 
czasie trombocyt obumiera, a funk-
cje stymulacji gojenia przejmują ma-
krofagi.
 Podanie osocza bogatopłytkowe-
go w połączeniu z nićmi polidiok-
sanowymi powoduje sprawniejszą 
i szybszą odpowiedź skóry na zaim-
plantowany polidioksanon. Odpowie- 
dnia stymulacja fibroblastów przez 
czynniki wzrostu znajdujące się na 
płytkach krwi przyczynia się do wię-
kszej produkcji kolagenu i prowadzi 
do uzyskania optymalnych efektów 
estetycznych.

HOLIstIC LIFt 
PDO-stEM CELLs
Reimplantacja komórek macierzys-
tych staje się coraz popularniejszą 
metodą wykorzystywaną w medy-

tECHNIKA 
PrzEPrOWADzENIA 
zABIEgu HOLIstIC LIFt 
BY Dr KEPA
Technika wykonania zabiegu Holis-
tic Lift by dr Kepa jest podobna bez 
względu na rodzaj wykonanej pro-
cedury. Składa się z kilku zasadni- 
czych etapów:
1. Ocena defektu estetycznego i wy-
znaczenie wektorów wprowadzenia 
nici polidioksanowej.
2. Wprowadzenie w odpowiednią 
warstwę skóry właściwej nici polidio-
ksanowych z pozostawieniem igieł 
 w skórze.
3. Po wprowadzeniu wszystkich  
przewidzianych w zabiegu igieł po-
dłączenie do nich strzykawki za-
wierającej w zależności od typu za- 
biegu kwas hialuronowy, kwas hia-
luronowy z hydroksyapatytem wa-
pnia, PRP lub ekstrakt komórek ma-
cierzystych.
4. W trakcie wycofywania igły po-
danie preparatu znajdującego się  
w strzykawce.
5. Po zakończeniu zabiegu korygo- 
waną okolicę poddajemy delikatne-
mu masażowi w celu odpowiednie- 
go naciągnięcia nici polidioksano-
wych i równomiernego rozłożenia 
podanego preparatu.
 Pracując z asystą i planując wy-
korzystanie 2 lub większej liczby 
strzykawek preparatu (kwasu hialu-
ronowego, kwasu hialuronowego  
z hydroksyapatytem wapnia, osocza 
bogatopłytkowego lub ekstraktu ko- 
mórek macierzystych), zabieg można 
wykonać, implantując nici polidio- 
ksanowe znajdujące się na igle po- 
dłączonej już do strzykawki. Wów-
czas, wycofując igłę w celu pozo-
stawienia w skórze nici polidioksa- 
nowej, podajemy odpowiednią ilość 
preparatu, a następnie podajemy 
strzykawkę asyście, która w tym 
czasie podaje nam kolejną strzy-
kawkę z igłą i nicią polidioksanową. 
W trakcie implantacji kolejnej nici 
polidioksanowej w skórze pacjenta 
asysta zmienia igłę na nową, zawie- 
rającą nić polidioksanową. Sytuacja 
powtarza się do czasu zaimplanto-
wania wszystkich zaplanowanych nici. 
 W związku z faktem łączenia w jed-
nym zabiegu kilku różnych produk-
tów medycznych, prawidłowe prze-
prowadzenie procedury wymaga 
zachowania szczególnie restrykcyj-
nych zasad aseptyki, aby uniknąć 
ryzyka infekcji w miejscu implantacji 
nici.
 Skóra do zabiegu powinna być 
odkażona środkiem o szerokim spe- 
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na tyle obiecujące, aby przedstawić 
je szerszemu gronu specjalistów.
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ktrum działania przeciwbakteryjne- 
go, przeciwwirusowego i przeciw-
grzybiczego. Pacjent powinien być 
ubrany w jednorazowy czepek, a oko- 
lica zabiegu powinna być obłożona 
jałowymi serwetami. W trakcie zabie- 
gu lekarz wykonujący zabieg powi- 
nien mieć sterylne rękawiczki. Po za- 
biegu sensowne wydaje się wdro-
żenie przez kilka dni profilaktycznej 
antybiotykoterapii lekiem o szerokim 
spektrum działania.

WNIOsKI:
zabieg Holistic Lift by dr Kepa bazuje 
na dokładnej analizie procesów fizjo-
logicznych zachodzących w skórze 
oraz na idei pobudzenia natural-
nych mechanizmów naprawczych  
i regeneracyjnych, prowadzących do 
zmniejszenia defektu estetycznego.
 Wykorzystywane w zabiegu egzo- 
lub endogenne substancje stymu- 
lujące (kwas hialuronowy, hydroksy- 
apatyt wapnia, osocze bogatopłyt-
kowe lub komórki macierzyste) ce-
chuje wysoki profil bezpieczeństwa, 
udowodnione klinicznie działanie 
oraz brak interakcji wynikających  
z ich połączenia z nićmi polidioksa-
nowymi.
 Mechanizmy działania in vivo zas-
tosowanych substancji wzajemnie się 
uzupełniają, prowadząc do uzyska-
nia optymalnych i naturalnych efek-
tów estetycznych.
 Proces odnowy skóry i korekta de- 
fektu estetycznego zachodzi jedno-
cześnie na kilku poziomach:
1. Poprawa nawilżenia skóry (kwas 
hialuronowy).
2.  Stworzenie odpowiedniego śro- 
dowiska do efektywnej produkcji 
nowego kolagenu (kwas hialurono-
wy – nawilżenie skóry właściwej, 
hydroksyapatyt wapnia – wzrost fi- 
broblastów i stworzenie szkieletu 
dla włókien kolagenowych, osocze 
bogatopłytkowe – aktywacja fibro-
blastów, komórki macierzyste – od-
tworzenie nowych komórek skóry).
3.  Mechaniczne wygładzenie po- 
wierzchni skóry (kwas hialuronowy  
i polidioksanon).
4. Lifting wiotkiej i pozbawionej ela- 
styczności skóry (polidioksanon – i two- 
rzący się linijnie wzdłuż zaimplanto-
wanej nici kolagen, nowe komórki 
skóry powstałe z komórek macie-
rzystych).
 Doświadczenia własne autora wy- 
nikające z przeprowadzenia kilku-
dziesięciu zabiegów Holistic Lift by 
dr Kepa i około rocznej obserwacji 
pacjentów po zabiegu spowodowa-
ły, że uzyskane efekty estetyczne są  
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Holistic Lift by dr Kepa – efekty zabiegu.
Pacjentka z wiotką i pozbawioną elasty-
czności skórą, widoczne cechy fotostarze-
nia. zastosowano 16 nici polidioksanowych 
typu tWIN oraz podano 1 ml kwasu hialu-
ronowego z hyrdoksyapatytem wapnia.
zdjęcie przedstawia stan przed zabiegiem.

zdjęcie przedstawia stan tuż po zabiegu.

rozmieszczenie wektorów wprowadzenia  
nici PDO. NICI MONO lub tWIN.
Holistic Lift by dr Kepa – schemat korekty 
środkowej i dolnej okolicy twarzy.
Na schemacie zaznaczono wektory 
wprowadzenia nici w zabiegu wykonanym 
u pacjentki widocznej na zdjęciach 1 i 2.  
strzałki przedstawiają kierunek wprowa-
dzania nici. zabieg wykonano implantując 
wszystkie nici i pozostawiając igły w twarzy. 
Po zakończeniu implantacji nici do każdej 
igły podłączono strzykawkę z kwasem hia-
luronowym zawierającym hydroksyapatyt 
wapnia i wycofując igłę podano około  
0,05 ml kwasu na każdą nić. Po zabiegu 
wykonano delikatny masaż twarzy w celu 
odpowiedniego ułożenia preparatu i nici.
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nego efektu zabiegowego przez okres 
12 miesięcy, 24 miesięcy, 36 miesięcy,  
a nawet 4 lat. Niewątpliwym atutem 
jest szeroki zakres wskazań zabiego-
wych i tak: korygowanie zmarszczek  
i fałdów, nadawanie objętości, mode-
lowanie konturu i rzeźbienie, z polem 
obszaru działania na twarzy, szyi i dło- 
niach. Warto zwrócić uwagę, że Ellan-
sé™ stymuluje tworzenie nowego ko-
lagenu w odróżnieniu od produktów 
na bazie kwasu hialuronowego. To 
ewenement na polskim rynku, a jeśli 
w parze idzie zadowolenie Pacjenta 
i jego satysfakcja ekonomiczna, to  
o sukces nie powinno być tak trudno. 
 
Przez lata działała Pani na styku 
branży medycznej i kosmetycznej, 
kiedy i w jaki sposób zainteresowa-
ła się Pani medycyną estetyczną? 
Jak zaczęła się współpraca z  firmą 
Aptos?
To prawda, od szesnastu lat związana 
jestem nierozerwalnie z tą branżą. 
Wcześniej pracując dla Nova Group, 
lidera w zakresie urządzeń, zdoby-
łam ogromne doświadczenie, dosko-
nale realizowałam się jako Dyrektor 
Zarządzający, koncentrując się zwłasz- 
cza na eksporcie i poszukiwaniu no- 
wych możliwości rozwoju. To dzięki 
związkom z eksportem udało mi się 
poznać rynek rosyjski i firmy na nim 
działające. Klika lat temu po raz pier- 
wszy miałam okazję usłyszeć o produk-
tach Aptos. Proces nawiązania współ- 

Co wyróżnia Państwa firmę spośród 
innych na naszym rynku? 
Sądzę, że wyróżnia nas doskonała ofer- 
ta produktowa, kładziemy też ogromny 
nacisk na wysoki poziom prowadzo-
nych szkoleń i nie mniej profesjonalną 
obsługę. Aesthetic Concept znana jest 
przede wszystkim z nici Aptos, chociaż 
to oczywiście nie jest jeszcze pełne 
portfolio firmy. Równie wyjątkowym 
produktem jest Ellansé™ – jedyna na 
świecie grupa wypełniaczy skórnych 
– biostymulatorów opartych na poli- 
caprolaktonie (PCL). To propozycja 
spełniająca oczekiwania najbardziej 
wymagających Lekarzy i Pacjentów. 
W pełni biowchłanialny, gwarantujący 
natychmiastowy i stabilnie utrzymu-
jący się w długim przedziale czasu 
efekt, potwierdzony wieloletnimi ba- 
daniami klinicznymi i opinią użytko-
wników. Ellansé™ ze względu na stru- 
kturę molekularną (mikrosfery kapro-
laktonu) i możliwość doboru kompa-
tybilnego czasu utrzymywania się efek- 
tu terapeutycznego stanowi idealne 
uzupełnienie zabiegów Aptos.

Czy sądzi Pani, że Ellansé™ osią-
gnie równie wysoki status jak nici 
Aptos na polskim rynku?
Wszystko na to wskazuje. Ellansé™ 
to wyjątkowy pod względem para-
metrów preparat do zabiegów me-
dycyny estetycznej, który dzięki STAT 
Technology, jako jedyny umożliwia 
dobór czasu utrzymywania się stabil-

pracy, mimo że dość długi, jest bardzo 
owocny. Poznałam dr Marlena Sula-
manidze, pomysłodawcę i twórcę wielu 
nici z mikrowypustami oraz technik  
ich implantacji podskórnej, mających 
na celu przeciwdziałanie procesom sta- 
rzenia. To wybitny fachowiec, z ogrom- 
nym doświadczeniem zawodowym. 
Nabrałam przekonania, że techniki za- 
biegowe Aptos ze swoimi świeżymi, 
unikatowymi produktami są zbieżne  
z moimi planami rozwoju. Pierwsze  
doświadczenia z rynku polskiego po-
twierdzają te przemyślenia.

Jakie cele stawia sobie firma?
Najważniejszym celem, jaki stawia  
sobie moja firma, jest profesjonalizm 
w funkcjonowaniu i kontakcie z Klie- 
ntami. Swój schemat działania opie-
ramy na propagowaniu wiedzy, orga- 
nizowaniu szkoleń, dbałości o stan-
dardy i podnoszenie kwalifikacji leka-
rzy w zakresie wybranych technik este-
tyki twarzy i ciała, współpracując w tej 
dziedzinie z największymi autoryteta-
mi na świecie, m.in. dr Marlen Sula-
manidze. Pragniemy stale doskonalić 
i rozwijać swoją ofertę, wprowadzając 
wysokiej klasy nowości technologi-
czne i wykorzystując do tego swoje 
dotychczasowe – ponad 15- letnie do-
świadczenie w zakresie technik pie- 
lęgnacji urody – oraz uczestniczyć 
w najbardziej prestiżowych imprezach 
targowych, kongresach, seminariach  
i szkoleniach.

Aesthetic Concept 
– koncept na sukces

Firma Aesthetic Concept wkroczyła przebojem na polski rynek medyczny jako 
wyłączny dystrybutor firmy Aptos – pioniera technologii nici w zabiegach antiptosis, 
produktu, który w ubiegłym roku został nagrodzony Perłą Dermatologii Estetycznej.  
O tym, co decyduje o sukcesie w tej branży, rozmawiamy z renatą Frączek, właścicielką 
firmy AEstHEtIC CONCEPt.

PREzENTACJA LAUREATA KONKURSU
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Sprawdzanie czystości pozyskanych 
czynników wzrostu i peptydów od-
bywa się za pomocą elektroforezy 
oraz chromatografii ciśnieniowej 
(rys. 2, 3).

Po oczyszczeniu i sprawdzeniu czys- 
tości pozyskanych peptydów wyko-
nuje się testy biologiczne: ostrej to- 
ksyczności, uwrażliwienia i alergiza- 
cji, drażnienia skóry i oczu. Po ich 
wykonaniu preparat zostaje dopusz-
czony do użytku medycznego.
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rys. 1 schemat syntezy czynników wzrostu.

rys. 2 sprawdzanie jakości oczyszczenia 
pozyskanych czynników wzrostu metodą 
elektroforezy.

rys. 3 sprawdzanie jakości oczyszczenia 
pozyskanych peptydów biomimetycz-
nych metodą HPLC (wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej).

Syntetyczne czynniki wzrostu 
i peptydy biomimetyczne 
– zastosowanie w medycynie 
estetycznej

Wykorzystanie peptydów biomimetycznych w medycynie jest przełomowym 
osiągnięciem i pozwala na wywołanie określonych reakcji komórkowych w ściśle 
kontrolowany sposób. 

przykład syntezę białek strukturalnych 
(kolagenu, elastyny) lub enzymów 
i hormonów warunkujących przebieg 
reakcji metabolicznych.
 Obecnie, przy zastosowaniu metod 
biotechnologicznych, można wypro- 
dukować związki chemiczne o se-
kwencji aminokwasów identycznej 
jak w czynnikach wzrostu czy cyto-
kinach. Peptydy biomimetyczne są 
syntetycznymi związkami chemicz-
nymi o budowie identycznej jak na-
turalne cząstki sygnałowe i czynniki 
wzrostu, co powoduje, że wiążą się 
z naturalnymi receptorami komórek, 
wyzwalając sygnał do pobudzenia 
naturalnej reakcji w organizmie. 
 Syntetyczne czynniki wzrostu i pe- 
ptydy biomimetyczne wykorzysty-
wane do celów medycznych są syn- 
tezowane metodą bioinżynierii, przez 
bakterie, do których kodu genety-
cznego wprowadza się DNA (cDNA 
Complementary Deoxyrybonucleic 
Acid), będący matrycą (genem) dla 
syntezy określonego peptydu czy 
czynnika wzrostu. zsyntezowane 
przez bakterie peptydy są ekstraho-
wane, a następnie oczyszczane i pod- 
dawane testom biologicznym.

Peptydy są organicznymi związkami 
chemicznymi, które powstają w wy-
niku połączenia ze sobą aminokwa-
sów wiązaniem peptydowym. Oligo- 
peptydy składają się z kilku do kilku-
nastu aminokwasów, polipeptydy za- 
wierają kilkadziesiąt reszt aminokwa- 
sowych. Jeśli masa cząsteczki polia- 
minokwasu przekracza 10 tysięcy Dal- 
tonów, jest to już białko. Hydroliza 
białek i peptydów pod wpływem  
peptydaz prowadzi do powstania 
aminokwasów.
 Składowe peptydów i białek – czyli 
aminokwasy – są kwasami karboksylo- 
wymi, które oprócz grupy karboksy- 
lowej zawierają grupę aminową – NH2. 

CHArAKtErYstYKA 
PEPtYDóW I CzYNNIKóW 
WzrOstu
Peptydy i białka stanowią podstawo- 
we składowe strukturalne i czynno-
ściowe organizmu człowieka. Cząstki 
sygnałowe – cytokiny, do których  
należą interleukiny, czynniki wzrostu 
i interferony, mają budowę polipep-
tydową. Czynniki wzrostu są pepty-
dami wydzielanymi przez komórki, 
w celu pobudzania innych komórek 
do podziału lub różnicowania.
 Peptydy działają za pośrednictwem 
receptorów zlokalizowanych na po- 
wierzchni komórek docelowych. zwią- 
zanie określonego peptydu ze swois- 
tym receptorem zapoczątkowuje prze- 
kazanie sygnału do jądra komórkowe-
go i ekspresję genów odpowiedzialnych 
za wyzwolenie dalszych reakcji, na 

Autor: dr n. med. Ewa Szpringer, Centrum Dermatologii i Laseroterapii Laser-Medic® w Lublinie
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mimetyczne pobudzające aktywność 
fibroblastów. Efektem serii zabiegów 
jest aktywacja syntezy kolagenu, ela- 
styny, kwasu hialuronowego oraz 
przebudowa macierzy zewnątrzko-
mórkowej. Dermheal HSR zawiera 
dodatkowo kwas hialuronowy. 
 W przypadku przebarwień stosuje 
się mieszankę peptydów o działaniu 
hamującym melanogenezę. Derm-
heal SB zawiera w swoim składzie 
oligopeptydy-34 i pentapeptyd-13, 
które blokują transfer i magazyno-
wanie melaniny w melanosomach. 
Dodatkowo Dermheal SB jest bo-
gaty w arbutynę – inhibitor tyro-
zynazy, blokujący utlenianie tyrozy-
ny do dihydroksyfenyloalaniny oraz 
zawiera kwas askorbinowy i lukrecję.
Peptydy biomimetyczne poprawia-
jące stan włosów to między innymi 
oligopeptydy-24, czyli keramina-1, 
która jest inhibitorem 5-alfa-reduk-
tazy, oraz dekapeptyd-4, Rejulina 
i CG-peptyd miedzi, które działają 

PEPtYDY BIOMIMEtYCzNE 
W MEDYCYNIE 
zastosowanie peptydów biomime- 
tycznych w medycynie jest przeło- 
mowym osiągnięciem i pozwala na 
wywołanie określonych reakcji ko-
mórkowych w ściśle kontrolowany 
sposób. 
 Mogą być one aplikowane na skórę 
i jej przydatki w postaci kremów, lo-
tionów, są także stosowane w zabie-
gach jonoforezy, mezoterapii bez- 
igłowej oraz iniekcji. Największa do-
stępność dla komórek jest uzyskiwa-
na w trakcie zabiegów mezoterapii 
igłowej.
 W zależności od problemu sto-
suje się produkty do mezoterapii,  
w których składzie dominują pep-
tydy regulujące daną dysfunkcję.
 W celu rewitalizacji skóry zastoso-
wać można Dermheal SR – w jego 
składzie, oprócz witamin, antyoksy-
dantów, minerałów i kwasów nukle- 
inowych, obecne są 4 peptydy bio- 

stymulująco na wzrost mieszków 
włosowych, sprzyjają ich lepszemu 
ukrwieniu oraz wydłużają cykl wło-
sowy. Te peptydy są obecne w pre-
paracie do biorewitalizacji włosów 
– Dermheal HL.
 Peptydy biomimetyczne znalazły 
również zastosowanie w redukcji 
lokalnego otłuszczenia i cellulitu. 
Dermheal LL zawiera dekapeptyd-4, 
który stymuluje syntezę insulinopo-
dobnego czynnika wzrostu – IGF-1. 
IGF-1 pobudza lipolizę tkanki tłusz-
czowej oraz hamuje lipogenezę, po- 
nadto stymuluje syntezę kolagenu 
i elastyny. 
 Dodatkowo w preparacie Der- 
mheal LL znajduje się uwodorowa- 
na lecytyna, która uszkadza błonę 
komórkową adipocytów, powodu- 
jąc rozpad komórek tłuszczowych 
i uwolnienie z nich trójglicerydów, 
oraz L-karnitynę, która aktywuje 
transport kwasów tłuszczowych do 
mitochondriów i ich rozpad.
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ART Lift® 
– nici liftingujące II generacji 

W ostatnim roku europejski rynek medycyny estetycznej został zdominowany 
przez zabiegi wykorzystujące nici liftingujące. Przebojem na rynek weszły nici 
PDO I generacji. W Korei – kraju, który jako pierwszy stworzył i opatentował tę 
technologię, pojawił się kolejny hit – nici polidioksanonowe II generacji, wśród 
których znajdują się nici Art Lift® series. 

W systemie ART Lift® stosowane są 
specjalne igły o minimalnym stopniu 
traumatyzowania tkanek – wielokro- 
tne szlifowanie ostrza oraz cienko-
ścienność kanału igły sprawiają, że 
zabieg jest bardzo komfortowy za- 
równo dla lekarza, jak i pacjenta. 
Jak pokazują badania porównaw- 
cze produktów ART Lift® z pozosta- 
łymi nićmi polidioksanonowymi, ta- 
ka budowa igły zmniejsza ryzyko 
obrzęków pozabiegowych o około 
60%. zmniejsza się również ryzyko 
krwawień, a odczuwalny przez pa- 
cjenta dyskomfort w trakcie zabie- 
gu jest oceniany przez ponad 80% 
badanych w przedziale 2-3 w 10-sto- 
pniowej skali bólu.

Art LIFt® MONO
To najprostsza i podstawowa forma 
nici ART Line® Series. Nici ART Lift® 
Mono mogą być stosowane do ko-
rekty twarzy i ciała. Igłę używaną do 
zabiegów za pomocą nici ART Lift® 
Mono cechuje ostry koniec o spe-
cjalnej, opatentowanej powierzchni 
ostrza – w celu maksymalnego zmniej- 
szenia traumatyzacji tkanek w trak- 
cie zabiegu – oraz optymalna równo- 
waga między plastycznością i sztyw-
nością igły – w zdecydowany sposób 
zwiększa to komfort pracy lekarza  
w porównaniu z posługiwaniem się 
igłą zbyt miękką lub zbyt twardą. 

Art LIFt® MuLtI
Unikatowy, opatentowany system ni- 
ci polidioksanonowej złożony z dwu- 
dziestu skręconych monofilamen- 
tów to kolejny rodzaj nici z oma- 
wianej serii: ART Lift® Multi. 

ART Line® Series jest jedną z najbar- 
dziej rozpoznawalnych światowych  
marek nici liftingujących wykona-
nych z polidioksanonu. Opatentowa-
na technologia produkcji oraz udos-
konalenie wcześniejszej generacji nici 
PDO zaowocowało stworzeniem uni- 
katowych nici PDO, o nazwie ART Lift®. 
 ART Line® Series to produkt naj-
wyższej jakości. Rodzinę produktów 
tworzą nici ART Lift® Mono, ART Lift® 
Multi, ART Lift® Combi i ART Lift® L.
 Wszystkie nici z rodziny ART Line® 
Series wykazują wspólne cechy:
1. Natychmiastowa korekta defektu  
 estetycznego.
2. Trwałość i przewidywalność 
 efektu.
3. zminimalizowanie dyskomfortu 
 zabiegu dzięki opatentowanemu  
 systemowi atraumatycznej igły.
4. Maksymalny efekt zabiegu, 
 możliwy dzięki użyciu nici 
 polidioksanonowych  
 o zoptymalizowanej grubości. 
Drugą generację nici polidioksano-
nowej, zapoczątkowaną przez nici ART 
Lift®, cechuje wyjątkowa skuteczność 
oraz bezpieczeństwo zabiegu. O wy-
jątkowości nici ART Lift® świadczy fakt 
opatentowania procesu produkcji sa- 
mego włókna polidioksanonowego, 
które w odróżnieniu od innych pro-
duktów, jest zbudowane z polimeru 
złożonego z makromolekuł polidio-
ksanonu. Taka budowa zapewnia le- 
psze właściwości stymulowania pro-
dukcji nowego kolagenu w miejscu 
zaimplantowania nici oraz zapewnia 
kontrolowany rozkład substancji bez 
ryzyka kapsulacji i tworzenia zros-
tów pozabiegowych. 

Taka budowa nici umożliwia lepszą 
odpowiedź ze strony organizmu  
w postaci produkcji kolagenu, działa 
również w podobny sposób jak sto-
sowane dotychczas nici SCREW lub 
DS, liftingując w łagodny sposób 
wiotką i pozbawioną elastyczności 
skórę. Najważniejszą jednak cechą 
nici ART Lift® Multi jest zdolność 
do samorozprężania się w tkankach  
i w efekcie unoszenie powierzchni 
zapadniętej skóry. Ta cecha produk-
tu powoduje, że ART Lift® Multi jest 
najwszechstronniejszą nicią w całej 
linii produktów ART Line® Series.  
Obserwacje kliniczne potwierdziły 
wysoką skuteczność działania nici ART 
Lift® Multi, porównywalną z dzia-
łaniem wypełniaczy w przypadku 
korekty zapadniętych policzków czy 
lipodystrofii twarzy.

  

Autor: Marcin Wujtowicz, Area Sales Manager, Myderm Laboratories 

Art Lift ® Multi



mi na całym świecie. Wszystko to  
w celu zapewnienia najwyższej jako- 
ści oferowanych produktów oraz wdra- 
żania nowych rozwiązań dających le-
psze efekty estetyczne dla pacjenta.

myderm.com.pl 
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Art LIFt® L
Nici ART Lift® L to najbardziej efek-
tywny sposób podniesienia obwisłej 
skóry policzków, brody oraz linii żu- 
chwy. Nici te znalazły również swoje 
miejsce w korekcie takich okolic jak 
piersi, pośladki, uda czy ramiona. No- 
watorskie i opatentowane rozwiąza- 
nie w budowie nici ART Lift® L spra- 
wia, że jest to pierwsza na świecie dwu- 
kierunkowa nić polidioksanonowa. 
Jej innowacyjna budowa polega na 
umieszczeniu pojedynczej nici ha- 
czykowej z przeciwstawnym ułoże- 
niem haczyków w igle. Oba końce 
nici wystają z dwóch stron igły. za- 
bieg polega na wprowadzeniu igły 
w skórę korygowanej okolicy (cecha 
spójna ze wszystkimi nićmi PDO),  
a następnie na wykłuciu igły ze skóry 
w jej dystalnej części. Przez wystają- 
cy ponad skórą koniec igły przecią- 
gamy jeden koniec nici, wycofujemy 
igłę i za oba wystające końce nacią- 
gamy skórę. Przeciwstawnie ułożone 
haczyki zapewniają uzyskanie opty- 
malnych efektów estetycznych. Pro-
stota implantacji i uzyskiwane efekty 
sprawiają, że w krajach, w których 
obecne są już nici ART Lift® L, stanowią 
one największy odsetek wszystkich 
zabiegów z zastosowaniem obecnych 
na rynku nici liftingujących.
 Ideą wdrażaną na szkoleniach i kon- 
gresach organizowanych przez ART 
Line® Series jest multiterapia, czyli 
łączenie różnych nici i zabiegów  
w trakcie jednej procedury u pacjenta. 
Przemyślana propozycja oferty pro- 
duktów ART Line® Series sprawia,  
że lekarz dostaje wszechstronne na- 
rzędzia, dające możliwość rozwią-
zania wszelkich problemów estety-
cznych, z którymi może się spotkać. 
 Producent ART Line® Series dyspo-
nuje własnym ośrodkiem badawczo-
-rozwojowym oraz stale współpracuje 
z wiodącymi placówkami naukowy- 

Art LIFt® COMBI
To seria nici przeznaczonych do lift-
ingu wiotkiej skóry i konturowania 
owalu twarzy.
 ART Lift® Combi zawiera na swojej 
powierzchni jednolite haczyki. W po- 
równaniu z nićmi haczykowatymi  
I generacji, nici Art Lift® Combi cha-
rakteryzują się głębszymi, grubszymi 
i mocniejszymi haczykami oraz re-
gularnymi przerwami między nimi. 
Sztywność nici zapewnia odpowie-
dnie zagnieżdżenie się haczyków  
w korygowanych warstwach oraz za- 
pobiega wyginaniu się haczyków  
w trakcie wprowadzania nici – pro-
blem ten był najsłabszym elemen-
tem nici haczykowych I generacji. 
Również grubość samej nici została 
zmodyfikowana – nić Art Lift® Combi 
jest 2-3-krotnie grubsza w porów-
naniu z pozostałymi nićmi haczy-
kowymi, gwarantuje to uzyskanie 
lepszych i długotrwałych efektów 
oraz lepsze pobudzenie produkcji 
nowego kolagenu. 

Art Lift ® Combi

Art Lift ® L

MYDErM Laboratories s.A., 05-092 Łomianki, ul. Kwiatowa 20
Kontakt: office@myderm.com.pl

Art Lift ® L



sieci. Gwarantuje to uniformizację 
cząsteczek – ich kształtu i rozmiaru, 
a także nadaje spójność i złożoność 
całej sieci. Finalny produkt w ideal-
ny sposób naśladuje ECM (macierz 
międzykomórkową). Dzięki techno-
logii DXN 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. 

Pomimo tak zaawansowanej techno-
logii sieciowania laboratorium bio-
technologiczne Cambridge Medical 
Aesthetics zaprojektowało produkt 
charakteryzujący się znakomitą zdol- 
nością adaptacji z okalającymi tkan-
kami, dający bardzo naturalny efekt 
korekcji. Trzeba tu podkreślić także 
dużą łatwość podawania i doskonałą 
plastyczność żelu zarezerwowaną 
dla produktów monofazowych i zdol- 
ność unoszenia tkanek porównywal-
ną z produktami dwufazowymi. 
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Czy innowacje 
w wypełniaczach na bazie 
kwasu hialuronowego 
są jeszcze możliwe?

Obraz struktury molekularnej 
cząsteczek HA w uma Jeunesse.

Na rynku europejskim istnieje kilkadziesiąt marek usieciowanego kwasu hialu-
ronowego przeznaczonego do wypełniania tkanek miękkich. Większość z nich to 
produkty tzw. monofazowe, które dzięki swojej budowie molekularnej są znacznie 
bardziej plastyczne, co skutkuje dużą łatwością ich podawania, jak również zna-
cznie lepszymi właściwościami integracji z okalającymi tkankami. z drugiej strony 
produkty tzw. dwufazowe, mimo starszej technologii, dają dużo lepsze efekty uno- 
szenia tkanek przy podaniu podobnej ilości produktu. Wynika to z ich budowy 
chemicznej i procesu wytwarzania. Wielu lekarzy rozróżnia te dwie technologie, 
używając określeń: produkty „miękkie” i produkty „twarde”.

Na rynku pojawiła się jednak nowa 
technologia wytwarzania cząsteczek 
kwasu hialuronowego, która jest god-
na uwagi ze względu na właściwości 
wypełniacza produkowanego na jej 
bazie. Dzięki najnowszym osiągnięciom 
inżynierii cząsteczek naukowcy z Cam- 
bridge Medical Aesthetics z Wielkiej 
Brytanii opracowali nową technologię 
produkcji kwasu hialuronowego i stwo- 
rzyli wypełniacz Uma Jeunesse. Pro- 
dukt ten łączy w sobie łatwość poda- 
wania i doskonałą plastyczność żelu 
zarezerwowaną dla produktów mono-
fazowych i zdolność unoszenia tkanek 
porównywalną z produktami dwufa-
zowymi.

NA CzYM POLEgA NOWA- 
tOrsKA tECHNOLOgIA 
sIECIOWANIA uMA JEuNEssE 
Technologia DXN to najnowocześ- 
niejsza, opatentowana technologia po- 
dwójnego sieciowania kwasu hialu-
ronowego, która jest oparta na wią- 
zaniach między cząsteczkami kwa-
su hialuronowego, jak również na 
wiązaniach między konglomeratami 
jego cząsteczek. Taka metoda synte-
zy hydrożelowych cząsteczek HA po-
zwala na uzyskanie efektu podwój-
nego sieciowania. Intermolekularne 
cząsteczki usieciowanego kwasu hia-
luronowego działają jak jądra całej 

JAK rOzWIązANO 
PrOBLEM utrzYMY- 
WANIA sIę PrODuKtu  
W tKANKACH
Jak wiemy, cząsteczki kwasu hialuro- 
nowego połączone są wiązaniami gli- 
kozydowymi. Wiązania te są rozcina- 
ne przez hialuronidazę, co prowadzi 
do rozpadu łańcuchów kwasu hia- 
luronowego. Inżynierowie Cambridge 
Medical Aesthetics, stosując najnowsze 
rozwiązania inżynierii molekularnej, 
opracowali technologię pozwalającą 
na „zamaskowanie” 75% wiązań gli- 
kozydowych w Uma Jeunesse. Osią- 
gnięto ten efekt jedynie dzięki spe- 
cjalnej technologii zwijania cząste- 
czek kwasu hialuronowego tworzą- 
cych jądra sieci. Po pierwsze, poz-
wala to na użycie mniejszej ilości 
BDDE do sieciowania kwasu hialu-
ronowego (<1 ppm). Po drugie, Uma 
Jeunesse jest bardziej oporna na en- 
dogenną hialuronidazę i dłużej utrzy- 
muje się w tkankach. Po trzecie, taka 
technologia sprawia, że Uma Jeunesse 
jest bardzo naturalnym wypełniaczem 
na bazie HA.

WIsKOELAstYCzNOść 
ADAPtACYJNA
Dzięki specjalnemu procesowi wtła-
czania żelu do strzykawki cząsteczki 

Piękno dzięki nauce:



HA przyjmują cechy podobne do sprę- 
żyny. Ponieważ ciśnienie działa na tłok 
strzykawki, usieciowane cząsteczki są 
ściśle upakowane. Kiedy produkt jest 
podawany do tkanek miękkich, mole- 
kularna „sprężyna” rozwija się stopnio- 
wo, dopasowując się do tkanek. Jeśli 
tkanki potrzebują więcej wypełnienia, 
sieć kwasu „rozwija” się bardziej i vice 
versa: nazywamy to WISKOELASTy- 
CzNOŚCIĄ ADAPTACyJNĄ®. Jest to opa- 
tentowana technologia, dostępna je-
dynie w Uma Jeunesse®. Dzięki zastoso-
waniu technologii wiskoelastyczności 
adaptacyjnej produkt łatwo wiąże się 
z okalającymi tkankami, jest bardzo ła- 
twy do masowania i układania w tkan- 
kach. Dzięki zastosowaniu technolo- 
gii DXN i właściwościom wiskoelasty-
czności adaptacyjnej Uma Jeunesse  
to również produkt bardzo wydajny. 

PODsuMOWANIE
Uma Jeunesse jest produktem, który ba- 
zuje na najnowszych osiągnięciach in- 
żynierii cząsteczek i rozwiązaniach, które 
z technologicznego punktu widzenia są 
innowacyjne na rynku wypełniaczy. Mo- 
je kilkunastomiesięczne obserwacje po- 
kazują, że produkt jest godny uwagi  
i w znacznym stopniu uzupełnia ofertę 
wypełniaczy na rynku. Łatwo się go po- 
daje, przynosi naturalne efekty korek- 
cji, ma bardzo dobry profil bezpieczeń- 
stwa i jest wydajny. Oczywiście, jak każ- 
da nowość rynkowa, jest obarczony 
ograniczonymi obserwacjami długoter- 
minowymi, zwłaszcza pod kątem bez- 
pieczeństwa terapii i zdolności utrzy- 
mywania się w tkankach. zarówno ba- 
dania naukowe, jak i moje własne ob- 
serwacje pokazują jednak, że jest to 
produkt, który zdecydowanie ma szan- 
sę na dłużej zagościć w praktykach este- 
tycznych lekarzy w Europie i w Polsce.

PIśMIENNICtWO:
1. Amit K. Jha, et al. Structural 
Analysis and Mechanical Characte- 
rization of Hyaluronic Acid-Based 
Doubly Cross-Linked Networks, 
Macromolecules 2009, 42, 537-546.
2. Sharma P., Sharma S., Comparative 
study of a new dermal filler Uma 
Jeunesse and Juvederm, Journal of 
Cosmetic Dermatology, 10, 118-125.
3. Alexiades-Armenakas M. Safety 
of dermal fillers. J Drugs Dermatol 
2009; 8(3): 214-5.
4. Goldberg DJ. Breakthroughs in US 
dermal fillers for facial soft-tissue aug-
mentation. J Cosmet Laser Ther 2009; 
11(4): 240-7.
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Korekcja ust

 Korekcja nosa

Korekcja czoła

Uma Jeunesse Velvet – częściowo usieciowany 
implant HA do specjalnych wskazań
•	 20	mg/ml	(w	tym:	16	mg/ml	usieciowane,	4	mg/ml	nieusieciowane)		
•		zmarszczki	wokół	oczu		•		drobne	zmarszczki	w	górnej	i	dolnej	części	twarzy 
•	 leczenie	obszarów	skóry	ze	zmarszczkami	i	wiotką	skórą	
•	 leczenie	dużych	obszarów	pomarszczonej	
 i odwodnionej skóry (redukcja zmarszczek i mezolift) 
•	 wypełnianie	i	nawilżanie	skóry	dłoni

Uma Jeunesse Classic 
– zdolności adaptacyjne i efekt uniesienia tkanek 
•	 24	mg/ml	•		miękki	lifting		•			„nici”	hialuronowe		•		fałdy	nosowo-
 -wargowe		•		wolumetria	okolic	kości	policzkowych		•		dolina	łez	i	owal	

EFEKtY tErAPII:

Korekcja fałd nosowo-wargowych przed           po

przed           po

przed           po
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Nowy laser aleksandrytowy serii 
GentleLasePro do usuwania owłosienia
Pierwszy laser aleksandrytowy serii gentleLase amerykańska firma Candela wpro-
wadziła na rynek w 1998 roku. Od tego czasu zostało opracowanych kilka kolejnych 
modeli urządzenia, a Candela jest dziś światowym liderem w produkcji systemów 
laserowych do usuwania owłosienia. W efekcie kolejnych badań i procesów opty-
malizacji, w 2013 roku wprowadziła na rynek nowy model – gentleLasePro.

kładowo, w jednym z laserów diodo- 
wych dla czasu impulsu 5 ms, gęstość 
energii wynosi tylko 2,5 J/cm2. Ener- 
gia impulsu w tych laserach powią-
zana jest z długością impulsu i jej 
zwiększenie automatycznie wydłuża 
impuls. 
 Aby sprostać wymogom wszystkich 
typów owłosienia, laser aleksandry-
towy GentleLasePro posiada moc 
szczytową 17 kW i dzięki niej, jako 
jedyny umożliwia regulację czasu 
trwania impulsu od 0,25 ms do 100 ms 
niezależnie od ustawionej energii. 
Oznacza to, że można ustawić dużą 
wartość energii i krótki impuls dla 
włosów jasnych i cienkich lub mniej- 
szą energię i długi impuls dla wło-
sów ciemnych i grubych. 

szYBKOść WYKONYWANIA 
zABIEgóW
Parametrami wpływającymi na szyb- 
kość wykonywania zabiegu są: często- 
tliwość impulsów i wielkość plamki. 
GentleLasePro posiada zakres regu-
lacji częstotliwości impulsów od 0,5 
do 2 Hz niezależnie od wartości na-
stawionej energii, podczas gdy w la- 
serach diodowych częstotliwość jest 
powiązana z energią i znacznie  
zmniejsza się wraz ze wzrostem gę- 
stości energii. Dla energii użytecz- 
nych (powyżej 12 J/cm2) nie prze- 
kracza 1 Hz. Uwzględniając często-
tliwość oraz wielkości plamek, można 
wyliczyć teoretyczny czas zabiegu. 
Przykładowo, dla energii 16 J/cm2 w je- 
dnym z laserów diodowych wyno- 
si ona 3,85 cm2/s, w innym  – 7,5 cm2/s, 
a w laserze aleksandrytowym Gen-
tleLasePro – 6,28 cm2/s. 

CHŁODzENIE sKórY
Chłodzenie skóry ma na celu ochro-
nę naskórka przed oparzeniem oraz 

Aby laser do trwałej epilacji był sku-
teczny i bezpieczny, konieczne jest 
uwzględnienie wielu zależnych od 
siebie parametrów.

DŁugOść FALI
W Polsce dominują pacjenci z jasną 
skórą oraz jasnymi włosami o małej 
zawartości melaniny. U takich pacjen- 
tów najkorzystniejsze własności pod 
względem skutecznej epilacji, wyni-
kającej z absorpcji światła w melani-
nie, ma laser aleksandrytowy o dłu- 
gości fali 755 nm. Jak wynika z badań, 
ma on 133% lepszą zdolność pochła-
niania światła niż laser diodowy. 

DŁugOść IMPuLsu
z dostępnych publikacji wiadomo, 
że do epilacji włosów jasnych i cien-
kich optymalny czas trwania impul-
su to 3 ms (Dermatol. Surgery 27:11 
November 2001). 

 W najnowszych laserach diodowych 
minimalny czas trwania impulsu wy-
nosi 5 ms, jednak jego ustawienie jest 
możliwe tylko dla najniższych, nie-
efektywnych poziomów energii. Przy- 

 

zmniejszenie bólu. Producenci lase-
rów stosują trzy techniki: 
•	 aplikowanie	 aktywnego	 środka	 
chłodzącego polegające na podawa- 
niu kriogenu przed każdym impul-
sem (GentleLasePro – opatentowa-
ny system chłodzenia skóry DCDT);
•	 chłodzenie	kontaktowe	polegają- 
ce na ciągłym chłodzeniu naskórka 
szafirową końcówką aplikatora (la- 
sery diodowe);
•	 nadmuch	zimnego	powietrza.
 Chłodzenie kontaktowe i nadmuch 
potrzebują długiego czasu na odpro- 
wadzenie ciepła ze skóry i są mało 
wydajne przy wyższych częstotliwo-
ściach. Chłodzenie kriogenem jest je- 
dynym wydajnym sposobem dla du-
żych częstotliwości impulsów.

PODsuMOWANIE
W najnowszych laserach diodowych 
o mocy szczytowej 1600 W-3000 W 
parametry decydujące o skutecz-
ności zabiegu i komforcie pacjenta 
zostały podporządkowane uzyska-
niu nieco większej szybkości wyko-
nywania zabiegu. I tak: 
•	 zwiększenie	 gęstości	 energii	 do 
poziomu zapewniającego trwałą epi- 
lację pociąga za sobą zwiększenie 
długości impulsu, co sprawia że za-
bieg jest bolesny;
•	 zmniejszenie	długości	impulsu	dla 
włosów cienkich i jasnych sprawia, 
że gęstość energii jest niewystar-
czająca do trwałej epilacji. 
 Nowy laser GentleLasePro ma moc 
szczytową 17 000 W i to właśnie dzię- 
ki niej regulacja poszczególnych pa- 
rametrów jest niezależna od gęsto- 
ści energii. Jest to jedyny laser umo-
żliwiający uzyskanie optymalnych pa- 
rametrów epilacji dla każdego ko-
loru włosów przy zachowaniu kom-
fortu pacjenta.

Autor: Krzysztof Makarski, Shar-Pol 

Średnica      30 µm    50 µm 70 µm  100µm 200 µm 
włosa 
Optymalny  0,5 ms  1-3 ms 2-3 ms 3-5 ms 20 ms
czas impulsu 

Wartości odczytane z ekranu sterującego 
jednego z laserów diodowych.
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PREzENTACJE FIRM

Jesteście na rynku od 1984 roku  
– czyli dokładnie tyle, ile liczy historia 
medycyny estetycznej w Polsce. Jaki 
był ten początek Państwa działalności 
i jak wyglądał wtedy rynek? 
Trudno powiedzieć, że te prawie 30 lat 
spędziliśmy aktywnie, działając na rynku 
medycyny estetycznej. Historia Nova 
Group jest związana z ogólnie rozumia-
nym rynkiem beauty. Szczerze mówiąc, 
kiedy zaczynaliśmy, nie przypuszczałem, 
że potrzeby estetyczne Polaków tak się 
rozwiną. Każdy kolejny etap naszego roz-
woju był odpowiedzią na coraz większe 
– i inne! potrzeby ludzi. Zarówno w sferze 
wyglądu, jak i relaksu. Uważam, że po-
tencjał tego rynku jest coraz większy. I z pe- 
wnością właśnie to, oprócz większej świa- 
domości i oczekiwań na linii lekarz – pa- 
cjent, jest determinującym czynnikiem 
dokonujących się na przestrzeni ostat-
nich lat przeobrażeń. Trudno dziś mówić 
o konkretnych różnicach, bowiem rynek 
dokonał szokującej wręcz transformacji, 
a zmiany, które możemy dziś obserwo-
wać, zapewne wielu osobom trzydzieści 
lat temu nawet nie przyszłyby do głowy. 
 
Jak wygląda Państwa firma teraz 
i jak ocenia Pan obecną sytuację 
rynku estetycznego w Polsce?
Oferta firmy Nova Group jest bardzo sze-
roka i różnorodna. Zajmujemy się do- 
radztwem, wyposażaniem, szkoleniem  
i rekrutacją personelu. Kompleksowo wy- 
posażamy gabinety kosmetyczne, klini- 
ki medycyny estetycznej, nowoczesne, 
luksusowe obiekty hotelowe. Bezdysku- 
syjnie najbardziej skomplikowanym, nio-
sącym jednocześnie najwięcej wyzwań, 
jest rynek medycyny estetycznej. Obec-
nie rodzaj i jakość wyposażenia deter-
minuje poziom oczekiwań klientów. 
Koszty zabiegów, a tym samym wartość 
sprzętu i preparatów, no i oczywiście 
sama osoba lekarza – doskonale wy-
kształconego fachowca, nakłada szcze-
gólne zadania na nas, jako niezawod-
nego i w pełni rzetelnego partnera. 
Specyfika i koszt, a co za tym idzie, do- 

stępność tych usług, powodują, że klien-
tami klinik medycyny estetycznej są oso-
by, które mają najczęściej sporą wiedzę, 
jeżdżą po świecie, znają nowości. Wy-
magają szybkich, spektakularnych efek- 
tów, ale nie godzą się na ból i długą 
rekonwalescencję. Ta presja wymusza 
błyskawiczny rozwój technologii, prepa-
ratów i technik zabiegowych. Dzisiejsza 
moda – wyglądać lepiej, ale tak, żeby 
nie było widać, że coś sobie robiliśmy  
– promuje techniki mniej inwazyjne.
 
 Co wchodzi obecnie w skład 
waszego portfolio, co jest hitem  
i jakie szykujecie nowości?
Nasze portfolio to odpowiedź na wszyst-
kie potrzeby każdej kliniki medycyny es-
tetycznej. Kompleksowe wyposażenie, 
nowoczesne rozwiązania, poparte ce- 
rtyfikatami medycznymi, badaniami kli- 
nicznymi, a wszystko to z najbardziej 
renomowanych firm z Niemiec, Izraela, 
Francji i Stanów Zjednoczonych. Naszym 
największym atutem są doskonałe fo-
tele i leżanki zabiegowe Gharieni, które 
znajdują się w w wyposażeniu naj-
bardziej znanych klinik w Polsce (m.in. 
Klinika Ambroziak Estederm). Ponadto 
dużym zainteresowaniem cieszą się la-
sery niemieckiej firmy Asclepion, szcze-
gólnie MeDioStar NeXT, który jest obec-
nie laserem o najwyższej gęstości energii  
na świecie wykorzystywanym do leczenia 
zmian naczyniowych. MeDioStar NeXT 
oferuje także szerokie spektrum innych 
zabiegów medycznych, w tym leczenie 
trądziku: rosacea, acne inversa, czy ba-
zowe zabiegi epilacji (w tym Fitz-Patrick 
VI) oraz nieablacyjne fotoodmładzanie. 
Opatentowana funkcja Smooth Pulse 
w połączeniu z chłodzącym ogniwem 
Peltiera daje najszybszą i bezbolesną 
epilację dostępną na rynku. Nie można 
zapominać także o systemie CORE™ 
wykorzystującym fale elektromagnetycz-
ne w urządzeniu Reaction™ izraelskiej 
firmy VIORA. Doskonałym przykładem 
na uzyskanie fenomenalnych wyników 
z urządzeniem Reaction™ jest specjalny 

protokół zabiegowy ReFit przeznaczony 
dla pacjentów z problemem zwisającej, 
luźnej skóry po gwałtownej utracie wa-
gi (spowodowanej radykalną dietą, ćwi- 
czeniami czy po urodzeniu dziecka). Cie-
kawą propozycję może stanowić techno-
logia Endertwin® w urządzeniu Dx Twin 
francuskiej firmy Starvac, doskonałe roz- 
wiązanie do gabinetów medycznych, 
klinik rehabilitacyjnych i sportowych  
– oferująca zabiegi odchudzające, mo- 
delujące sylwetkę oraz specjalne pro-
tokoły zabiegowe przy skręceniech, 
bólach mięśniowych itp. 
 
Proszę opowiedzieć o misji firmy, pla- 
nach, założeniach, może marzeniach…
Priorytetem jest medycyna estetyczna, 
ale nie tylko w klinikach miejskich, lecz 
wchodząca do obiektów hotelowych 
– pojawiają się nowe techniki, np. frak-
cyjny resurfacing za pomocą technologii 
CORE™ w urządzeniu V-Touch™ (VIORA), 
fotoodmładzanie metodą non-contact  
z wykorzystaniem nieablacyjnego lasera 
MeDioStar NeXT oraz preparaty, które 
nie wymagają zabiegów w długiej serii. 
To jest dla nich duża szansa. Dziś doce-
nia się rozwiązania zapewniające nie 
tylko szybki efekt zabiegowy, ale także 
te propozycje, które efektywnie skracają 
proces rekonwalescencji. 
 To nie wszystko, już wkrótce w naszej 
ofercie pojawią się nowe rozwiązania, 
które mam nadzieję, wprowadzą oży-
wienie w branży medycyny estetycznej 
i staną się wyznacznikiem nowych tren- 
dów i możliwości. Już dziś jako pierwsi 
na rynku oferujemy urządzenia niepo-
dlegające sezonowości zabiegowej. Dla 
przykładu podam diodowy laser, którego 
zastosowania zabiegowe mogą być wy- 
korzystywane przez cały rok, łącznie  
z okresem dużego nasłonecznienia. In- 
nym przykładem jest urządzenie mogące 
pracować w jednym z wybranych trybów 
(ablacja, frakcja, koagulacja), służące 
do zastosowań w zabiegach anti-aging  
z minimalnym czasem rekonwalescencji 
i bólu dla pacjenta (V-Touch).

Rozmowa 
z Andrzejem Chmielewskim, 
właścicielem firmy Nova Group
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Przedstawiamy Państwu informacje o tym co i gdzie wydarzyło się ostatnio  
na rynku medycyny estetycznej i kosmetologii. 

NEAuVIA OrgANIC – PIErWszE NA śWIECIE OrgANICzNE WYPEŁNIACzE tKANKOWE

Dnia 22 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona wprowadzeniu na polski rynek nowej linii or-
ganicznych wypełniaczy tkankowych Neauvia Organic. O specyfice produktów opowiedzieli specjaliści zaangażowani 

w stworzenie marki: dr Carmelo Protopapa i dr Barbara Jerschina. 
Spotkanie poprowadził Arthur Byra z departamentu badawczo-roz- 
wojowego ICONMED firmy ITP S.A., który zapoznał obecnych z sy- 
tuacją na światowym rynku wypełniaczy i przedstawił trzy innowa- 
cyjne cechy Neauvii: usieciowanie najnowszym polimerem PEG, nowa- 
torska domieszka hydroksyapatytu wapnia i kwas hialuronowy z bakterii 
nowego typu Bacillus subtilis – jej zastosowanie przy pozyskiwaniu 
kwasu hialuronowego sprawia, że otrzymuje się wyjątkowo czysty produkt. 
Doktor Carmelo Protopapa z Włoch, współtwórca linii produktów  
Neauvia, opowiedział dziennikarzom historię powstania wypełniaczy, 
a dr Barbara Jerschina, ekspert Neauvia na rynku polskim, przedstawiła  

  całą gamę produktów tej marki i pokazała na zdjęciach efekty własnych  
  doświadczeń z zabiegów. 

NA POMOC sKórzE AtOPOWEJ – NOWA LINIA KOsMEtYKóW AVèNE  

„Spokojny sen, bez drapania” to hasło przewodnie konferencji prasowej prezentującej najnowsze odkrycie Laborato-
riów Dermatologicznych Avène, która odbyła się 19 grudnia w warszawskim Pin Up Studio. 
Innowacyjna gama emolientów do pielęgnacji skóry suchej i atopo-
wej Xera Calm A.D jest efektem trwającego ponad 12 lat programu 
badawczo-naukowego nad mikroflorą Wody Termalnej Avène, który 
pozwolił odkryć tajemnicę jej wyjątkowych, kojąco-łagodzących i prze- 
ciwzapalnych właściwości. 
Gośćmi specjalnymi konferencji była Martyna Mazur, dziewczynka, 
której pobyt w Uzdrowisku Dermatologicznym w Avène pomógł 
pokonać AzS, oraz jej mama Jola – autorka rysunkowych wska-
zówek, jak postępować w przypadku atopowego zapalenia skóry 
(wykorzystanych w międzynarodowej kampanii linii Xera Calm A.D).
Działanie kosmetyków zaprezentowała ordynator Oddziału Dermatologii 
Dziecięcej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie dr Lidia 
Ruszkowska, odnosząc się do patofizjologii atopowego zapalenia skóry. 
Wyniki badań klinicznych przeprowadzonych na grupie ponad 1000 osób 
przedstawiła Magdalena Postaleniec, Product Manager Avène.

różNE OBLICzA KOBIECOśCI – KONFErENCJA PrAsOWA VICHY 

Konferencja Vichy zorganizowana 17 stycznia 2014 roku, przebiegająca pod hasłem: „Różne oblicza kobiecości”, była okazją 
do rozmów „między kobietami”, kobietami niezwykłymi. Gośćmi spotkania prowadzonego przez Agatę Förster i Natalię 
Warankę były pisarka i laureatka Nagrody Literackiej Nike 2013 za książkę „Ciemno, prawie noc” – Joanna Bator, oraz Kata-
rzyna Herman – znakomita aktorka filmowa i teatralna. O ważnym problemie związanym z kobiecością, czyli starzeniu się 
skóry i najlepszych możliwościach jej regeneracji, opowiedziały dr 
Ewa Chlebus (Novaderm, Warszawa) oraz dr Barbara Pytrus (Py-
trusderm, Wrocław). 
Podczas spotkania zaprezentowano nowy kosmetyk Vichy: Lift- 
activ Advanced Filler stworzony, by redukować głębokie i piono-
we zmarszczki marionetki i wokół ust (łącząc retinol, składnik  
o sprawdzonej skuteczności przeciwstarzeniowej, oraz LR2412  
– opatentowaną cząsteczkę pochodzenia roślinnego – zapewnia 
zmniejszenie widoczności zmarszczek i poprawę gęstości skóry) 
oraz nowość w makijażu Teint Idéal – gamę podkładów roz-
świetlających, wydobywających koloryt skóry.

 Od lewej: Sylwia Rosik (Avène), dr Lidia Ruszkowska  
 (dermatolog dziecięcy), Magdalena Postaleniec  
 (Avène), Lech Wojciechowski (Avène).

Od lewej: Katarzyna Nadolna, Drigo Gabriel, 
Barbara Jerschina, Carmelo Protopapa.

 Od lewej: Agata Förster, dr Ewa Chlebus, dr Barbara Pytrus, 
 Joanna Bator, Katarzyna Herman.
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