
Derma News
Dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii estetycznej, estetyce lekarskiej i medycynie anti-aging 
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Perły Dermatologii 
Estetycznej

– prezentujemy nominacje 
do XI edycji konkursu 

 
Rynek estetyczny:  

prezentacje firm,  
nowych zabiegów  

i produktów,
nowości i wydarzenia
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Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
prezes Stowarzyszenia Lekarzy  

Dermatologów Estetycznych

foto: Lidia Popiel
Koleżanki i Koledzy! 

 

Nieustająco zaskakuje mnie coraz szybsze tempo upływają-

cego czasu i choć w naszej branży to bez znaczenia,  

to jednak… Jeszcze niedawno miałam okazję spotkać się  

z Państwem w trakcie naszego kongresu, a już intensywnie 

pracujemy nad kolejnym naszym spotkaniem, tym bardziej 

że nowe miejsce, w którym odbędzie się Kongres, to dla nas 

wyzwanie organizacyjne. 

W roku 2016 zapraszamy na Kongres Stowarzyszenia  

Lekarzy Dermatologów Estetycznych do hotelu DoubleTree 

przy ulicy Skalnicowej w Warszawie w dniach 26-28 lutego.

Aktualny numer „Derma News” poświęcamy prawie  

w całości drugiemu najważniejszemu dla nas wydarzeniu 

– Perłom Dermatologii Estetycznej 2015. W numerze  

znajdą Państwo opisy nominowanych produktów i tylko  

od Państwa zależy, który z produktów zdobędzie laur Pereł. 

Liczymy na aktywny udział wszystkich lekarzy. 

Każdy głos jest cenny dla nas, dla naszych pacjentów 

i firm. Czekamy na zgłoszenia do 20 września!

Wszystkim czytelnikom „Derma News” życzę 

słonecznych i uśmiechniętych wakacji! 
 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
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Przedstawiamy produkty nominowane do tegorocznej edycji konkursu na najlepsze, najskuteczniej-
sze i najbezpieczniejsze produkty stosowane w dermatologii estetycznej.

Większość produktów jest Państwu doskonale znana i nie trzeba ich przedstawiać, ale właśnie  
zadaniem tego konkursu jest promocja bezpieczeństwa zarówno stosowanych produktów, jak  
i wykonywanych zabiegów. Perły Dermatologii Estetycznej stały się synonimem jakości i bezpie-
czeństwa, potwierdzone tysiącami głosów specjalistów z całej Polski są najlepszą rekomendacją  
dla naszych pacjentów i lekarzy, którzy stawiają pierwsze kroki w tej branży.

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowo oddane głosy i liczymy na Państwa udział również  
w tegorocznej edycji konkursu. Zachęcamy do głosowania online, bezpośrednio ze strony interne-
towej Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych – www.dermatologia-estetyczna.pl

Państwo są jurorami w tym konkursie – największa liczba głosów zdecyduje o przyznaniu statuetek 
Pereł. Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2015 r.

Zapraszamy do głosowania.

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

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI 
SKÓRY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ
Cetaphil Dermacontrol  £    TriAcneal Expert  £ Effaclar Duo+  £   
 
NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ
Eucerin AntiRedness  £ Eau thermale Avène Antirougeurs Fort  £     
Krem na dzień łagodzący skórę z trądzikiem różowatym SPF 15 
Iwostin Rosacin  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI 
I REGENERACJI SKÓRY PO ZABIEGACH ESTETYCZNYCH
Krem ochronny rozjaśniający przebarwienia SPF 50+ Iwostin Lucidin  £
Mesoestetic Post Peel Crystal Fiber Mask  £ Zinalfat  £
Viscoderm Cream & Viscoderm Pearls  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWZMARSZCZKOWY
Eucerin Volume-Filler  £       Liftactiv Supreme/Vichy  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO REWITALIZACJI SKÓRY
Linia profesjonalnych peelingów do pielęgnacji domowej 
Iwostin Perfectin  £      System Obagi Nu-Derm Fx  £

NAJLEPSZY SUPLEMENT DIETY
Drainaflore Detox  £     Esthechoc  £
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NAJLEPSZY PREPARAT DO MEZOTERAPII
Haicare  £     RRS HA Tensor Lift  £   

NAJLEPSZY PREPARAT DO WYPEŁNIEŃ 
Perfectha SubSkin  £     StylAge M Lido  £    

NAJLEPSZY PREPARAT DO MODELOWANIA TWARZY
Juvéderm Voluma with Lidocaine  £ 
Emervel Volume  £ Neauvia Organic Intense  £     

NAJLEPSZY PREPARAT DO BIOSTYMULACJI TKANKOWEJ
Ellanse S  £      Linerase  £    Regeneris  £     

NAJLEPSZE URZĄDZENIE DO MODELOWANIA CIAŁA
Thermi RF  £      Zeltiq™  £

ZABIEG ROKU 2015
CytoCare S Line Skin Booster  £  Restylane Skinboosters  £
Juvéderm® Volift® with Lidocaine  £ 

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWSŁONECZNY
Anthelios XL  £    Cleanance SPF 50+  £
SPF 50+ Iwostin Solecrin  £
Photoderm M SPF 50+  £   
Sun Shield Matte SPF 50/Obagi Medical  £

Wybieramy Perły… 

XI  edycja konkursu 
PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2015
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Laboratorium Estetyki 
LEA Vivacy, www.leavivacy.pl 

Beautymed
www.beautymed.pl 

cechy charakterystyczne HairCare, 
poparte badaniami in vitro.
 

Beautymed
www.beautymed.pl 
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HAICARE
HAIRCARE mezoterapia igłowa 
owłosionej skóry głowy
Laboratorium RevitaCare, Francja
Pojemność: 10 ampułek po 5 ml
Unikatowy preparat zawierający na-
turalne składniki połączone w  eks-
kluzywnej formule RHB (Restruc-
turing Hair Complex) pomagającej 
pozbyć się problemów związanych 
z włosami. Dzięki zawartości argi-
niny, glutaminy, glicyny i ornityny 
niezbędnych do wzrostu komórko-

wego korzeń włosa zostaje wzmoc-
niony. Ochronę włókna kapilarnego 
zapewniają cysteina i cynk, które 
stanowią dwa główne składniki ke-
ratyny, a witaminy z grupy B wpły-
wają na odnowę torebki włosowej, 
stymulując wzrost włosów. Ochrona 
przed antyoksydantami, redukcja łu-
pieżu, odbudowa włosów, zahamo-
wanie wypadania, odżywienie skó-
ry i mieszków włosowych, wysoki 
stopień nawilżenia to tylko niektóre 

Nominacje do konkursu 
PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2015

NAJLEPSZY PREPARAT DO MEZOTERAPII

RRS HA TENSOR LIFT
RRS® HA Tensor Lift to koktajl do me-
zoterapii przeznaczony do wymaga-
jącej okolicy twarzy, szyi i dekoltu.
Składniki produktu zostały skompono-
wane tak, aby wzajemnie uzupełniały i 
potęgowały swoje działanie. RRS® HA 
Tensor Lift to połączenie 6 mg/ml HA 
oraz 9,62 mg/ml kompleksu biorewi-
talizującego, który zawiera:
• 11 witamin • 2 kwasy tłuszczowe 
• 21 aminokwasów • 20 antyoksydan-
tów • 13 mikroelementów • 2 koenzy-
my • 11 polifenoli • 5 terpenów. 
RRS® HA Tensor Lift jest odpowiedni 

do stosowania w każdym ze wskazań 
związanych z procesem starzenia się 
skóry twarzy, szyi oraz dekoltu. Zapew-
nia efekt miękkiego liftingu, ma działa-
nie anti-aging, odbudowuje kolagen 
i elastynę oraz regeneruje i poprawia 
napięcie skóry. Koktajl jest szczególnie 
polecany zarówno kobietom, jak i męż-
czyznom w wieku 35-55 lat.
RRS® HA Tensor Lift jest zarejestrowa-
nym wyrobem medycznym klasy III 
(CE Class III Injectable). 
Produkt jest dostępny w opakowa-
niach 6 x 5 ml.

PERFECTHA SUBSKIN
Perfectha SubSkin wypełniacz 
kwasu hialuronowego 
Laboratorium ObvieLine, Francja
Pojemność: 3 x 1 ml lub 1 x 3 ml
Perfectha SubSkin to dwufazowy wy-
pełniacz tkankowy o wysokiej masie 
cząsteczkowej i wysokiej czystości 
kwasu hialuronowego ze wskazaniem 
do wolumetrii twarzy, modelowania 
kości policzkowych, jarzmowych i wy-
pełniania dużych ubytków skórnych. 
Dzięki zaawansowanej technologii 
E-BRID Perfectha SubSkin ma ściślej-
szy proces sieciowania, który umożli-
wia uzyskanie większej liczby wiązań 
kowalencyjnych, czego efektem jest 

żel o wysokiej elastyczności, dający 
doskonały, długotrwały efekt wolu-
metryczny. Kontrolowany proces po-
łączenia wysoce usieciowanego HA 
z niewielką ilością nieusieciowanego 
HA sprawia, że Perfectha SubSkin ma 
doskonałe właściwości przepływowe 
ułatwiające iniekcję. Ulepszona struk-
tura molekularna zapewnia wolniej-
szą degradację izowolemiczną oraz 
osłabienie działania hialuronidazy, co 
gwarantuje dłuższe utrzymywanie się 
żelu w skórze, a znikoma zawartość 
BDDE, niski poziom endotoksyn oraz 
białek sprawiają, że jest to preparat 
niezwykle bezpieczny.

NAJLEPSZY PREPARAT DO WYPEŁNIEŃ
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jest bardziej komfortowy dla pa-
cjenta. JUVÉDERM® VOLUMA® with 
Lidocaine daje długotrwały efekt  
– nawet do 18 miesięcy.
 

Allergan Polska
www.allergan.pl 

STYLAGE M LIDO
Laboratorium Vivacy dzięki zaawan-
sowanej technologii IPN Like, łącząc 
usieciowany kwas hialuronowy, 
naturalny antyoksydant (mannitol) 
oraz lidokainę, stworzyło produkt 
charakteryzujący się niezwykłą ela-
stycznością. StylAge M Lido gwa-
rantuje wyjątkowo naturalny efekt 
korekcji i zapewnia pacjentowi naj-
wyższy stopień komfortu podczas 
zabiegu. Najwyższej jakości kwas 
hialuronowy o stężeniu 20 mg/g, 
zamknięty w postaci żelu, bez bólu 
wypełnia zmarszczki i wygładza 
powierzchnię skóry, a mannitol, 
który naturalnie występuje m.in. 
w warzywach, owocach i algach, 

przeciwdziała szkodliwemu wpły-
wowi wolnych rodników oraz redu-
kuje ryzyko powstawania siniaków 
i obrzęków w trakcie zabiegu. Man-
nitol dodatkowo zabezpiecza kwas 
hialuronowy przed tzw. starzeniem 
oksydacyjnym. StylAge M Lido to 
najlepiej sprzedający się produkt 
z gamy StylAge na całym świecie, 
który pozwala na uzyskanie bardzo 
naturalnych efektów, bez względu 
na rodzaj korekcji i zastosowaną 
technikę. StylAge M z lidokainą po-
zwala na wypełnianie zmarszczek, 
modelowanie kształtu ust i nada-
wanie im objętości, jak również  
na korygowanie okolic jarzmowych 

i skroniowych. StylAge M z lidoka-
iną świetnie się sprawdza również  
w korekcji doliny łez oraz odmładza-
nia skóry dłoni.
StylAge M Lido jest dostępny w opa-
kowaniu 2 x 1 ml.

Laboratorium Estetyki 
LEA Vivacy, www.leavivacy.pl 

Wypełniacz w postaci delikatnego 
żelu o stężeniu 20 mg kwasu hia-
luronowego służący do przywra-
cania objętości twarzy. Preparat 
JUVÉDERM® VOLUMA® with Lidoca-
ine dzięki swoim wyjątkowym wła-
ściwościom liftingującym pomaga 
w szybki i naturalny sposób odzy-
skać utraconą objętość policzków  
i podbródka, zapewniając delikatny 
efekt liftingu. JUVÉDERM® VOLUMA® 
with Lidocaine subtelnie odtwa-
rza kształt policzków, podnosząc je  
i ujędrniając. Przywraca utraconą  

z wiekiem objętość twarzy, jej 
młodzieńcze proporcje, wyrów-
nuje linię żuchwy, uwydatnia 
kości policzkowe. Preparat do-
datkowo nawilża skórę, pozwala 
odzyskać jej naturalną elastyczność  
i gęstość. Daje delikatny efekt lif- 
tingu bez operacji. Już po jednym 
zabiegu można zauważyć pełniej-
sze, bardziej harmonijne kontu-
ry, a twarz zyskuje zdecydowanie 
odświeżony wygląd i naturalność. 
Preparat zawiera lidokainę – środek 
znieczulający, dzięki któremu zabieg 

NAJLEPSZY PREPARAT DO MODELOWANIA TWARZY

EMERVEL VOLUME
Produkt Emervel Volume należy do 
linii preparatów Emervel. Jest to 
naukowo opracowana rodzina 5 wy-
pełniaczy na bazie kwasu hialurono-
wego, przygotowanych specjalnie 
w celu bezpiecznego i długotrwałe-
go likwidowania objawów starzenia. 
Preparaty Emervel® zostały wykona-
ne w technologii Optimal Balance 
Technology™, innowacyjnej meto-
dzie produkcji, starannie przebada-
nej przez naukowców. Technologia 
ta zapewnia idealną strukturę każde-
mu wypełniaczowi Emervel, tak, że 
perfekcyjnie integruje się on ze skó-
rą i zapewnia jej odpowiednie unie-
sienie oraz wygładzenie zmarszczek. 
Produkty Emervel są zróżnicowane 
pod względem kalibracji i  sieciowa-

nia. Jeszcze przed wprowadzeniem 
na rynek produkty Emervel przeszły 
dokładne badania kliniczne, aby 
lekarze otrzymali preparaty bez-
pieczne i skuteczne. Zarówno tech-
nologia, jak i efekty kliniczne zostały 
opublikowane w  profesjonalnych 
magazynach medycznych.
Emervel Volume jest preparatem 
przeznaczonym do zabiegów wo-
lumetrycznych. Pozwala szybko 
uzyskać młodszy wygląd pacjen-
tów, wygładzając zmarszczki i fałdy, 
odbudowując utraconą objętość 
tkanek twarzy, nadając kształt i po-
prawiając kontur żuchwy.
Produkt Emervel Volume jest do-
stępny w ergonomicznych strzy-
kawkach o pojemności 1 ml, 

z dodatkiem środka miejscowo znie-
czulającego – lidokainy. Można go 
podawać zarówno igłą, jak i kaniulą. 

Galderma Polska
www.galderma.pl

JUVÉDERM® VOLUMA® WITH LIDOCAINE
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NEAUVIA ORGANIC INTENSE
Neauvia Organic Intense to pierwsza 
na świecie organiczna linia wypełnia-
czy o formule jednofazowego, wysoce 
biokompatybilnego żelu o strukturze 
zbliżonej do naturalnej tkanki ludz-
kiej. Została opracowana przy użyciu 
najnowszych technologii zapewnia-
jących niespotykaną dotąd czystość 
preparatu i bezpieczeństwo. Kwas 
hialuronowy zawarty w produkcie 
jest pozyskany z niepatogennej bak-
terii – Bacillus subtilis, co zapewnia 
najwyższą czystość produktu. Kolejną 
innowacją jest zastąpienie czynnika 
sieciującego BBDE nowym, nietok-
sycznym polimerem PEG.
Neauvia Organic Intense to preparat  
o najwyższym stężeniu kwasu hialuro-
nowego – 28 mg/ml, co zapewnia mu 

wysoce wolumetryczne właściwości 
przy użyciu niewielkiej ilości preparatu. 
Preparat może służyć do modelowania 
objętościowego dowolnej partii twarzy 
i ciała. Jest jednak szczególnie polecany 
do modelowania kości policzkowych, 
konturu twarzy oraz nosa. Zabieg pre-
paratem, oprócz tego, że daje efekt 
wolumetryczny, poprawia jakość i ela-
styczność skóry oraz poziom jej nawil-
żenia. Cechą charakterystyczną prepa-
ratu są duża wydajność oraz naturalne 
rezultaty. Już jeden zabieg zapewnia 
delikatnie liftingujący efekt. 
Neauvia Organic Intense to najnowsza 
generacja wchłanialnych implantów, 
które charakteryzują się nietoksyczno-
ścią, są jednofazowe, kohezyjne i mają 
naturalną konsystencję.

Te właściwości są gwarancją natural-
nego wyglądu, na który składają się 
poprawa jędrności skóry, nawodnienie 
tkanek i nadanie im objętości, a w efek-
cie – dobre samopoczucie pacjenta.

ITP SA 
www.itpsa.pl 

i dłoni. Duża wydajność i długotrwały, 
programowalny w czasie efekt jest wy-
soce zadowalający zarówno dla leka-
rza, jak i pacjenta. Rozłożony w czasie  
i przewidywalny przyrost objętości ko-
lagenu, szczególnie typu I, daje dosko-
nałe rezultaty w zakresie rewitalizacji. 

Aesthetic Concept
www.aestheticconcept.com.pl

ELLANSE S
Ellansé™ S firmy Sinclair IS Pharma 
to jeden z preparatów w gamie wy-
pełniaczy skórnych na bazie idealnie 
gładkich, miękkich i w pełni wchła-
nialnych mikrosfer polikaprolaktonu 
(PCL), zawieszonych w sposób jedno-
rodny w nośniku żelowym, będącym 
wodnym roztworem karboksymety-
locelulozy. Zaprojektowana specjalnie 
na potrzeby medycyny estetycznej  
i chirurgii, stworzona przez AQTIS Me-
dical technologia regulowanej długo-
wieczności (Tunable Longevity and 
Sustained Performance Technology) 
zapewnia stabilnie utrzymujący się 
w czasie rezultat od 12 miesięcy do 4 
lat. Przewidywalna i kontrolowana cał-
kowita bioresorbowalność składników 
Ellansé™ oraz ich cenne właściwości 
zapewniają maksymalne bezpieczeń-

stwo i efektywność całej gamie prepa-
ratów Ellansé™.
Zabieg z użyciem Ellansé™ natych-
miastowo przywraca twarzy świeży  
i młody wygląd, zarówno dzięki korek-
cji zmarszczek, jak i biostymulacji, czyli 
pobudzeniu naturalnej odbudowy 
kolagenu. Twarz nie tylko odzyskuje 
utraconą objętość, ale też znacząco 
poprawia się jakość skóry. W przeci-
wieństwie do wypełniaczy HA, które 
tylko zwiększają objętość, Ellansé™ 
stymuluje tworzenie nowej tkanki ko-
lagenowej! 
Ze względu na łatwość podania oraz 
niezaprzeczalne bezpieczeństwo po-
twierdzone badaniami klinicznymi 
ELLANSÉ™ gwarantuje wysoką sku-
teczność i możliwość poprawy defek-
tów w obrębie twarzy, szyi, dekoltu 

NAJLEPSZY PREPARAT DO BIOSTYMULACJI TKANKOWEJ

LINERASE
LINERASE to liofilizowany koński ko-
lagen typu I, który jest pozyskiwany 
i oczyszczany (bardzo ważne) bez 
użycia enzymów proteolitycznych, 
co znacząco wpływa na jego jakość 
(brak degradacji struktur białko-
wych). Dzięki tej opatentowanej 
metodzie otrzymywania nie musi 
być stabilizowany poprzez proces 
sieciowania. Dzięki temu zachowuje 
bardzo wysoką bioaktywność.

LINERASE tworzy optymalne warun-
ki do odbudowy tkanki łącznej. M.in. 
wspiera proliferację fibroblastów, 
aktywuje fibroblasty i monocyty 
oraz sprzyja neoangiogenezie. Do-
datkowo w wyniku rozpadu staje się 
on cennym źródłem aminokwasów, 
które nasz organizm wykorzystuje 
do syntezy nowych białek.
LINERASE jest całkowicie bezpiecz-
ny, nie wywołuje skutków ubocz-

nych ani reakcji alergicznych, dając 
jednocześnie bardzo dobre rezulta-
ty. Liofilizowane plastry kolagenowe 
wciąż są z powodzeniem używane 
do leczenia owrzodzeń, gojenia 
otwartych ran, blizn i odleżyn. Struk-
tura kolagenu końskiego pozwala 
na pewien kompromis, gdyż nie 
jest on tak silnie usieciowany jak 
inne kolageny pochodzące od wyż-
szych kręgowców (cielęcy, świński).  

c.d. verte
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REGENERIS
Regeneris to program biostymulacji 
komórek skóry poprzez tzw. auto-
logiczną odnowę komórkową (ACR 
– Autologous Cellular Regeneration), 
czyli regenerację komórek pod wpły-
wem działania własnych czynników 
wzrostu i komórek macierzystych. 
Żadne laboratorium na świecie nie jest 
w stanie skomponować tak bogatego 
w naturalne składniki i dobrze przy-
swajanego przez ludzki organizm kok-
tajlu. Osocze krwi poza tak cennymi 
płytkami krwi zawiera sole mineralne, 
witaminy A, D, E, K, hormony i kwasy 
tłuszczowe. Tak skomponowany kok-
tajl nie tylko odżywia i nawilża skórę, 
ale także ją regeneruje.
Oryginalna szwajcarska technologia 
Regeneris (RegenACR) to:

• zarejestrowane zestawy (rejestracja 
CE, akredytacja TÜV, certyfikat FDA,  
21 certyfikatów ISO),
• wysoka odzyskiwalność trombocy-
tów na poziomie 95 proc.,
• najwyższa czystość PRP – 100-proc. 
separacja erytrocytów (specjalny żel 
separacyjny objęty patentem),
• optymalne stężenie trombocytów 
i najwyższa aktywność czynników 
wzrostu (gwarantujące wysoką prze-
żywalność płytek krwi do 7 dni in vi-
tro/ PDGE 140 µg/ml),
• jakość potwierdzona licznymi bada-
niami naukowymi,
• łatwość wykonania – zestawy ide-
alne do gabinetów medycyny este-
tycznej.
Opatentowana technologia Regeneris 

jest systemem do uzyskiwania pełno-
wartościowego osocza bogatopłytko-
wego, która gwarantuje skuteczność, 
bezpieczeństwo i pełną satysfakcję 
z zabiegu. Zestawy Regeneris są do-
stępne w czterech wariantach: Rege-
neris Classic, Plus, Plus One oraz Extra.

Laboratorium Estetyki 
LEA Vivacy
www.leavivacy.pl 

NAJLEPSZE URZĄDZENIE DO MODELOWANIA CIAŁA

THERMI RF
Wielofunkcyjna platforma wykorzy-
stująca temperaturę jako medycz-
ny punkt końcowy. ThermiRF™ jest 
urządzeniem umożliwiającym kon-
trolę temperatury podczas zabiegu:
• w sondach są zainstalowane czuj-
niki temperatury,
• wykorzystuje technologię termo-
wizyjną do obrazowania,
• opiera się na technologii modułowej,
•  jest łatwy w użyciu.
Siła ciepła
W ThermiRF™ energia jest regulowa-
na przez termistor. Dzięki temu pod-
czas zabiegu lekarz może regulować 
maksymalną temperaturę, jaką chce 
pracować na tkance, oraz powielać 
wcześniej zastosowane parame-
try i medyczne punkty końcowe. 
Na przykład:
• skóra – działanie temperaturą 42°C,
• obkurczanie włókien kolagenowych 
– działanie temperaturą 55-65°C,

• redukcja komórek tłuszczowych  
– działanie temperaturą 70°C,
• porażanie nerwów – działanie 
temperaturą 85°C.
Moduł ThermiRF™ zawiera:
• generator RF z kontrolą tempera-
tury,
• kartę do stacji roboczej,
• kamerę termowizyjną Thermi-
View™ z monitorem z widocznymi 
opcjami:
• moduł startowy ThermiTight™,
• moduł startowy ThermiRase™,
• moduł startowy ThermiVa™.
ThermiTight™ jest zabiegiem opar-
tym na protokole, który można opi-
sać jako kontrolowane termistorem 
podskórne napinanie. ThermiRF™ jest 
wykorzystywany przy użyciu sondy 
z termistorem SmartTip™, którą wpro-
wadza się pod skórę, by rozgrzać jej 
wewnętrzne warstwy do pożądanej 
temperatury, dostosowanej do ocze-

kiwanych efektów zabiegu. Podczas 
zabiegu ThermiTight™ temperatura 
w miejscu oddziaływania jest kon-
trolowana oraz regulowana przez 
system komputerowy. Dodatkowo 
termowizyjny system nakierowujący 
dostarcza lekarzowi w czasie rzeczy-
wistym informacji o temperaturze 
zewnętrznej, by zagwarantować pre-
cyzję przy zachowaniu temperatury 
bezpiecznej dla skóry.

Infinita
www.infinita.co

Można więc go wyodrębnić, stosu-
jąc znacznie łagodniejsze metody, 
niepowodujące jego degradacji. 
Niższy stopień usieciowania powo-
duje, że kolagen ten ma unikatową 
bioaktywność.
LINERASE jest preparatem biokompa-
tybilnym, biodegradowalnym, nie- 
immunogennym o wysokim profilu 

bezpieczeństwa i dowiedzionej ba-
daniami skuteczności. Nie wymaga 
przeprowadzenia testów alergicz-
nych.
Nie wywołuje żadnych reakcji aler-
gicznych.

BD Aesthetic
www.bdaesthetic.com 
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i objętość twarzy, zwiększyć obję-
tość ust i zniwelować opadające 
kąciki oraz linie marionetki. Pomaga 
skorygować brwi. Umożliwia uzy-
skanie harmonijnych i długotrwa-
łych efektów utrzymujących się na-
wet do 15 miesięcy.

Allergan Polska
www.allergan.pl 

CytoCare S Line Skin Booster
Laboratorium RevitaCare, Francja
Pojemność: 3 ml
Pierwszy skin booster w ampułko-
strzykawce poddany sterylizacji 
poprzez filtrację aseptyczną gwa-
rantującą zachowanie spójności 
wszystkich składników. To niezwy-
kle silna antyoksydacyjna i nawil-
żająca formuła bogata w Rejuvena-
ting Complex CT50* dająca skórze 
natychmiastowy efekt rozświetlenia 
i przywracająca naturalną równowa-

gę fizjologiczną. Wskazany do zapo-
biegania powstawaniu i niwelowa-
nia drobnych linii i zmarszczek, do 
nawilżenia twarzy, szyi, grzbietów 
dłoni, szczególnie zalecany jako soft 
filling do odmładzania obszarów 
wrażliwych, takich jak okolice ust  
i oczodołów. Cytocare S Line to wię-
cej niż produkt anti-aging – działa 
synergicznie zarówno w głębokich, 
jak i w powierzchownych warstwach 
skóry, co gwarantuje jej pełną i ide-
alną rewitalizację. 

Beautymed
www.beautymed.pl

ZABIEG ROKU 2015

JUVEDÉRM® VOLIFT® with Lidocaine 
opracowano, by odświeżyć wygląd 
twarzy poprzez delikatne wygładze-
nie głębokich zmarszczek oraz przy-
wrócenie naturalnie wyglądającego 
konturu twarzy w jej dolnej części. 
Produkt ten powstał z wykorzy-
staniem unikalnej technologii VY-
CROSS™. Ma postać żelu o gładkiej 
konsystencji umożliwiającego uzy-
skanie naturalnego wyglądu i uczu-
cia, minimalnego obrzęku i zasinień 
oraz dłuższego czasu utrzymywania 
się efektów zabiegu. JUVEDÉRM® 
VOLIFT® with Lidocaine jest najbar-
dziej uniwersalnym produktem z ko- 
lekcji VYCROSS™. Zabieg z jego wy-

korzystaniem jest minimalnie in-
wazyjnym zabiegiem estetycznym, 
charakteryzuje się krótkim okresem 
regeneracji po iniekcji i jedynie na 
chwilę przerywa codzienne czyn-
ności. JUVEDÉRM® VOLIFT® with 
Lidocaine jest przeznaczony do 
zabiegów w obrębie fałd nosowo-
-wargowych, kości policzkowych, 
policzków, ust, brwi, podbródka  
i linii żuchwy. Zmniejsza lub wygła-
dza linie, zmarszczki i fałdy skóry, 
nadając jej świeższy i bardziej pro-
mienny wygląd, przywraca utraconą 
objętość policzków i podbródka, 
zapewniając delikatny efekt liftin-
gujący, pozwala przywrócić owal  

CYTOCARE S LINE SKIN BOOSTER

JUVÉDERM® VOLIFT® WITH LIDOCAINE

ZELTIQ™
Coolsculpting by Zeltiq™ to długo 
oczekiwane urządzenie, które umoż-
liwia skuteczne, nieinwazyjne zabiegi 
konturowania ciała i redukcji tkanki 
tłuszczowej. Firma Zeltiq połączyła 
naukowe działanie kriolipolizy Cryoli-
polysis™ z zaawansowaną inżynierią, 
stwarzając system Coolsculpting. To, 
co odróżnia zabieg Coolsculpting od 
innych nieinwazyjnych metod redu-
kujących tkankę tłuszczową, to zasto-
sowanie zaawansowanej technologii 
chłodzenia, która selektywnie atakuje 
komórki tłuszczowe, eliminując je,  
a jednocześnie oszczędzając wszyst-
kie pozostałe tkanki.
Kriolipoliza Cryolipolysis™ to niein-
wazyjna metoda chłodzenia tkan-
ki tłuszczowej w celu wywołania 
lipolizy (rozpadu komórek tłusz-
czowych) bez uszkadzania innych 
tkanek. Wynikiem tego procesu jest 
zauważalna redukcja tkanki tłusz-

czowej w  ciągu dwóch-czterech 
miesięcy. 
Kriolipoliza jest oparta na zasadzie, że 
komórki tłuszczowe są wrażliwsze na 
uzyskiwanie z nich energii (chłodze-
nie) niż tkanki otaczające. Aplikator 
zostaje dopasowany do danego ob-
szaru ciała, zasysając próżniowo fałd 
tłuszczu, a wytwarzane podciśnienie 
powoduje, że w miejscach podda-
nych zabiegowi zmniejsza się krążenie 
krwi. Ochłodzone komórki tłuszczowe 
przechodzą apoptozę (kontrolowaną 
śmierć komórki) i stopniowo są eli-
minowane, w wyniku czego grubość 
warstwy tłuszczowej maleje.
Coolsculpting by Zeltiq opracowany 
na podstawie szeroko zakrojonych 
badań naukowych jest efektem prze-
łomu, którego dokonali światowej sła-
wy dermatolodzy – dr Dieter Manstein 
i dr R. Rox Anderson z Wellman Center 
for Photomedicine w Massachusetts 

General Hospital, działającego pod 
naukowym przewodnictwem Harvard 
Medical School.
Kliniczna skuteczność zabiegu w re-
dukcji tłuszczu została poparta solid-
nymi dowodami naukowymi. 

Bogdani Dermatologia
www.bogdani.pl 
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Preparaty Restylane® Skinboosters™ to 
seria produktów głęboko i długotrwa-
le nawilżających przeznaczonych do 
rewitalizacji skóry. Zabiegi poprawiają 
od wewnątrz ogólną jakość skóry, za-
pewniając jej naturalny blask i popra-
wiając wygląd jej powierzchni.
Restylane Skinboosters zostały opra-
cowane na bazie doświadczenia z wy-
pełniaczami Restylane, po 16 latach 
badań i ponad 20 milionach wykona-
nych zabiegów.
Obecnie preparaty do zabiegów 
Restylane Skinboosters są dostępne  
w nowym systemie Smart Click, któ-
ry pozwala na precyzyjne dawkowa-
nie i równomierne rozprowadzanie 
produktu.
Długotrwały efekt głębokiego na-
wilżenia skóry po zastosowaniu za-
biegu Restylane Skinboosters to za-
sługa unikatowej formuły preparatu, 

która stymuluje naturalną produkcję 
kolagenu. W miarę starzenia się skóry 
włókna kolagenowe zanikają i skóra 
traci elastyczność. Podanie stabilizo-
wanego kwasu hialuronowego przy-
wraca utraconą sprężystość i jędrność. 
Preparaty można podawać na skórę 
twarzy, szyi i całego ciała. Restylane 
Skinboosters to również doskonały 
zabieg do poprawy elastyczności i na-
wilżenia wrażliwej skóry wokół oczu, 
delikatnych okolic ust, szyi i dekoltu, 
czyli tzw. trudnych do korekcji obsza-
rów. Efekty są widoczne już po pierw-
szym zabiegu i, co ważne, utrzymują 
się przez kilka miesięcy. Na początku 
zaleca się 3 zabiegi w odstępach 2-4 
tygodni, a następnie regularne zabie-
gi podtrzymujące co 6 miesięcy. Ja-
kość skóry wyraźnie ulega poprawie, 
a dzięki naturalnej produkcji nowego 
kolagenu zmarszczki i bruzdy stają 

się niemal niewidoczne. Preparaty są 
dostępne w wersji z lidokainą i bez 
lidokainy. Do rewitalizacji większych 
obszarów skóry rekomendowany 
jest preparat w formie peninjectora. 
Zabiegi można wykonywać igłą lub 
kaniulą.
LINIA RESTYLANE SKINBOOSTERS:
RESTYLANE VITAL do bardziej dojrzałej 
i uszkodzonej przez słońce skóry
RESTYLANE VITAL LIGHT do młodszej 
lub delikatniejszej skóry

Galderma Polska
www.galderma.pl

ANTHELIOS XL
AKSAMITNY KREM DO TWARZY 
Z BAJKALINĄ
BARDZO WYSOKA OCHRONA 
UVB/UVA
Pierwszy produkt przeciwsłoneczny 
La Roche-Posay z antyoksydacyjnym 
składnikiem – bajkaliną 
Testowany pod kontrolą dermatolo-
giczną.

NOWA AKSAMITNA KONSYSTENCJA 
– nie pozostawia białych śladów, do-
stępny także w wersji barwiącej, sil-
nie wodoodporny, bezzapachowy, 
bez parabenów, niekomedogenny.
Pojemność: 50 ml

La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWSŁONECZNY

Sukces i tajemnica skuteczności 
nowej formuły Emulsji Cleanance 
SPF 50+ polega na synergicznym 
połączeniu skutecznej, fotostabilnej  
i wodoodpornej ochrony przeciw-
słonecznej z kompleksową pielęg- 
nacją skóry trądzikowej i tłustej. 
Emulsja z ekskluzywnym, innowa-
cyjnym systemem filtrów doskonale 
zabezpiecza skórę przed promienio-
waniem UV. Natomiast trzykrotnie 
wyższe (w stosunku do Emulsji Cle-
anance SPF 30) stężenie składników 
seboregulujących i matujących gwa-

rantuje jeszcze skuteczniejszą pie-
lęgnację przeciwtrądzikową. Dzię- 
ki zawartości pretokoferylu, silnego 
antyoksydantu, chroni przed działa-
niem wolnych rodników i zapobiega 
uszkodzeniom DNA komórkowego. 
Zawarta w formule emulsji woda 
termalna Avène skutecznie koi i ła-
godzi podrażnienia występujące 
wyjątkowo często, nawet przy krót-
kiej ekspozycji na słońce. Formuła 
nie zawiera parabenów ani alkoholu. 
Produkt może być stosowany samo-
dzielnie lub jako baza pod makijaż.

Avène, Pierre Fabre 
Dermo-Cosmetique Polska
www.eau-thermale-avene.pl 

CLEANANCE EMULSJA SPF 50+ 
DO SKÓRY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ
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• Nie zatyka porów.
• Wodoodporny i fotostabilny, 
bez parabenów.

Bioderma Laboratoire 
Dermatologique
www.bioderma.pl 

Krem-żel do twarzy SPF 50+ Iwo-
stin Solecrin jest idealny dla osób, 
które chcą zapewnić swojej skórze 
bardzo wysoką ochronę przeciwsło-
neczną, ale poszukują kremu o lek-
kiej konsystencji.
Krem ze względu na zawarte skład-
niki aktywne i nowej generacji filtry 
mineralne oraz organiczne (dwutle-
nek tytanu, Parsol® 1789, Tinosorb® S, 
Tinosorb® M) zapewnia bardzo 
wysoką ochronę skóry wrażliwej  
i alergicznej przed szkodliwym dzia-
łaniem promieniowania UVA i UVB. 
Ponadto dzięki zawartości filtru im-
munologicznego Antileukine 6® do-

datkowo zabezpiecza DNA komórek 
skóry przed uszkodzeniami oraz 
chroni przed działaniem wolnych 
rodników odpowiedzialnych za fo-
tostarzenie skóry.
Jego przyjemna i lekka, żelowa 
konsystencja nie powoduje uczucia 
pozostawiania tłustej warstwy na 
skórze, preparat nie zatyka porów. 
Jest odpowiedni do skóry tłustej  
i mieszanej. Preparat może być sto-
sowany powyżej 6. miesiąca życia.
Substancje aktywne: kompleks 
filtrów: dwutlenek tytanu (filtr mi-
neralny), Tinosorb® S, Avobenzone 
(filtry organiczne) oraz Tinosorb® M 

(filtr łączący cechy filtrów organicz-
nych i mineralnych), filtr immunolo-
giczny Antileukine 6®

Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 

PHOTODERM M SPF 50+
Ochronny krem tonujący zapobie-
gający powstawaniu przebarwień: 
melasma, maska ciążowa
• System filtracji gwarantuje bar-
dzo wysoką ochronę UVA/UVB oraz 
większą ochronę przed promienio-
waniem widzialnym, minimalizując 
ryzyko wystąpienia zmian pigmen-
tacyjnych, takich jak melasma. 
• INNOWACJA BIODERMA: Chroni 
przed światłem widzialnym oraz mi-
nimalizuje przebarwienia – tlenek 
żelaza.
• Ochrona DNA komórek naskór-
ka – zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu się skóry: opatentowany 

kompleks BIOPROTECTION®.
• Zapobiega hiperpigmentacji, 
chroni skórę pokrytą bliznami.
• Ogranicza powstawanie prze-
barwień – glabrydyna. Photoderm 
M zawiera glabrydynę, składnik 
aktywny, który hamuje aktywność 
tyrozynazy, enzymu o kluczowym 
znaczeniu w procesie melanogene-
zy. Dzięki temu pozwala ograniczyć 
proces pigmentacji.
• Krem tonujący kamufluje niedo-
skonałości. Złoty odcień produktu 
wyrównuje koloryt skóry i zapewnia 
jej naturalny wygląd.
• Formuła bezzapachowa.

Matujący krem do codziennej pie-
lęgnacji, chroniący przed promie-
niowaniem słonecznym UVA i UVB. 
Dzięki unikalnemu połączeniu skład-
ników organicznych (substancji 
absorbujących promieniowanie UV 
i rozpraszających je) oraz nieorga-
nicznych (barwników mineralnych, 
które odbijają promieniowanie 
UV) produkt ten jest niezastąpiony 
w ochronie przeciwsłonecznej.
Krem Obagi Sun Shield Matte Broad 
Spectrum SPF 50 nawilża cerę oraz 
zapobiega przebarwieniom. Chroni 
komórki przed destrukcyjnym dzia-
łaniem promieniowania i pomaga 

dbać o zdrowie skóry na co dzień. 
Ma lekką konsystencję, która umoż-
liwia aplikację bez efektu rolowania, 
oraz długotrwałe właściwości ma-
tujące, co sprawia, że idealnie się 
sprawdza jako baza pod makijaż. 
Produkt ten nie zawiera tłuszczów, 
kwasu p-aminobenzoesowego ani 
zapachu, dzięki czemu może być 
stosowany do wszystkich rodzajów 
cery, nawet szczególnie wrażliwej.
Preparat zawiera filtry zatwierdzone 
przez FDA (U.S. Food and Drug Ad-
ministration):
• fizyczne (mikronizowany tlenek cyn- 
ku 10,5%): odpowiadające za bloko-

wanie najszerszego zakresu promie-
niowania UV (UVA 1, UVA 2) oraz UVB,
• chemiczne (Octinoxate 7,5%): chro-
niące przed promieniowaniem UVB.

VP Valeant
www.obagi.pl

KREM-ŻEL DO TWARZY SPF 50+  IWOSTIN SOLECRIN

OBAGI SUN SHIELD MATTE SPF 50
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La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

DermaControl Cera Trądzikowa 
– kompleksowa specjalistyczna 
pielęgnacja cery trądzikowej 
w dwóch krokach
KROK 1. OCZYSZCZANIE
CETAPHIL® DERMACONTROL CERA 
TRĄDZIKOWA PIANKA DO MYCIA to 
lekka pianka o udowodnionym kli-
nicznie działaniu, która:
• skutecznie oczyszcza i łagodzi po-
drażnienia,
• usuwa nadmiar wydzielanego 
sebum, zanieczyszczenia i pozosta-
łości makijażu, przez co zapobiega 
blokowaniu się porów,
• nawilża i koi skórę,
• jest niekomedogenna (nie zapy-
cha porów) i hipoalergiczna.
Wskazania do stosowania:
• skóra z trądzikiem młodzieńczym,
• skóra przetłuszczająca się,
• w trakcie stosowania zaleconej 
terapii trądziku młodzieńczego jako 
preparat wspomagający leczenie  
i zmniejszający ewentualne podraż-
nienia.
Skuteczne i jednocześnie łagodne 
dla skóry oczyszczanie Pianką Ce-
taphil® DermaControl jest możliwe 

dzięki zastosowaniu kompleksów 
cynku nowej generacji. Ich innowa-
cyjna struktura pozwala na połącze-
nie dwóch kluczowych dla cery trą-
dzikowej kierunków działania, czyli: 
• dokładnego usuwania zanieczysz-
czeń z powierzchni skóry,
• jednoczesnego działania łagodzą-
cego.
KROK 2. NAWILŻANIE 
CETAPHIL® DERMACONTROL CERA 
TRĄDZIKOWA KREM NAWILŻAJĄ-
CO-MATUJĄCY SPF 30 to lekki krem  
3 w 1 o udowodnionym klinicznie 
działaniu, który:
• chroni przed niekorzystnym dla 
cery trądzikowej promieniowaniem 
UVA oraz UVB, jednocześnie nawil-
żając oraz matując skórę,
• zapewnia właściwy poziom na-
wilżenia i odbudowuje naturalną 
barierę ochronną skóry dzięki zasto-
sowaniu unikatowych składników 
ochronnych, np. opatentowany Ce-
ramid-5,
• pozostawia skórę matową dzięki 
zastosowaniu substancji absorbują-
cych nadmiar sebum i zmniejszają-
cych jego wydzielanie,

• jest niekomedogenny (nie zapy-
cha porów) i hipoalergiczny,
• idealnie nadaje się pod makijaż.
Wielokierunkowe działanie Kremu 
Cetaphil® DermaControl, które jed-
nocześnie nie obciąża skóry ani nie 
powoduje blokowania porów, jest 
możliwe dzięki zastosowaniu no-
woczesnych rozwiązań technolo-
gicznych, takich jak: opatentowana 
technologia oparta na oleosomach 
(powstaje emulsja naśladująca bu-
dowę ludzkiej skóry), technologia 
uzupełniająca brakujące w skórze 
ceramidy oraz zapewniająca efekt 
matujący technologia Micropearl.

Galderma Polska
www.galderma.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ

TRIACNEAL EXPERT
WYJĄTKOWE PODEJŚCIE DO WALKI Z 
TRĄDZIKIEM I STARZENIEM SIĘ SKÓRY
• ZWALCZA NIEDOSKONAŁOŚCI
• REDUKUJE BLIZNY POTRĄDZIKOWE

• WYGŁADZA ZMARSZCZKI 
Problem trądziku wbrew pozorom do-
tyka też kobiet, które okres dorastania 
mają dawno za sobą. Każdego dnia są 

zmuszone stawać przed dylematem: 
zwalczać trądzik czy zmarszczki? Od-
powiedzią na ich problemy jest nowa 
emulsja TriAcnéal EXPERT o potrójnym 

EFFACLAR DUO [+]
KREM ZWALCZAJĄCY NIEDOSKONA-
ŁOŚCI, ZATKANE PORY I PRZEBAR-
WIENIA POTRĄDZIKOWE
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI 
KOMPLETNEJ FORMULE:
• LHA™ (LIPOHYDROKSYKWAS) 
 o działaniu keratolitycznym,
• PIROKTONIAN OLAMINY 
 o działaniu antybakteryjnym,
• KWAS LINOLOWY przywracający  
 równowagę sebum,
• NIACYNAMID I WODA TERMALNA Z LA 
ROCHE-POSAY o działaniu łagodzącym, 

• PROCERAD™ (CERAMID) o działa-
niu zapobiegającym powstawaniu 
przebarwień potrądzikowych. 
WYSOKA TOLERANCJA: PRZEZNA-
CZONY DO PIELĘGNACJI WRAŻLI-
WEJ SKÓRY TRĄDZIKOWEJ
KONSYSTENCJA: nietłusty, długo-
trwale matujący żel-krem. Szybko 
się wchłania, nawilża przez 24 godz. 
Hipoalergiczny. Doskonała baza pod 
makijaż. Nie powoduje powstawa-
nia zaskórników.
Pojemność: 40 ml

CETAPHIL DERMACONTROL
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Eucerin
www.eucerin.pl

EUCERIN ANTIREDNESS
Krem kryjący na dzień
Nowa linia produktów Eucerin Anti- 
REDNESS jest przeznaczona dla pacjen- 
tów ze skórą nadwrażliwą i naczyniową.
Skuteczność i bezpieczeństwo Kre-
mu kryjącego na dzień zapewniają:
• SymSitive* – składnik aktywny 
zmniejszający objawy nadwrażliwo-
ści skóry dzięki działaniu bezpośred-
nio na włókna nerwowe,
• Licochalcone A – uznany antyok-
sydant oraz składnik o działaniu re-
dukującym zaczerwienienia.
Formuła 0%: bez konserwantów 
(w tym parabenów), parafiny, sub-

stancji zapachowych, alkoholu oraz 
opakowanie zabezpieczające przed 
wnikaniem zanieczyszczeń zmniej-
szają ryzyko nietolerancji lub reakcji 
alergicznych.
Dodatkowo zielone pigmenty ka-
muflują zaczerwienienia, a SPF 25 
chroni przed UVB i UVA.
Właściwości:
Zmniejszenie objawów subiektyw-
nych: kłucia, pieczenia, oraz obiek-
tywnych: zaczerwienień, potwier-
dzone w badaniach in vivo.
Przywrócenie natychmiastowego 
komfortu i ukojenie skóry.

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

Koncentrat na utrwalone zaczer-
wienienia
Odpowiadając na potrzeby skóry 
naczynkowej, Laboratoria Dermato-
logiczne Avène oferują innowacyjną 
linię dermokosmetyków Antiro-
ugeurs opartych na nowej generacji 
wyciągu z ruszczyka, który jeszcze 
szybciej i skuteczniej zmniejsza 
uciążliwe zaczerwienienia skóry.
Ruszczyk w historii grupy Pierre Fa-
bre pojawił się już w 1961 r. Jego 
wzmacniające naczynia krwionośne 
właściwości potwierdzono na płasz-
czyźnie medycznej i został zastoso-
wany w leczeniu zaburzeń żylnych 
(ciężkie nogi) – m.in. w leku Cyclo 3 
i Bi-Cirkan. Wyniki trwających lata-
mi badań klinicznych i naukowych 
oraz medyczne doświadczenie La-
boratoriów Pierre Fabre dotyczące 
działania ruszczyka jako leku zostały 
przeniesione na płaszczyznę dermo-

kosmetyków. Opracowano ekstrakt 
wyjątkowo bogaty w saponiny. 
LINIA Antirouguers to gama produk-
tów do pielęgnacji skóry naczynko-
wej, oparta na najnowszej generacji 
medycznym wyciągu z ruszczyka 
o maksymalnym stężeniu. Właściwo-
ści wzmacniające naczynia krwiono-
śne wyciągu pozwalają na ukierun-
kowane bezpośrednio na naczynia 
działanie, a więc na przyczynę cho-
roby, a nie tylko na jej objawy.
• Wyciąg z ruszczyka skoncentro-
wany w saponiny (0,3%) – popra-
wia mikrokrążenie, zwęża naczynia 
krwionośne, powodując zmniejsze-
nie widoczności teleangiektazji. 
• Metylochalkon hesperydyny 
– wzmacnia i uszczelnia naczynia 
krwionośne.
• Siarczan dekstranu (0,3%) 
– zmniejsza opuchliznę.
• Masło Karité (2%) – odżywia skórę.

• Woda termalna Avène (54%)  
 – zmniejsza uczucie gorąca, koi 
 i łagodzi podrażnienia.
Konsystencja koncentratu Anti-
rougeurs FORT zapewnia łatwe 
rozprowadzanie. Sylikon tworzy 
ochronną powłokę na powierzchni 
naskórka oraz zmniejsza jego szorst-
kość. Tubka z kaniulą ułatwia precy-
zyjną aplikację.

Avène, Pierre Fabre 
Dermo-Cosmetique Polska
www.eau-thermale-avene.pl 

EAU THERMALE AVÈNE ANTIROUGEURS FORT

działaniu: zwalcza niedoskonało-
ści, redukuje blizny i przebarwienia  
potrądzikowe, a jednocześnie działa 
przeciwstarzeniowo. Formuła TriAc-
néal EXPERT jest oparta na trzech 
innowacyjnych substancjach aktyw-
nych. Diolényl® o udowodnionym 
działaniu antybakteryjnym i przeciw-
zapalnym zwalcza bakterie P. acnes. 
X-pressin™ – niezwykle skuteczna 
i wysoce tolerowana substancja złusz-
czająca nowej generacji – zapobiega 
powstawaniu zaskórników i  wygła-
dza skórę. Retinaldehyd –  prekursor 

kwasu retinowego, który skutecznie 
zapobiega powstawaniu zaskórni-
ków oraz zmniejsza widoczność blizn 
i przebarwień potrądzikowych. Jest 
to składnik, który od wielu lat stanowi 
punkt odniesienia dla dermatologów 
w zakresie opóźniania procesów sta-
rzenia. Wyjątkowo wysokie stężenie 
wody termalnej Avène (aż 60 proc.) 
koi i łagodzi podrażnienia. Arsenał 
wyjątkowych składników aktywnych 
to emulsja o fizjologicznym pH. Jest 
wyjątkowo komfortowa w stosowa-
niu i ma przyjemny zapach. 

Avène, Pierre Fabre 
Dermo-Cosmetique Polska
www.eau-thermale-avene.pl
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Wskazania: Codzienna pielęgnacja 
skóry twarzy z trądzikiem różowa-
tym zarówno w fazie prorosacea  
i utrwalonych zmian naczynio-
wych, jak i w pozostałych, bardziej 
zaawansowanych fazach, ochrona 
przed promieniowaniem UV
Właściwości:
• Zmniejsza nadreaktywność skóry  
i redukuje objawy odpowiedzi za-
palnej,
• Wzmacnia barierę ochronną skó-
ry poprzez stymulację rozwoju ko-
rzystnej flory bakteryjnej skóry,
• Wzmacnia naczynia krwionośne,
• Zawiera korektor optyczny Opti-

sol™, który maskuje zaczerwienienia 
i niedoskonałości skóry,
• Chroni przed promieniowaniem 
UV, które jest jednym z czynników 
zaostrzających objawy trądziku  
różowatego, 
•  Bez środków zapachowych, bez 
parabenów,
• Redukuje rumień już od pierwszej 
aplikacji*.
* Badanie in vivo w niezależnym laborato-
rium badawczym.
Substancje aktywne: Neutrazen™, 
Biolin, Pronalen Aesculus HSC, hia-
luronian sodu, Lipex® Omega 3/6, 
Optisol™, Physiogenyl®, witamina C, 

alantoina, filtry UV, woda termalna  
z Iwonicza-Zdroju
Pojemność: 40 ml

Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 

Maska z nanowłóknami 3D – po-
budzenie aktywności komórkowej,  
regeneracja i głębokie nawilżanie
Dlaczego włókna krystaliczne?
Włókna krystaliczne to innowacyjny, 
w 100 proc. naturalny, bezpieczny 
i higieniczny materiał przeznaczony 
do użytku medycznego.
Maska Crystal Fiber gwarantuje cią-
gły i długotrwały kontakt między 
składnikami aktywnymi a skórą.
3D nanowłókna
Maska dzięki swej strukturze oraz 
działaniu okluzyjnemu ODT (Occlusive 

Dressing Treatment) zapewnia ideal-
ne warunki do skutecznego wchła-
niania się substancji aktywnych. 
Zwiększa temperaturę na powierzch-
ni skóry, co prowadzi do rozszerzenia 
porów, a w konsekwencji do zwięk-
szonego przenikania składników ak-
tywnych do głębszych warstw skóry.
Czym jest maska Mesoestetic Post 
Peel Crystal Fiber?
Laboratorium Mesoestetic® stwo-
rzyło Post Peel Crystal Fiber Mask 
– maskę do twarzy nowej generacji, 
aby przyśpieszyć proces regeneracji 

skóry, odbudować warstwę hydroli-
pidową oraz zwiększyć stopień na-
wilżenia skóry.
Post Peel Crystal Fiber Mask została 
opracowana jako preparat do użyt-
ku profesjonalnego, ale można ją 
również stosować w domu (łatwa 
aplikacja).
Regeneracja – nawilżenie – ochrona
Maska przywraca równowagę hydro- 
lipidową skóry, odpowiedni poziom 
nawodnienia oraz elastyczność, przys- 
piesza proces regeneracji – skóra staje 
się gładka, nawilżona i elastyczna. 

Preparat jest odpowiedni do skóry  
z tendencją do przebarwień, szczegól-
nie w trakcie kuracji rozjaśniających i 
częstej ekspozycji na słońce. Jego 
receptura zawiera opatentowane 
składniki aktywne (m.in. Dermawhite®, 
PronalenSensitive Skin), dzięki którym 
krem skutecznie wyrównuje koloryt 
skóry i rozjaśnia istniejące przebarwie-
nia, działając bezpośrednio na przyczy-
nę ich powstawania, oraz działa kojąco  
i łagodząco, jest odpowiedni do sto-
sowania po zabiegach dermatolo-
gicznych. Bardzo wysoka ochrona UV 
zmniejsza ryzyko powstania nowych 
przebarwień oraz spowalnia rozwój 
zmian pigmentacyjnych. 
Dermawhite® NF LS – badania po-
twierdziły, że skutecznie zmniejsza 

wytwarzanie melaniny, hamuje ak-
tywność tyrozynazy. Innowacyjny, 
opatentowany i przebadany pod 
względem skuteczności kompleks 
składników aktywnych, które wza-
jemnie nasilają swoje działanie:
• kwas ferulowy wraz z wyciągiem  
z rośliny Waltheria indica zmniejszają 
rumień i działają depigmentacyjnie,
• kwas glukonowy wychwytuje jony 
miedzi, które są niezbędne w proce-
sie powstawania melaniny (barwni-
ka skóry),
• kwas cytrynowy delikatnie złusz-
cza naskórek. 
Pronalen Sensititve Skin – kompleks 
roślinny składający się ostropestu i ba-
zylii azjatyckiej (tulsi). Skutecznie koi 
i łagodzi podrażnioną skórę, zapew-

niając jej komfort oraz świeży wygląd, 
zmniejsza zaczerwienienia skóry.
Pojemność: 40 ml

Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI 
I REGENERACJI SKÓRY PO ZABIEGACH ESTETYCZNYCH

MESOESTETIC POST PEEL CRYSTAL FIBER MASK

KREM OCHRONNY ROZJAŚNIAJĄCY PRZEBARWIENIA SPF 50+ IWOSTIN LUCIDIN

KREM NA DZIEŃ ŁAGODZĄCY SKÓRĘ Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM SPF 15 
IWOSTIN ROSACIN
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jest polecany osobom o skórze 
bardzo wrażliwej, skłonnej do po-
drażnień i reakcji alergicznych oraz 
wykazującej niską tolerancję wobec 
standardowych kosmetyków pielę-
gnacyjnych. 

VP Valeant
www.zinalfat.pl

ZINALFAT
Krem kojąco-regenerujący, 
tuba 50 ml
Pielęgnacja i ochrona skóry podraż-
nionej ze szczególnym uwzględnie-
niem: 
• skóry z objawami miejscowych 
zmian zapalnych (np. odparzenia, 
pieluszkowe zapalenie skóry), 
• otarć naskórka, 
• złuszczeń i/lub pękania nabłonka 
warg (np. zajady), 
• podrażnień skóry po zabiegach 
chirurgicznych, laserowych, z zakre-
su dermatologii estetycznej, po de-
pilacji,
• skóry przesuszonej, z objawa-
mi podrażnień wywołanych przez 
agresywne czynniki zewnętrzne (np. 
chlorowana woda, detergenty). 
Łagodzenie podrażnień obszarów 

skóry o wzmożonej potliwości i wil-
gotności, narażonych na mikrourazy 
naskórka. 
Zinalfat krem skutecznie łagodzi 
i  minimalizuje objawy podrażnień 
(np. zaczerwienienie, uczucie swę-
dzenia i napięcia skóry, pieczenie, 
nadmierne złuszczanie się), uzupeł-
nia pielęgnację skóry w przebiegu 
atopowego zapalenia, przyspiesza 
regenerację naskórka, poprawia 
wygląd skóry w miejscu stosowania. 
Zawarty w kremie sukralfat działa 
kojąco i łagodząco, przywracając 
uczucie komfortu i uspokojenia skó-
ry, a związki miedzi i cynku znane 
są ze swoich właściwości antyoksy-
dacyjnych i ochronnych. Ze wzglę-
du na udokumentowane działanie 
łagodzące i ochronne Zinalfat krem 

IBSA – Instytut Biochemiczny ze 
szwajcarskiego Lugano – prezentu-
je innowacyjną metodę regeneracji 
skóry po zabiegach estetycznych re-
komendowaną przez włoskie stowa-
rzyszenie dermatologiczne AIDECO. 
To zintegrowane podejście terapeu-
tyczne, w którego skład wchodzi ze-
staw Viscoderm Cream & Viscoderm 
Pearls.
Viscoderm® Cream to łagodzą-
cy krem do codziennego użytku, 
szczególnie polecany po zabiegach 
dermatologicznych i medycyny es-
tetycznej. W jego składzie znajdzie-
my m.in.: kwas hialuronowy, który 
nawadnia, wygładza i uelastycznia 
skórę; witaminę E neutralizującą 
efekty działania wolnych rodników; 
kwas foliowy i koenzym Q10 – na-
prawiają szkody wyrządzone przez 
promieniowanie UV; kolagen odpo-

wiadający za napięcie i elastyczność 
skóry; siarczan chondroityny, który 
utrzymuje tkankę łączną w prawi-
dłowej formie. Ważną rolę odgrywa 
pycnogenol – wyciąg z kory fran-
cuskiej sosny morskiej, ułatwiający 
pozbywanie się wolnych rodników 
z organizmu. Krem zapobiega zmia-
nom związanym ze starzeniem się 
skóry oraz chroni ją przed szkodli-
wymi czynnikami zewnętrznymi, 
choćby promieniami słońca.
Viscoderm® Pearls to nutraceutyk, 
suplement diety o działaniu prze-
ciwutleniającym, który stymuluje 
naturalne procesy niezbędne do 
przywrócenia skórze kolorytu, ela-
styczności i nawilżenia. Głównymi 
składnikami kapsułek są: koenzym 
Q10, kwas hialuronowy, kolagen 
typu II, siarczan chondroityny. A tak-
że pycnogenol – wyciąg z kory fran-

cuskiej sosny morskiej, który zawiera 
flawonoidy i polifenole wyławiające 
wolne rodniki w organizmie. Perełki 
istotnie wzmacniają i przedłużają 
efekty zabiegów medycyny este-
tycznej.

Medical Pharma
www.aliaxin.pl

VISCODERM C REAM & VISCODERM PEARLS

Maskę Post Peel Crystal Fiber należy 
stosować zawsze, kiedy skóra  po-
trzebuje nawilżenia, ukojenia i rege-
neracji.
Składniki aktywne:
kwas hialuronowy, hydrolizowa-
ny kolagen, mocznik, wyciąg z alg, 
ekstrakt z platinium, wyciąg z Cylin-
dricaca imperator, wyciąg z nasion 
pigwy pospolitej, glicerynian potasu
Maska Post Peel Crystal Fiber to in-

nowacyjny produkt, który można 
stosować po zabiegach z zakresu 
medycy i kosmetologii estetycznej:
• mikrodermabrazji,
• mezoterapii,
• rollerach medycznych 
 i mikronakłuciach,
• peelingach medycznych,
• laserach,
• aplikacji substancji aktywnych 
 w głąb skóry.

Bio-Profil Polska
www.bioprofil.pl
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Vichy Laboratoires
www.vichy.pl

LIFTACTIV SUPREME/VICHY
Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa 
i ujędrniająca o natychmiastowej  
i długotrwałej skuteczności
•  INNOWACJA PRZECIW-
ZMARSZCZKOWA OD VICHY:
10 LAT BADAŃ – 7 PATENTÓW
RAMNOZA 5% + NEOHESPERYDYNA 
+ ADENOZYNA + KOFEINA
Pielęgnacja nowej generacji pozwa-
lająca korygować oznaki starzenia. 
Natychmiast, przez cały dzień i dłu-
gotrwale. 
• SKUTECZNOŚĆ potwierdzona w te-
stach instrumentalnych:

Po 4 godzinach wzrost elastyczności 
skóry +15%*; 
W ciągu 1 miesiąca wzrost jędrności 
skóry +32%**. 
Natychmiastowo wygładza zmarszcz-
ki i powierzchnię skóry.
Od 1. miesiąca efekt liftingu: głębo-
kie zmarszczki zredukowane, skóra 
widocznie jędrniejsza.
• DO SKÓRY WRAŻLIWEJ 
Testowany pod kontrolą dermatolo-
giczną.
Hipoalergiczny. Zawiera Wodę Ter-
malną z Vichy.

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO REWITALIZACJI SKÓRY

Nowa linia IWOSTIN PERFECTIN to 
profesjonalne peelingi oparte na for-
mule zabiegu dermatologicznego  
z zastosowaniem kwasów. Zarówno 
składniki pielęgnujące, jak i rodzaje 
kwasów w każdym preparacie są do-
stosowane odpowiednio do potrzeb 
trzech typów cery: trądzikowej,  
z przebarwieniami i dojrzałej. 
W rezultacie peelingi zapewniają 
dwupoziomowe działanie: 1. złusz-
czające i 2. pielęgnujące, co gwaran-
tuje maksymalny efekt odnowionej 
skóry już po pierwszej aplikacji, po-
dobny do tego, jaki można uzyskać 
po profesjonalnym zabiegu derma-
tologicznym przy zachowaniu bez-
pieczeństwa pielęgnacji domowej.
W linii znajdują się trzy produkty:

• Iwostin Perfectin Purritin profesjo-
nalny peeling na noc do skóry tłustej 
i trądzikowej (kwas migdałowy 5%, 
kwas laktobionowy 3%, Zincidone®, 
Eurol BT);
• Iwostin Perfectin Lucidin profe-
sjonalny peeling na noc do skóry  
z przebarwieniami (kwas glikolowy 
12%, Dermawhite® NF LS, Melavoid);
• Iwostin Perfectin Re-Liftin profe-
sjonalny peeling na noc do skóry 
dojrzałej (kwas laktobionowy, Acto-
pontine™, Regenine).
Skuteczność preparatów została po-
twierdzona badaniami aplikacyjny-
mi i aparaturowymi w niezależnym 
laboratorium badawczym. Formuły 
zostały opracowane z myślą o ce-
rze problemowej we współpracy  

z dermatologami i na bazie starannie  
wyselekcjonowanych surowców.

Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWZMARSZCZKOWY

EUCERIN VOLUME-FILLER
Laboratorium RevitaCare FRANCJA
Krem przywracający objętość na 
dzień do skóry normalnej i miesza-
nej
Linia produktów przeciwzmarszcz-
kowych Eucerin VOLUME-FILLER 
jest przeznaczona dla pacjentów,  
u których oprócz zmarszczek wi-
doczna jest utrata objętości i kon-
turów twarzy. Skuteczność działania 
zapewniają 3 składniki aktywne:
• wielkocząsteczkowy kwas hialuro-
nowy – intensywnie nawilża skórę, 
spłycając zmarszczki,
• oligopeptydy – pobudzają fibro-

blasty do syntezy kolagenu-1*,
• wyciąg z magnolii* – stymuluje 
aktywność komórek nadających 
skórze objętość.
Badania kliniczne in vivo potwierdzi-
ły skuteczność przeciwzmarszczko-
wą oraz poprawę konturów twarzy 
już po 4 tygodniach stosowania.
Produkt może być polecany w mo-
noterapii oraz jako uzupełnienie za-
biegów wolumetrycznych.
Właściwości:
Lekka konsystencja szybko się 
wchłania i stanowi doskonałą bazę 
pod makijaż.

SPF 15 dodatkowo chroni skórę 
przed fotostarzeniem.
Bez barwników i parabenów.
Pojemność: 50 ml
*Badania in vitro

Eucerin
www.eucerin.pl

LINIA PROFESJONALNYCH PEELINGÓW 
DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ IWOSTIN PERFECTIN
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DRAINAFLORE DETOX
Drainaflore to wyjątkowa, w 100 
proc. organiczna kompozycja 15 
ekstraktów roślinnych o działaniu 
detoksykującym i regenerującym. 
Wyjątkowa kompozycja m.in. dzie-
wanny, rozmarynu, cykorii, czarnego 
bzu, czarnej rzodkwi, śliwki i łopianu:
Wspomaga funkcjonowanie układu 
pokarmowego poprzez regulowa-
nie naturalnego mechanizmu wyda-
lania i przywrócenie jelitom prawi-
dłowego rytmu pracy;
Stymuluje regenerację komórek wą-
troby i poprawia funkcjonowanie 
wielu innych narządów (m.in. płuc, 
nerek, skóry); 
Wspomaga działanie i zwiększa 
efektywność innych suplementów 
diety (np. Cellimine) poprzez oczysz-
czanie (przygotowanie) organizmu 
do kuracji.

SKŁADNIKI
Wyciąg z kłącza perzu właściwego 
Agropyron repens
Wyciąg z liści rozmarynu lekarskiego 
Rosmarinus officinalis
Wyciąg z korzenia cykorii podróżnik 
Cichorium intybus
Wyciąg z kwitnących pędów dzie-
wanny wielkokwiatowej Verbascum 
thapsiforme
Wyciąg z liści macierzanki tymianek 
Thymus vulgaris
Wyciąg z liści brzozy brodawkowej 
Betula pendula
Wyciąg z korzenia łopianu większe-
go Arctium lappa
Wyciąg z liści jesionu wyniosłego 
Fraxinus excelsior
Sok z suszonej śliwki Prunus dome-
stica
Sok z winogron Vitis vinifera

Sok z owoców bzu czarnego Sambu-
cus nigra
Sok z korzenia czarnej rzodkwi Ra-
phanus sativus
Sok z liści aloesu zwyczajnego Aloe 
vera
Pojemność: 20 ampułek po 15 ml

Bio-Profil Polska
www.bioprofil.pl

NAJLEPSZY SUPLEMENT DIETY

Najpopularniejszy zestaw produk-
tów przeciwstarzeniowych w USA. 
Zawiera m.in. alfa-hydroksykwasy 
i arbutynę. 
To prawdziwy klucz do przywró-
cenia zdrowia i młodego wyglądu 
skóry: cofa objawy fotostarzenia, 
wygładza zmarszczki, wyraźnie roz-
jaśnia przebarwienia skóry, wyrów-
nując jej koloryt, oraz poprawia jej 
elastyczność.
Widocznie wpływa na strukturę, bar-
wę i spoistość naskórka. Dzięki kom-
pleksowym działaniom poszczegól-
nych produktów systemu Nu-Derm 
Fx skóra przechodzi prawdziwą me-
tamorfozę i odzyskuje młodzieńczy 
blask.
Aktywne substancje zawarte w pre-
paratach systemu to m.in.:
• arbutyna,
• kwas fitowy,

• alfa-hydroksykwasy: glikolowy, 
mlekowy,
• mikronozowany tlenek cynku/
oktynoksat,
• hydromanil.
Działanie systemu Nu-Derm:
• Minimalizuje oznaki starzenia się 
skóry,
• Zwiększa odnowę komórek skóry 
poprzez jej delikatne złuszczanie,
• Zmniejsza widoczność przebar-
wień skórnych poprzez zahamowa-
nie produkcji melaniny,
• Poprawia sprężystość skóry oraz 
jej nawilżenie,

• Zapobiega oznakom dalszego 
uszkodzenia skóry w wyniku ekspo-
zycji na słońce.
Wskazania:
• Fotouszkodzenia skóry,
• Ziemisty kolor oraz szorstka tek-
stura skóry,
• Drobne i głębokie zmarszczki,
• Łagodna lub umiarkowana hiper-
pigmentacja,
• Utrata elastyczności skóry.

VP Valeant
www.obagi.pl

SYSTEM OBAGI NU-DERM FX
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ESTHECHOC
E s t h e c h o c – Cambridge Beauty 
Chocolate to wykwintna i zarazem 
korzystna dla zdrowia ciemna czeko-
lada zawierająca biodostępną astak-
santynę – najsilniejszy znany nauce 
antyoksydant (6  tys. razy silniejszy 
od witaminy C, 500 razy silniejszy od 
witaminy E) oraz epikatechiny, po-
lifenolowe kakao w formie opaten-
towanych fosfolipidowo-karoteno-
idowych miceli, które chronią skórę 
przed procesami starzenia i zapew-
niają jej promienny wygląd. 
E s t h e c h o c, opracowana i opa-
tentowana przez firmę założoną 
przez naukowców z Uniwersytetu 
Cambridge, jest owocem 10 lat inten-
sywnych, niezależnych badań nad 
wolnymi rodnikami oraz biodostęp-
nością i skutecznością karotenoidów 
oraz epikatechinpolifenoli kakao.
Randomizowane, kontrolowane ba-
dania z podwójnie ślepą próbą prze-
prowadzone w Addenbrooke's Ho-

spital przy Uniwersytecie Cambridge 
udowodniły skuteczność biologiczną 
oraz znaczącą poprawę biochemicz-
nych i metabolicznych parametrów 
we krwi i skórze. W badaniach wzięli 
udział ochotnicy w wieku 50-65 lat. 
Po 4 tygodniach stosowania E s t h e 
c h o c mierzono poziom substancji 
aktywnych w surowicy oraz parame-
try i biomarkery skóry, takie jak: satu-
racja tlenem tkanek, transport tlenu 
w osoczu, zniszczenia oksydacyjne 
związane ze stanem zapalnym. Ba-
dania wykazały, iż ww. parametry po-
wróciły do poziomu charakterystycz-
nego dla osób w wieku 20-30 lat.
E s t h e c h o c – Cambridge Beauty 
Chocolate:
• poprawia mikrokrążenie w skórze  
i jej natlenienie,
• zwiększa procesy detoksykacji skóry,
• zapewnia lepsze odżywienie skóry,
• pozwala odzyskać skórze jędrność, 
promienność i blask,

• nadaje się do wszystkich rodzajów 
skóry,
• regularnie stosowana pielęgnuje  
i chroni skórę.
Przyjemność bez poczucia winy  
– jedna cząstka E s t h e c h o c dzien-
nie to tylko 38 kcal!
Od kwietnia br. E s t h e c h o c jest do-
stępna i aktywnie promowana w Domu 
Towarowym Harrods w Londynie.

Cambridge 
Chocolate Technologies Ltd.
www.esthechoc.com/pl



chłodzenia DCD™ aplikuje na skórę 
przed każdym impulsem lasera krio-
gen – aktywny środek chłodzący. Dzię-
ki niemu osiąga się kilka celów:
• skuteczne zabezpieczenie naskór-
ka przed oparzeniem bez obkurcze-
nia naczyń,
• zwiększenie komfortu pacjenta 
poprzez krótkotrwałe znieczulenie 
nerwów skórnych za pomocą zimna,
• pełną powtarzalność schłodzenia 
naskórka, niezależną od umiejętności 
operatora i szybkości prowadzenia za-
biegu – w aplikatorach z chłodzeniem 
kontaktowym czas dotyku do skóry 
zmniejsza się wraz ze wzrostem szyb-
kości generowania impulsów.

ERGONOMIA
Vbeam® Perfecta jest aparatem przy-
jaznym dla użytkownika. Ma ekran 
dotykowy oraz intuicyjny interfejs 
z  przewodnikiem zawierającym 
wstępne ustawienia odpowiednie 
do rozmaitych zmian naczyniowych 
i  pigmentowych. Rozpoznawanie 
rodzaju końcówki i wielkości plam-
ki jest automatyczne, a specjalna 
kompaktowa konstrukcja uchwytu 
zmniejsza  napięcie nadgarstka i czy-
ni pracę operatora komfortową.

ZASTOSOWANIA
Laser barwnikowy jest uważany za 
najskuteczniejszy laser do usuwania 
zmian naczyniowych. Opublikowany 
w „Journal of Cosmetic and Laser The-
rapy” (2007; 9: 113-124) przewodnik 
European Society for Laser Dermato-
logy dotyczący stosowania laserów 
(w tym KTP, diodowych, Nd:YAG)  
i IPL wymienia laser barwnikowy jako 
pierwszy wybór w leczeniu m.in.: 
trądziku różowatego, teleangiek-
tazji, naczyniaków, port wine stain, 
poikilodermy. Vbeam® jest  laserem  
z największą liczbą zastosowań kli-
nicznych dopuszczonych przez FDA 
oraz największą liczbą publikacji 
w  zakresie leczenia zmian skórnych 
(ponad 1,5 tys. artykułów).

DWA SPOSOBY DZIAŁANIA
Impuls światła systemu Vbeam® Per-
fecta składa się z serii mikroimpulsów 
o tej samej energii, symulujących 
jeden ciągły impuls. Dzięki temu do-
starczanie energii w dłuższych impul-
sach jest równomierne w czasie i nie 
występuje zjawisko szpilek o  dużej 
wartości szczytowej w  początkowej 
fazie impulsu. Umożliwia to użycie 
większej całkowitej energii impulsu 
bez ryzyka uszkadzania tkanek otacza-
jących, jak to się dzieje w przypadku 
innych technologii. Vbeam® Perfecta 
oferuje regulację szerokości impulsu 
w zakresie 0,45 µs – 40 ms niezależnie 
od energii wyjściowej i  rodzaju koń-
cówki. Zmieniając długość impulsu, 
można przeprowadzić zabieg z plami-
cą – przerwaniem ściany naczynia, lub 
bez plamicy – poprzez wolne nagrze-
wanie naczynia i koagulację jego ścian. 
Krótsze, bardziej niszczące impulsy 
lasera są wymagane np. do usuwania 
zmian typu port wine stain, a dłuższe 
i łagodniejsze – np. do usuwania te-
langiektazji. Możliwość precyzyjnego 
doboru długości impulsu do średni-
cy usuwanego naczynia pozwala na 
miejscowe zniszczenie naczynia bez 
niepotrzebnej dyfuzji ciepła do tkanek 
otaczających.

USUWANIE ZMIAN 
PIGMENTOWYCH
Dzięki specjalnej końcówce laserem 
Vbeam® Perfecta można również usu-
wać powierzchowne, łagodne zmiany 
pigmentowe. Końcówka zawiera prze-
zroczyste okno, które uciskając skórę, 
wypycha z niej krew. W przypadku 
braku hemoglobiny światło lasera 
595 nm silniej oddziałuje na melaninę, 
efektywniej niszcząc zmianę pigmen-
tową. Po zwolnieniu ucisku końcówki 
na skórę do nieuszkodzonych naczyń 
powraca normalny przepływ krwi.

MNIEJSZY BÓL 
W TRAKCIE ZABIEGU
Unikatowy, opatentowany system 

26 Derma News

RY
N

EK
  E

ST
ET

YC
ZN

Y

Vbeam® Perfecta – perfekcja 
w usuwaniu zmian naczyniowych

TRAFIANIE WE WŁAŚCIWY
CHROMOFOR
Laserowe usuwanie zmian naczynio-
wych polega na podniesieniu tempe-
ratury krwi na tyle wysoko, aby spo-
wodować zniszczenie ścian naczynia 
bez niszczenia naskórka oraz otaczają-
cych tkanek. Vbeam® Perfecta emituje 
impulsy światła o długości fali 595 nm, 
które są silnie absorbowane w oksyhe-
moglobinie, a słabo w tkankach sąsia-
dujących. Dzięki temu w porównaniu 
z popularnymi laserami KTP 532 nm:
• światło 595 nm sięga na większą 
głębokość – do większych i głębiej po-
łożonych naczyń,
• jednorodnie nagrzewa naczynie 
w całym przekroju – mniejszy odsetek 
nawrotów,
• dzięki mniejszej absorpcji w melani-
nie dysponuje większym marginesem 
bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIA TRYBU
 DŁUGOIMPULSOWEGO
• Teleangiektazje na twarzy
• Teleangiektazje na nosie
• Teleangiektazje na nogach
• Rumień
• Poikiloderma
• Dyschromia
• Łagodne zmiany pigmentowe
• Fotoodmładzanie
• Zmarszczki
• Wybroczyny pozabiegowe
• Trądzik różowaty
• Trądzik pospolity

ZASTOSOWANIA TRYBU 
KRÓTKOIMPULSOWEGO
• Malformacje żylne (PWS)
• Naczyniaki gwiaździste
• Blizny przerosłe
• Blizny chirurgiczne
• Keloidy
• Naczyniaki starcze
• Naczyniaki
• Jeziorka żylne
• Brodawki
• Rozstępy
• Łuszczyca

PREZENTACJA PRODUKTU

Od ponad 20 lat Vbeam® jest złotym standardem na świecie w zakresie impulsowych  
laserów barwnikowych. Wieloletnie doświadczenie amerykańskiej firmy Candela pozwoliło 
na opracowanie urządzenia Vbeam® Perfecta, charakteryzującego się dużą skutecznością, 
łatwością obsługi i bezpieczeństwem zabiegów.
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cję komórek tłuszczowych w obszarach 
nieleczonych. 
Bezpieczeństwo zabiegów Coolsculp-
ting firmy Zeltiq wiąże się z precyzyj-
ną kontrolą temperatury w obrębie 
tkanki docelowej, stąd w przypadku 
niedopracowanych urządzeń spotyka 
się przypadki uszkodzenia skóry w po-
staci miejscowej martwicy.

PRZEBIEG ZABIEGU
W czasie godzinnego zabiegu aplika-
tor próżniowy zasysa skórę i delikat-
nie przytrzymuje ją między dwoma 
panelami chłodzącymi. Czujniki wbu-
dowane w aplikator monitorują skórę,  
a połączone z panelem sterowania  
– regulują chłodzenie, zapewniając 
stały i jednakowy przebieg zabiegu 
bez naruszenia ciągłości skóry i uszko-
dzenia tkanek sąsiadujących.
Popularność zabiegu wynika ze spek-
takularnych efektów, widocznych już 
po jednorazowym leczeniu. Jeden za-
bieg usuwa 30-35 proc. komórek tłusz-
czowych. Coolsculpting zapewnia 
wyraźną redukcję tkanki tłuszczowej. 
Pierwsze efekty są widoczne już po 3 
tygodniach, a efekt maksymalny – po 
2-3 miesiącach. Ważna dla moich pa-
cjentów jest nieinwazyjność tej meto-
dy. Pacjent po zabiegu od razu wraca 
do swojej normalnej aktywności, bez 
konieczności rekonwalescencji. 

KOMU GO REKOMENDUJĘ? 
Każdemu, kto chce zlikwidować 
nadmiar tkanki tłuszczowej w miej-
scach opornych na dietę i ćwiczenia. 
Najczęstsze obszary zabiegowe to: 
brzuch, boki, wewnętrzna i zewnętrz-
na powierzchnia ud, ramiona, okolica 
pach i łopatek. Nawet szczupłe osoby 
narzekają na fałdy tłuszczu nad kola-
nami. Mężczyzn coraz częściej intere-
sują zabiegi z dziedziny medycyny es-
tetycznej – dzięki Coolsculpting mogą 
usunąć tłuszcz np. z brzucha i sutków.

Istnieje błędne przekonanie, że utrata 
masy ciała i redukcja tkanki tłuszczo-
wej oznaczają to samo. Tak nie jest. 
Kiedy tracimy na wadze, nasze komór-
ki tłuszczowe stają się mniejsze, ale 
ich liczba pozostaje taka sama. Gdy 
obserwujemy przyrost masy ciała, ko-
mórki tłuszczowe ponownie stają się 
większe, gdyż wzrasta ilość magazy-
nowanego przez nie tłuszczu.
Dieta z restrykcjami kalorycznymi do 
niedawna stanowiła jedyną drogę do 
poprawy sylwetki. Zdarzały się jednak 
przypadki, w których pomimo bardzo 
systematycznego ubytku wagi i zabie- 
gów kosmetycznych nie udawało się 
wymodelować sylwetki. Uparcie utrzy- 
mywały się depozyty tkanki tłuszczowej 
na brzuchu lub na udach, w okolicy 
kolan, nierzadko na plecach. Zdarzały się 
też zupełnie szczupłe i młode osoby 
o wrodzonej skłonności do tworzenia 
się tzw. bryczesów w okolicach bioder. 
Wynalezienie w latach 70. ubiegłego 
wieku zabiegów liposukcji było dla tych 
osób jedynym rozwiązaniem w dążeniu 
do idealnej sylwetki. Zabieg ten jednak 
musiał być wykonywany w warunkach 
sali operacyjnej i nadal pozostaje ob-
ciążony pewnym ryzykiem powikłań,  
a także bolesnością w przebiegu po- 
operacyjnym, co wiele osób zniechęca. 
Przełomem stało się wprowadzenie 
nieinwazyjnego zabiegu kriolipolizy, 
który może być wykonywany w gabi-
necie lekarskim i jest metodą alterna-
tywną do zabiegów odsysania tłuszczu. 
Stopniowo powstawały inne metody 
redukowania tkanki tłuszczowej, ale to 
Coolsculpting stał się liderem wśród 
metod nieinwazyjnych dzięki bezpiecz-
nemu i co bardzo ważne, przewidywal- 
nemu rezultatowi. Udowodniły to pro- 
wadzone badania i ponad milion wyko- 
nanych zabiegów. Procedura Coolsculp-
ting faktycznie zmniejsza liczbę ko- 
mórek tłuszczowych na leczonych 
obszarach i nie wpływa na dystrybu- 

Coolsculpting – skuteczna metoda 
redukcji tkanki tłuszczowej

OPIS METODY
Kriolipoliza to nieinwazyjna metoda 
chłodzenia tkanki tłuszczowej w celu 
wywołania lipolizy (rozpadu komórek 
tłuszczowych) bez uszkadzania innych 
tkanek. Kontrolowane chłodzenie sto-
sowane w zabiegu Coolscultping™ Zel- 
tiq® działa docelowo tylko na komórki 
tłuszczowe i tylko te eliminuje. Nie na-
rusza sąsiadujących tkanek, takich jak: 
nerwy, mięśnie, naczynia krwionośne. 
W wyniku ekspozycji na zimno pod-
skórnej tkanki tłuszczowej dochodzi 
do apoptozy komórek tłuszczowych, 
co prowadzi do uwolnienia cytokin  
i innych mediatorów stanu zapalnego. 
Proces apoptozy rozpoczyna się ok. 3 
dni po zabiegu i przebiega stopniowo 
mniej więcej przez 90 dni. Największą 
intensywność obserwujemy po 60 
dniach i wtedy efekty zabiegu są najbar-
dziej widoczne dla pacjenta. Między in-
nymi z powodu czasu trwania procesu  
i z powodu przedłużonej w czasie de-
gradacji komórek tłuszczowych oraz 
powolnej resorpcji tkanki tłuszczowej 
nie obserwuje się  niekorzystnego zja-
wiska związanego z nadmiarem skóry. 
Lipidy z komórek tłuszczowych są po-
woli uwalniane i transportowane przez 
układ limfatyczny w celu ich dalszego 
metabolizowania, podobnie jak to się 
dzieje z trójglicerydami pochodzącymi 
z pożywienia.
Nie wykazano wpływu zabiegu krioli-
polizy na lipidogram krwi i parametry 
wątrobowe u pacjentów poddanych 
terapii w przypadku zastosowania 
urządzenia Zeltiq. 

COOLSCULPTING 
A ODCHUDZANIE
Coolsculpting w mojej opinii jest praw-
dziwym przełomem w walce z miej-
scową otyłością. W przeciwieństwie 
do większości metod redukuje ilość 
komórek tłuszczowych w wybranym 
miejscu, podczas gdy diety i ćwicze-
nia tylko zmniejszają ich wielkość. 

PREZENTACJA PRODUKTU

Coolsculpting firmy Zeltiq stosuję w swojej klinice od 7 lat. W tym czasie miałem okazję 
obserwować rezultaty i upewnić się, że efekty zabiegu są rzeczywiście trwałe  
i spektakularne i dlatego jestem jej gorącym zwolennikiem.
Coolsculpting to pierwsza skuteczna i nieinwazyjna metoda redukcji tkanki tłuszczowej, 
wykorzystująca zjawisko kriolipolizy.

dr Marcin Ambroziak
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WARTO WIEDZIEĆ

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

NOWOŚĆ INFINITY 

W dniu 10.07.2015 r. w siedzibie SLDE odbyło się szko-
lenie z obsługi urządzeń Veinwave oraz Thermavein. Na 
zaproszenie firmy Infinita z Wielkiej Brytanii przyjechał 
szkoleniowiec firmy Medical Innovations – Carole Sum-
ner. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, które są już 
użytkownikami urządzeń. Wydarzenie było podzielone 
na dwie części: merytoryczną, podczas której zostały 
poruszone najważniejsze zagadnienia, oraz praktyczną, 
podczas której uczestnicy mogli wykorzystać wiedzę po-
szerzoną podczas szkolenia.

www.infinita.co 

ESTHECHOC CAMBRIDGE BEAUTY CHOCOLATE
Opracowanie receptury „czekolady piękności” zajęło naukowcom 10 lat. Zawiera ona 70 proc. kakao i stanowi połącze-
nie dwóch najpotężniejszych przeciwutleniaczy o właściwościach anti-aging: flawonoli kakao i karotenoidu astaksan-
tyny. W ramach testów finalnie potwierdzających skuteczność opatentowanej technologii 3 tys. kobiet w wieku 50-60 
lat przez cztery tygodnie dołączało czekoladę Esthechoc do codziennego menu. Po tym okresie biomarkery i para-
metry metaboliczne ich skóry powróciły do poziomu charakterystyczne-
go dla ludzi w wieku 20-30 lat. Zaledwie na początku kwietnia czekolada 
Esthechoc zadebiutowała w domu towarowym Harrods w Londynie, a już 
jest dostępna w Polsce w sprzedaży w najlepszych salonach i ośrodkach spa. 

www.esthechoc.com

Na zdjęciu:
prof. Andrea Corbo 
– dermatolog, Rzym,
Agnieszka Zbrzeżny 
– Business Development Manager
BD Aesthetic sp. z o.o.,
Artur Pindel 
– prezes BD Aesthetic sp. z o.o.,
Filippo Olivieri Lucarelli 
– General Manager
Suiss4Med, Szwajcaria

PREMIERA LINERASE
4 lipca w siedzibie SLDE przy ul. Włodarzewskiej odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę BD Aesthetic dla 
grupy ok. 40 lekarzy z całej Polski. Temat konferencji brzmiał: 
„Nowej generacji biomateriał na bazie atelokolagenu typu I do rekonstrukcji i odbudowy tkanek”. Linerase to pierwszy 
tego typu preparat w Polsce, jego światowa premiera odbyła się w Monte Carlo w marcu tego roku. Prezentację dla 
polskich lekarzy prowadził prof. Andrea Corbo, dermatolog z kliniki MedicalSpa w Rzymie. 

www.bdaesthetic.com
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Stworzone przez Fundację Anti-Aging Międzynarodowe Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging to miejsce unikatowe na skalę 
europejską – nikt do tej pory nie stworzył takich warunków 
do kompleksowego szkolenia lekarzy z zakresu tej dziedziny 
medycyny. Celem Fundacji jest też kreowanie nowych rozwiązań 
medycznych. Ściśle współpracujemy z mediami oraz firmami z branży.

Rocznik 2014
Rocznik 2012
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Absolwenci 
Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging 
już prowadzą własną 
praktykę!

lekarską. Dlatego zgłaszają się do nasze-
go programu, który zapewnia solidne  
i całościowe przygotowanie do prowa-
dzenia praktyki lekarskiej w tym właśnie 
zakresie. Szczególny nacisk kładziemy na 
zajęcia praktyczne z pacjentami – nie da się 
ich zastąpić wiedzą książkową. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w kil-
kuosobowych grupach w gabinetach le-
karskich, pod nadzorem bardzo dobrych 
specjalistów, którzy dzielą się swoim 
bogatym doświadczeniem i wypracowa-
nymi technikami zabiegowymi. W  pro-
gramie są też zagadnienia dotyczące 
medycyny przeciwstarzeniowej, które 
pozwalają szeroko spojrzeć na pacjenta,  

co daje możliwość przygotowania kom-
pleksowego programu terapii. Podkreśla-
my znaczenie wywiadu lekarskiego, ba-
dania przedmiotowego i podmiotowego, 
badań diagnostycznych i laboratoryjnych.  
Wprowadzamy do gabinetów estetyki 
lekarskiej nowe standardy, które pozwa-
lają zapewnić naszym pacjentom nie tylko  
dobry wygląd, ale również zdrowie i sa- 
mopoczucie i tym samym podnoszą  
jakość ich życia. Po sześciu latach działal-
ności Centrum widzę celowość i efekty 
naszej pracy. Potwierdzają to nowi kan-
dydaci, którzy zgłaszając się na szkolenie, 
najczęściej, powołują się na rekomendację 
tych, którzy już naukę u nas ukończyli.

dr KINGA NICER, 
wiceprezes 
Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, dyrektor 
ds. merytorycznych 
Centrum Medycyny
Anti-Aging, jedna 
z fundatorek i członkiń
Rady Medycyny Anti-Aging

KONTAKT: ul. Włodarzewska 69A, 02-384 Warszawa, tel. 22 853 39 70, 605 332 776, 695 803 801, 695 805 955, faks 22 847 69 33

www.antiaging.edu.pl

Rozpoczęcie kształcenia odbywa się corocznie w październiku, rekrutacja trwa cały rok!

Lekarze, którzy składają aplikacje o przy-
jęcie do Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging, są zde-
cydowani związać swoją drogę zawodową 
z medycyną przeciwstarzeniową i estetyką 
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