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

– prezentujemy laureatów 
XI edycji konkursu! 

Rynek estetyczny:  
prezentacje firm,  

nowych zabiegów  
i produktów,

nowości i wydarzenia
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OPINIE PROFESJONALISTÓW  
Moje pacjentki bardzo lubią „Eksperta Anti-Aging”, wręcz o niego pytają. 
W naszym gabinecie praktycznie każda ilość znika 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. Sama czytam 
z uwagą każdy numer, równie chętnie czytają go pielęgniarki. 
 
dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa 

Bezpłatny magazyn dla pacjentów gabinetów dermatologii 
estetycznej i medycyny anti-aging, chirurgii plastycznej 
oraz salonów beauty i spa.

„Ekspert Anti-Aging” powstał 9 lat temu jako pierwszy specjalistyczny 
magazyn skierowany do pacjentów gabinetów dermatologii estetycznej, 
medycyny anti-aging, chirurgów plastyków, salonów wellness i beauty 
spa. Popularyzuje tematykę anti-aging, czyli całościowego dbania  
o zdrowie, dobry wygląd i kondycję. Prezentuje najnowsze trendy i osią-
gnięcia medycyny estetycznej i anti-aging oraz światowej kosmetologii. 
Autorami tekstów są wyłącznie fachowcy w danej dziedzinie, przede 
wszystkim lekarze należący do Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych i Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging. „Ekspert” przez lata 
obecności na rynku wyrobił sobie renomę zarówno wśród pacjentów, 
jak i lekarzy. Jest ciekawszym i wiarygodniejszym źródłem informacji  
niż foldery reklamowe.
 
JAK ZAMÓWIĆ BEZPŁATNY MAGAZYN 
DO SWOJEGO GABINETU? 
Wyślij dane teleadresowe swojego gabinetu na adres: 
alterego@alterego.pl, a otrzymasz informacje o warunkach darmowej 
prenumeraty. Informacje dostępne także pod numerem telefonu:  
607 338 827.

Koleżanki i Koledzy! 
 
Perły 2015 rozdane! W numerze znajdą Państwo listę 
laureatów, którym serdecznie gratuluję. Gdybym mogła 
głosować, podpisałabym się z pełnym przekonaniem pod 
tegorocznymi wyborami. Jak widać, my, lekarze, uważnie 
śledzimy nowości rynkowe, ale rekomendujemy te zabiegi, 
o których skuteczności jesteśmy absolutnie przekonani 
– stąd niektórzy laureaci otrzymują Perłę po raz kolejny. 
Prezentujemy też Perłę Specjalną dla wyjątkowej kobiety 
– Urszuli Dudziak, która nas zachwyciła swoją witalno-
ścią, urodą i pięknym wnętrzem. W Polsce ciągle czasem 
pokutuje przekonanie, że kobiecie w pewnym wieku 
już nie wypada robić wielu rzeczy. Pani Urszula mówi 
w wywiadach: „Mam 72 lata i uważam się za młodą 
kobietę z dużym stażem. Dojrzałość jest trendy, nic się nie 
kończy z menopauzą”. A życiowej energii – jak wyznała 
– dodaje jej udany związek. „Wszystko w życiu ma swój 
timing. Nowa płyta i nowa miłość. Nowy przebój i nowy 
mężczyzna". Naszym zdaniem Urszula Dudziak może być 
wspaniałą inspiracją dla wielu kobiet – i to niezależnie 
od wieku!

W numerze znajdą też Państwo zaproszenie na przyszło-
roczny kongres, który tym razem odbędzie się w nowym 
miejscu! Więcej szczegółów jak zwykle na stronach inter-
netowych i w biurze naszego Stowarzyszenia.
  

Zapraszam do lektury! 
 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
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HAIRCARE 

Unikalny preparat zawierający naturalne składniki połączone w ekskluzywnej 
formule pomagającej pozbyć się problemów związanych z włosami

Beautymed, www.beautymed.pl

STYLAGE M LIDO  

Najwyższej jakości kwas hialuronowy do wypełnień, który pozwala na uzyskanie 
bardzo naturalnych efektów, bez względu na rodzaj korekcji i zastosowaną technikę

Laboratorium Estetyki LEA Vivacy, www.leavivacy.pl

EMERVEL VOLUME

Doskonały preparat kwasu hialuronowego przeznaczony do zabiegów wolumetrycznych, 
pozwala szybko uzyskać młodszy wygląd, odbudowując utraconą objętość tkanek twarzy, 

nadając kształt i poprawiając kontur żuchwy

Galderma Polska, www.galderma.pl

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2015

NAJLEPSZA REKOMENDACJA DLA PACJENTÓW
potwierdzona głosami lekarzy

Przedstawiamy wyniki XI EDYCJI KONKURSU  
na najskuteczniejsze produkty stosowane w dermatologii estetycznej 



REGENERIS

Niezwykle efektywny program biostymulacji komórek skóry poprzez regenerację komórek 
pod wpływem działania własnych czynników wzrostu i komórek macierzystych

Laboratorium Estetyki LEA Vivacy, www.leavivacy.pl

ZELTIQ

Długo oczekiwane urządzenie, które umożliwia skuteczne, 
nieinwazyjne zabiegi konturowania ciała i redukcji tkanki tłuszczowej

Bogdani Dermatologia, www.bogdani.pl

JUVEDÉRM® VOLIFT® WITH LIDOCAINE

Dzięki unikalnej technologii opracowano wyjątkowy preparat kwasu hialuronowego, by odświeżyć wygląd twarzy 
poprzez delikatne wygładzenie głębokich zmarszczek oraz przywrócenie naturalnie wyglądającego konturu twarzy

Allergan Polska, www.allergan.pl

ANTHELIOS XL 

Aksamitny krem do ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym, pierwszy 
produkt przeciwsłoneczny La Roche-Posay z antyoksydacyjnym składnikiem – bajkaliną

La Roche-Posay, www.laroche-posay.pl
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Kompleksowa, specjalistyczna pielęgnacja cery trądzikowej w dwóch krokach: 
oczyszczanie (pianka do mycia) i nawilżanie (krem nawilżająco-matujący)

Galderma Polska, www.galderma.pl

ANTIROUGEURS FORT 

Koncentrat na utrwalone zaczerwienia skóry, którego skuteczność działania opiera się 
na najnowszej generacji, medycznym wyciągu z ruszczyka o maksymalnym stężeniu

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

ZINALFAT

Krem, który skutecznie łagodzi i minimalizuje objawy podrażnień, uzupełnia pielęgnację skóry 
w przebiegu atopowego zapalenia, przyspiesza regenerację naskórka, poprawia wygląd skóry 

w miejscu stosowania

VP Valeant, www.zinalfat.pl
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LIFTACTIV SUPREME 

Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa i ujędrniająca o natychmiastowej i długotrwałej skuteczności

Vichy Laboratoires, www.vichy.pl

LINIA PROFESJONALNYCH PEELINGÓW 
DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ IWOSTIN PERFECTIN 

Profesjonalne peelingi oparte na formule zabiegu dermatologicznego z zastosowaniem kwasów

Nepentes Pharma, www.iwostin.pl 

 

DRAINAFLORE DETOX 

Wyjątkowa, w 100 proc. organiczna kompozycja 15 ekstraktów roślinnych 
o działaniu detoksykującym i regenerującym

Bio-Profil Polska, www.bioprofil.pl
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W tej edycji konkursu lekarze postanowili 
przyznać nagrodę specjalną pani Urszuli 
Dudziak – za wyjątkową postawę, radość i pasję  
życia, która na każdym kroku udowadnia,  
że piękno i młodość to również stan umysłu.

URSZULA DUDZIAK 
– wokalistka jazzowa znana na całym świecie. Po wielu latach mieszkania za 
granicą powróciła do Warszawy. Dużo koncertuje, występuje na festiwalach 
jazzowych, przyjmuje zaproszenia do programów telewizyjnych. W wywia-
dach często podkreśla, że życie dojrzałej kobiety może być spełnione i szczęś- 
liwe pod wieloma względami. W wieku 72 lat rozpoczyna nowy rozdział życia 
u boku narzeczonego – kapitana żeglugi wielkiej. 

Wyjątkowa Perła dla Wyjątkowej Kobiety!  
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Bioremodeling 
z natychmiastowym 
efektem sprężystości

I N N O WAC J A

IBSA, czołowa firma farmaceutyczna specjalizująca 
się w produkcji kwasu hialuronowego, przedstawia 
PROFHILO® – innowacyjną ochronę przed starzeniem 
się. Nasza nowa formuła odżywia komórki skórne  
i na długo przywraca utracone kontur, profil  
i jędrność Twojej twarzy. 

KAŻDA KOBIETA 
JEST WYJĄTKOWA
Właśnie z tego powodu IBSA 
opracowała BAP, specjalną 
technikę aplikacji PROFHILO® 
wykorzystującą 5 anatomicznych 
receptywnych stref twarzy.

T YL KO P R O F H I LO® Z AW I E R A A Ż 64 M G H A

Stabilizowany kompleks HA. Doskonale splecione łańcuchy 
cząsteczek L-HA + H-HA kwasu hialuronowego tworzą zupełnie 
nową cząsteczkę o niespotykanych właściwościach.
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kawce (64 mg w 2 ml) przy jednocze-
snym utrzymaniu pełnej możliwości 
zastosowania było nie do pomy-
ślenia, dopóki nie pojawił się nowy 
produkt o nazwie PROFHILO®. Tak 
wysokie stężenie, 64 mg HA, i sko-
rzystanie z unikatowych właściwości 
terapeutycznych stało się możliwe 
przez stworzenie w opatentowanym 
procesie obróbki cieplnej zupełnie 
nowej molekuły HA, zbudowanej  
z połączonych cząstek kwasu hialuro-
nowego o niskim i wysokim ciężarze 
cząsteczkowym.  Właściwości tej no-
wej molekuły są tak unikatowe dzięki 
temu, że ciężary cząsteczkowe H-HA  
i L-HA zostały złączone w spójny, 
jednolity i nierozerwalny kompleks 
hybrydowy. 
PROFHILO® tworzy przełomową w me- 
dycynie estetycznej metodę inter-
wencji, która za pomocą rozwiązania 
pozwalającego na jedną infiltrację 
powoduje zintegrowanie poziomów 
endogennego HA w równych stęże-
niach hybryd HA o wysokim i niskim 
ciężarze cząsteczkowym. Zabieg 
wskazany jest dla pacjentów dotknię-
tych utratą sprężystości skóry, wsku-
tek czego twarz utraciła wyraźny kon-
tur i jędrność.
Połączone działanie hybryd przyspie-
sza regenerujący troficzny wpływ 
L-HA w naskórku (efekt HYDRO-na-
wilżania) i efekt plastycznego mode-
lowania skóry właściwej (efekt LIFT-
-podniesienia) uzyskany dzięki H-HA, 
czyli Hydrolift® Action.
Technologia PROFHILO® oprócz 
wspierania Hydrolift® Action poprzez 
połączenie poziomów endogennego 
kwasu hialuronowego jest w stanie 
zoptymalizować Hydrolift® Action 
dzięki obecności stabilizowanych 
kompleksów hybrydowych.

Prof. Chiara Schiraldi opisuje nową 
opatentowaną technologię i jej za-
lety. Dr Annalisa Beatini prezentuje 
nową technikę iniekcji opracowaną 
przez zespół naukowców Instytutu 
IBSA. Protokół i rezultaty pierwszej, 
wieloośrodkowej ewaluacji inno-
wacyjnego produktu PROFHILO®.

PROFHILO® jest nowym produktem 
zaprezentowanym przez IBSA, firmę 
farmaceutyczną, lidera w produkcji 
kwasu hialuronowego (HA), która 
sprawuje całkowitą kontrolę nad ca-
łym cyklem wytworzenia HA, zaczy-
nając od produkcji surowca, a koń-
cząc na gotowym produkcie.
IBSA dzięki rozległej wiedzy nauko-
wej dotyczącej HA opracowała nową 
opatentowaną technologię stabi-
lizowanych kompleksów hybrydo-
wych, udostępnianą w stężeniu 64 
mg kwasu hialuronowego w jednej 
ampułkostrzykawce. Kwas hialuro-
nowy jest cząsteczką badaną i stoso-
waną od dłuższego czasu, a jej cechy  
i zalety są powszechnie uznawane.   
Co można dodać do tego, co już wia-
domo o tej substancji o tak ogrom-
nym potencjale?

PROFHILO®: TECHNOLOGIA 
I INNOWACJA Z ZACHOWANIEM 
PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA
Wytwarzanie unikalnych stabilnych 
hybryd molekularnych okazało się 
możliwe dzięki specjalnej procedurze 
obejmującej obróbkę cieplną. Dzięki 
tej nowej, unikatowej i opatentowanej 
technice produkcji HA stało się możli-
we połączenie 32 mg kwasu hialuro-
nowego o wysokim ciężarze cząstecz-
kowym pomiędzy 1100 a 1400 kDa 
(H-HA) i 32 mg kwasu hialuronowego 
o niskim ciężarze cząsteczkowym  
pomiędzy 80 a 100 kDa (L-HA).

Nowa molekuła młodości do biologicznego 
modelowania wiotkiej skóry i przywracania 
utraconego konturu twarzy 

Światowa premiera: Światowy Kongres IMCAS w Paryżu, 28-31 stycznia 2016 r.
ZAPRASZAMY!

PROF. CHIARA SCHIRALDI,
Drugi Uniwersytet w Neapolu, 
BIOTEKNET – Biotechnologia, 
Histologia Medyczna i Biologia 
Molekularna

Kontakt: 
chiara.schiraldi@unina2.it

DR ANNALISA BEATINI,
obecnie praktykuje 
medycynę estetyczną, 
chirurgię dermatologiczną
i terapię laserową w Ligurii 
we Włoszech

Kontakt: 
annalisabeatini@libero.it

EKSPERCI KWASU 
HIALURONOWEGO
5-6 marca 2015 
prime-journal.com

JEDYNY PRODUKT NA ŚWIECIE – AŻ 64 MG
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Rys. 1. Stabilny kompleks hybrydowy

Stabilizowany kompleks HA. Doskona-
le splecione łańcuchy cząsteczek L-HA 
+ H-HA kwasu hialuronowego tworzą 
zupełnie nową cząsteczkę o niespoty-
kanych właściwościach odmładzają-
cych, zwaną molekułą młodości. 

Rys. 2. Technika BAP. Innowacyjna meto-
da iniekcyjna opatentowana do produktu  
PROFHILO® wykorzystująca 5 anatomicz-
nych receptywnych stref twarzy (BAP – tech-
nika punktów biologiczno-estetycznych).

Rys. 3. Przed leczeniem, miesiąc 
po drugiej dawce

DALSZE INFORMACJE
www.ibsaderma.pl
telefon do dystrybutora 
+48 22 254 36 01

Odwiedź nas na 
IMCAS World Congress 
28-31 stycznia 2016 r. 
OFICJALNY PLATYNOWY 
SPONSOR KONGRESU

Odwiedź nas na Kongresie 
Dermatologów Estetycznych 
26-28 lutego w Warszawie

Odwiedź nas w AMWC Monaco 
Ravel Hall, booth N2
Odwiedź nas też na targach Dubai 
Derma w dniach 7-9 kwietnia 2016 r.

w bezpiecznych obszarach, daleko od 
dużych naczyń krwionośnych i gałęzi 
nerwowych oraz w obszarach wspie-
rających doskonałą dyfuzję produktu.
Dzięki temu PROFHILO® może być 
wstrzykiwany w ilości 0,2 ml na 
punkt, głęboko w skórze właściwej, 
przy użyciu techniki bouls, z łatwym 
uwalnianiem substancji (łatwo wtła-
czany igłą 29 G) z uwagi na jego niską 
lepkość. Zaleca się powolne wpro-
wadzanie produktu w celu zminima-
lizowania objawów bólowych spo-
wodowanych przez natychmiastowe 
rozciągnięcie tkanek.
Umiejscowienie punktów BAP w czę-
ści jarzmowej i na policzkach; u na-
sady fałdy nosowej, przy uchu oraz 
w obszarze linii marionetek, pozwo-
liło nam z doskonałymi wynikami 
traktować nie tylko obszary skóry 
podatne na atrofię spowodowaną 
zjawiskiem starzenia się, ale też cały 
obszar jarzmowo-policzkowy z ogól-
ną poprawą w wyglądzie powierzch-
ni ze zwiększoną elastycznością, 
zwięzłością i jasnością skóry, najbar-
dziej zmniejszając powierzchowne 
zmarszczki, ale też głębokie fałdy no-
sowo-wargowe.

PROTOKÓŁ
Struktura molekularna stabilizowa-
nych kompleksów hybrydowych, da-
jąca produkt o doskonałej odporności 
na hialuronidazę i większą trwałość 
niż inne naturalne kwasy hialuronowe 
HA, pozwoliła nam na opracowanie 
innowacyjnego protokołu:
• T0: pierwszy zabieg,
• T1: drugi zabieg w odstępie jedne-
go miesiąca po pierwszym zabiegu,
• T2: kontrola + trzeci zabieg pod-
trzymujący po dwóch miesiącach po 
drugim zabiegu.
Zaleca się powtarzanie niniejszego 
protokołu dwa razy w roku.
Dzięki tej nowej technice możemy 
się pochwalić: zmniejszeniem i roz-
mieszczeniem liczby sesji (co miesiąc, 
a nie raz w tygodniu, tak jak w trady-
cyjnej biostymulacji), a także zmniej-
szeniem objawów bólowych i ryzyka 
wystąpienia powikłań, takich jak 
siniaki i krwiaki, co skutkuje większą 
wygodą i lepszą dyscypliną pacjenta.

REZULTATY
Wieloośrodkowa ocena przeprowa-
dzona w grupie 60 pacjentów (śred-
nia wieku 52 lata: od 37 do 65 lat) 
stosujących technikę BAP zgodnie 
z protokołem opisanym powyżej wy-
kazała wysoki poziom zadowolenia 
zarówno lekarzy, jak i pacjentów już 
po pierwszym zabiegu.

Przedłużone działanie1 PROFHILO®: 
udowodniono, że kompleks hybrydo-
wy chroni wysoki ciężar cząsteczkowy 
HA (> 1000 kDa) obecny w komplek-
sie, co zmniejsza degradację osiem 
razy w stosunku do samego H-HA. 
Wysoka koncentracja kwasu hialuro-
nowego (32 mg/1 ml) z maksymal-
ną stosowalnością1: niższa lepkość 
dynamiczna uzyskana w PROFHILO® 
w porównaniu z samym HA pozwa-
la na użycie igieł 29 G z doskonałym 
jednorodnym rozprzestrzenianiem  
w skórze właściwej.  Zmniejszenie 
stanu zapalnego1: cząsteczki o niskiej 
masie cząsteczkowej są powoli uwal-
niane z sieci hybrydowej i dlatego 
pierwsze cytokiny zapalne (TGF-β) 
nie ulegają aktywacji, obniżając ogól-
ną kaskadę zapalną lub ograniczając 
pierwszą fazę „zapalenia” do widocz-
nego lekkiego szoku dla „śpiących” 
lub zmęczonych komórek.
Wysoko biokompatybilny: PROF- 
HILO® jest w rzeczywistości wysoce 
oczyszczonym naturalnym kwasem 
hialuronowym, niezawierającym 
substancji chemicznych (środków 
sieciujących) zmieniających struktu-
rę, a zatem zmniejsza ryzyko działań 
niepożądanych.

BIOLOGICZNE MODELOWANIE
Dzięki unikalnym cechom PROFHILO® 
zapewnia nowe narzędzie do walki 
ze starzeniem się skóry twarzy: biolo-
giczne modelowanie lub zdolność do 
wpływania na wiotkość skóry. Biolo-
giczne modelowanie różni się od tra-
dycyjnego odmładzania biologiczne-
go z trzech głównych powodów:
• zmniejszonej liczby punktów iniekcji,
• czasu niezbędnego do przeprowa-
dzenia każdego zabiegu,
• natychmiastowych wyników trwa-
jących dłużej w czasie.

TECHNIKA BAP (TECHNIKA 
PUNKTÓW BIOLOGICZNO-
-ESTETYCZNYCH  
BIO AESTHETIC POINTS) 
Technikę BAP badano w laborato-
riach IBSA i rozwijano przez zespół 
zaufanych lekarzy i chirurgów oraz 
źródła niezbędne do zrozumienia 
ogólnych wymagań zarówno rynku, 
jak i użytkowników produktów (leka-
rzy), a także pacjentów.
Opracowując technikę BAP, wybrano 
pięć anatomicznych, receptywnych 
stref twarzy do iniekcji po każdej 
stronie. Zostały one określone przy 
użyciu kryteriów minimalizujących 
ryzyko i maksymalizujących roz-
prowadzanie produktu. W związku 
z tym punkty iniekcji zostały wybrane  
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z boku mięśnia marszczącego brwi, 
w sam środek mięśnia marszczące-
go brwi, po prawej i po lewej stronie, 
oraz iniekcja w mięsień podłużny 
nosa przy użyciu czterech jednostek 
toksyny botulinowej A dla każdego 
punktu iniekcji. W czym problem? 
Dr Vandeputte mówi: Mamy tenden-
cję do umieszczania bocznego punk-
tu nieco za bardzo w kierunku czaszki. 
Mięsień marszczący brwi jest napraw-
dę mięśniem, który marszczy brwi.  
Iniekcja musi być wykonana przy 
górnej granicy brwi, a nie pośrodku 
zaokrąglenia biegnącego w kierunku 
czaszki przy wymuszonym zmarsz-
czeniu brwi (patrz zdjęcie). Jeśli 
wstrzykniemy w środek krągłości, mo-
żemy zaatakować mięsień czołowo- 
-potyliczny, a przecież nie o to chodzi. 
Porażenie środkowej, niższej części 
mięśnia potyliczno-czołowego często 
powoduje odruchowe skurcze bocz-
nej części mięśnia podczas podnosze-
nia brwi. Daje to w rezultacie typowy 
efekt Mefista.

RADA NR 1
Boczny punkt wstrzyknięcia w mię-
sień marszczący brwi znajduje się 
przy górnej granicy brwi, a nie na 
środku uwypuklenia pojawiającego 
się w trakcie marszczenia brwi.

nowej do mięśni okołoustnych zmieni 
wyraz twarzy. Pacjent może nie wi-
dzieć tego (zrelaksowanego wyglądu) 
w lustrze, ale ludzie wokół zauważą, 
że coś się zmieniło, gdy dana osoba 
będzie mówiła i się uśmiechała. Dla-
tego też omijam mięśnie okołoustne, 
gdy to tylko możliwe. Trzeba również 
uwzględnić to, że reakcje bywają róż-
ne u poszczególnych osób. Nawet 
mimo dużego doświadczenia relaksa-
cja mięśni wymaga za każdym razem 
dostosowywania interwencji do reak-
cji pacjenta – dodaje dr Vandeputte.

LECZENIE ZMARSZCZEK 
MIMICZNYCH CZOŁA
Mimiczne zmarszczki czoła (tzw. 
lwie zmarszczki) to dwie pionowe 
linie między trzema bruzdami, które 
pojawiają się między brwiami, gdy 
człowiek jest zły lub skoncentrowa-
ny. Są konsekwencją marszczenia 
czoła podczas podciągania mięśnia 
podłużnego nosa i mięśnia marsz-
czącego brwi. Mięsień marszczący 
brwi przebiega pod mięśniem po-
tyliczno-czołowym, ale jego boczny 
przyczep przecina go pod odpo-
wiednim kątem tuż pod skórą.
Tradycyjnym zaleceniem w przy-
padku leczenia zmarszczek mimicz-
nych czoła jest wstrzyknięcie toksy-
ny botulinowej w pięciu punktach:  

Pięć wskazówek 
„anatomicznych” 
dotyczących iniekcji 
toksyny botulinowej

Zmarszczki mimiczne na czole i kurze 
łapki są zazwyczaj związane z  wie-
kiem. Dlaczego? Proces starzenia się 
sprawia, że skóra staje się cieńsza  
i mniej elastyczna. Włókna kolageno-
we znajdujące się w skórze ustępują  
w niektórych miejscach pod wpływem 
ciągłego napięcia wyrazowych mięśni 
twarzy. Są to jedyne mięśnie, z których 
korzystamy bez przerwy i które z cza-
sem przerastają, mimo że z wiekiem 
generalnie masa mięśniowa spada  
– mówi dr Vandeputte. 
Starzenie się na skutek atrofii wpły-
wa także na kości i inne tkanki twa-
rzy. Wraz ze spadkiem masy mięś- 
niowej i ilości tkanki tłuszczowej 
zmienia się kształt twarzy i szczęki.

ZACHOWANIE 
WYRAZU TWARZY
Gdy poruszamy temat toksyny bo-
tulinowej, pacjenci często obawiają 
się posiadania twarzy pozbawionej  
wyrazu. Chcieliby, aby był on możli-
wie najbardziej naturalny.
Gdy chcemy zachować naturalny 
wyraz twarzy, łatwiej jest dokonać 
częściowej relaksacji mięśni wokół 
twarzy niż mięśni jarzmowych (więk-
szych i mniejszych) oraz wszystkich 
innych mięśni, których używamy do 
mimiki. – Nawet gdyby je dotknęła 
hipertrofia, iniekcja toksyny botuli-

Znajomość umiejscowienia i kierunku przebiegu mięśni odpowiedzialnych za to  
zjawisko to pierwszy wymóg do uzyskania pożądanego efektu. O pięciu anatomicznych 
pułapkach, w które możemy „wpaść” podczas leczenia zmarszczek gładzizny czoła  
i kurzych łapek, opowiada dr Joan Vandeputte.

dr Joan Vandeputte, FCCP, dyplom EBPS 
Ukończył chirurgię plastyczną w AZ Oudenaarde. Prowadzi prywatną praktykę skoncentrowaną na możliwie najmniej 
inwazyjnych zabiegach estetycznych. Organizuje warsztaty szkoleniowe w Belgii i za granicą. Jest członkiem  
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Królestwa Belgii oraz International Society of Aesthetic  
Plastic Surgery Education, profesjonalnej instytucji szkoleniowej.
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Mimo naszych najlepszych chęci 
zachowania równowagi podczas 
stosowania toksyny botulinowej 
mechanizm relaksacji pojawia się 
to tu, to tam, bo dynamiki mięśni 
twarzy nie da się w pełni kontrolo-
wać. U pacjentów, którzy mieli już 
lwie zmarszczki leczone wcześniej 
toksyną botulinową, widoczna jest 
niewielka dodatkowa zmarszczka 
z boku nad brwią. – Powstaje na 
skutek lekkiego odruchowego skur-
czu w dolnej bocznej części mięśnia 
potyliczno-czołowego, znacznie ła-
godniejszego niż w przypadku efektu 
Mefista, ale utrzymuje się długo po 
pojawieniu się na lwich zmarszczkach 
– wyjaśnia doktor. Niemniej jednak 
opadające brwi i wyraźny fałd skóry 
wokół górnej powieki mogą tylko 
pogorszyć opadanie brwi tego typu.

RADA NR 5
Podczas leczenia odruchowego pod-
noszenia brwi iniekcja w odległości  
1 cm po stronie nerwu czaszkowego 
z boku brwi może ją pociągnąć w dół. 
Jest przeciwwskazana, jeżeli istnie-
je ryzyko nadmiernego opadnięcia  
fałdy skórnej górnej powieki.

Czy wobec tego użycie 
toksyny botulinowej 
zmienia wyraz twarzy, 
czy nie?
Wygląda na to, że tak. Po zabiegu 
tymczasowe porażenie stosunkowo 
szybko słabnie. Sześć tygodni po iniek- 
cji pacjenci częściej marszczą brwi, 
jeśli robią to świadomie, ale napięcie 
mięśniowe w spoczynku i spontanicz-
ne użycie mięśnia pozostaje osłabione 
przez kilka miesięcy. Sytuacja ta u wie-
lu pacjentów po kolejnych wstrzyknię-
ciach utrzymuje się dłużej. Typowym 
przykładem są młodzi ludzie z wyra-
zem twarzy obejmującym głębokie 
lwie zmarszczki. Często otrzymują 
komentarze, że są źli lub poważni, 
choć sami wcale tak nie czują. Mają 
zwyczaj nadużywania tych mięśni. 

nia okrężnego oka. Jeśli wstrzykniemy 
w mięsień okrężny oka, krople mogą 
spłynąć w dół i na boki, a następnie 
dotrzeć do mięśnia jarzmowego więk-
szego i mniejszego. Gdy tak się stanie 
tylko po jednej stronie twarzy, uśmiech 
będzie asymetryczny – przestrzega  
dr Vandeputte.

RADA NR 3
Wstrzykiwać domięśniowo igłą do 
mezoterapii 32G z boku mięśnia 
okrężnego oka. Iniekcja musi być 
podskórna, aby nie zaatakować mięś- 
nia jarzmowego większego i mniej-
szego.

Zapobieganie 
skutkom ubocznym
Natychmiast po wstrzyknięciu w lwie 
zmarszczki środkowa część brwi nie-
co się podnosi. Jest to spowodowane 
delikatnym zaatakowaniem przez tok-
synę botulinową mięśnia okrężnego 
oka oraz tym, że mięśnie marszczące 
brwi są również odpowiedzialne za 
obniżanie i podnoszenie brwi. W jaki 
sposób można również podnieść 
o 1-2 mm boczne brwi, chcąc uzyskać 
lepszy efekt estetyczny? – Na przykład 
poprzez iniekcję również z boku brwi, 
tuż przy końcu brwi oraz wzdłuż bocz-
nej ćwiartki środkowych trzech czwar-
tych, gdy mamy do czynienia z lwimi 
zmarszczkami. Paraliż dotyczy górnej, 
zewnętrznej części mięśnia okrężnego 
oka. Dzięki temu mięsień potyliczno- 
-czołowy ma większą zdolność do ciąg- 
nięcia brwi w górę. U wielu pacjentów, 
lecz nie u wszystkich, pojawia się nie-
wielkie wzniesienie z boku brwi, które 
jest o wiele bardziej eleganckie i które-
go nie należy mylić z efektem Mefista  
– komentuje chirurg.

RADA NR 4
W przypadku leczenia lwich zmarsz-
czek czasami następuje uniesienie 
brwi z boku, co jest uzasadnione 
pod względem estetycznym. Jednak 
nie zawsze tak się dzieje.

Powierzchniowo 
zamiast głęboko
Mięsień marszczący brwi jest do-
czepiony z boku do tkanki łącznej 
pod skórą na środku kości. Z boku  
– i dlatego wystarczy powierzchow-
na iniekcja. Aby to zrobić, de Vande-
putte używa igły 32G do mezotera-
pii, która ma 4 mm długości.
Wstrzykując z boku na głębokość  
ok. 3 mm, znajdziesz się dokładnie  
w mięśniu marszczącym brwi. Nie na-
leży wstrzykiwać głębiej do kości, gdyż  
w takim przypadku produkt może się 
przedostać w dół do mięśnia okręż-
nego oka i zaatakować mięśnie pod-
noszące górną powiekę. Mogłoby to 
spowodować opadanie powieki. Choć 
zjawisko to po kilu tygodniach mija, 
lepiej go unikać – wyjaśnia doktor. 
Do iniekcji w środkowym mięśniu 
marszczącym brwi nadaje się igła 
każdej długości, byle unikać kon-
taktu z kością, w przeciwieństwie do 
tego, co się robi w przypadku głębo-
kich iniekcji o dużej objętości.

RADA NR 2
Wstrzyknąć domięśniowo igłą 32G 
do mezoterapii: boczny punkt iniek-
cji w mięśniu marszczącym brwi ma 
tylko kilka milimetrów głębokości, 
a  środkowy punkt iniekcji znajduje 
się blisko kości. 

Iniekcja powierzchowna 
na kurze łapki
Kurze łapki lub zmarszczki w okolicy 
kości jarzmowej są spowodowane 
kurczeniem się mięśnia okrężnego 
oka, czyli mięśnia, który poddajemy 
bocznej relaksacji. To powierzchowny 
mięsień, w przeciwieństwie do przy-
czepu mięśnia jarzmowego więk-
szego i mniejszego znajdującego się 
obok, ale głębiej. – Podczas leczenia 
małych zmarszczek w okolicy jarz-
mowej ważne jest stosowanie małych  
iniekcji podskórnych; głębokość od 1 do 
2 mm jest wystarczająca. Podanie pod-
skórne zapewnia, że lek dotrze do mięś- 

Fotografie przed i po pokazują wpływ na mimiczne 
zmarszczki czołowe i otwarcie oczodołu przy delikatnym 
podniesieniu brwi po wstrzyknięciu 20 jedn. BOCOUTURE© 
w zmarszczki mimiczne czoła oraz 2 jedn. BOCOUTURE© 
w mięsień okrężny oka przy końcu każdej brwi.
Czerwony cień = mięsień marszczący brwi.
Czerwone krzyżyki = nie wstrzykiwać w wypukłość 
mimicznych zmarszczek czoła. 
Zielone punkty = wstrzyknij bezpośrednio w mięsień.

PRZED PO
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Często zauważamy u nich również, 
że odstępy pomiędzy podaniami tok-
syny botulinowej na przestrzeni lat 
się wydłużały. Powodem może być 
zanik mięśni, ale także zapominanie 
o marszczeniu brwi. Niemniej jednak 
powtarzane leczenie toksyną botu-
linową prowadzi do zmiany równo-
wagi mięśniowej – podsumowuje  
dr Vandeputte. 
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efekt kumulować. Co najważniejsze 
– komórki tłuszczowe na obszarze 
poddanym zabiegowi Zeltig zosta-
ją trwale usunięte, gdy tymczasem 
podczas diety jedynie zmniejszają 
swoją objętość, ale ich liczba pozo-
staje taka sama – stąd problem tzw. 
efektu jo-jo. Zabieg nie wymaga 
znieczulenia, a pacjent praktycznie 
natychmiast może wrócić do co-
dziennych zajęć. 

KOMU GO 
REKOMENDUJĘ? 
Każdemu, kto chce szybko i sku-
tecznie zlikwidować nadmiar miej-
scowej tkanki tłuszczowej. Najczęst-
sze  obszary zabiegowe to:  brzuch 
powyżej i poniżej pępka, boki (tzw. 
zanikająca talia), wewnętrzna i ze-
wnętrzna powierzchnia ud, ramio-
na, okolica pach, łopatek i kolan. 
Bardzo dobre rezultaty osiąga się też  
u mężczyzn w korekcji ginekoma-
stii. Jestem pod wrażeniem spek-
takularnych efektów, widocznych 
już po jednorazowym leczeniu.  
To naprawdę mistrz w swojej klasie!  
Dla moich pacjentów ważna jest 
także szybkość i nieinwazyjność tej 
metody, a także możliwość powro-
tu do normalnej aktywności tuż po 
opuszczeniu gabinetu.

Coco Chanel zwykła mawiać, że ko-
bieta nigdy nie jest dość szczupła 
ani dość bogata. Postęp w medycy-
nie sprawił, że to pierwsze potrafimy 
już zapewnić!

sysania tłuszczu, lecz trzeba pa-
miętać, że jest to w dalszym cią-
gu zabieg medyczny i w żadnym 
wypadku nie może być wykonany  
w gabinecie kosmetycznym!

PRZEBIEG ZABIEGU 
Kontrolowane chłodzenie stosowa-
ne w zabiegu Zeltiq  działa na ko-
mórki tłuszczowe tylko w leczonym 
obszarze i tylko te komórki eliminu-
je. Jeden zabieg usuwa 20-25 proc. 
komórek tłuszczowych. Pierwsze 
efekty wyraźnej redukcji tkanki 
tłuszczowej są widoczne już po 
3  tygodniach, a efekt maksymalny 
osiąga się po 2-3 miesiącach. Proces 
degradacji komórek tłuszczowych 
rozpoczyna się ok. 3 dni po zabiegu 
i przebiega stopniowo przez mniej 
więcej 90 dni. Największą intensyw-
ność obserwujemy po 60 dniach  
i wtedy efekty zabiegu są najbar-
dziej  widoczne dla pacjenta. Taka 
przedłużona w czasie degradacja 
komórek tłuszczowych oraz powol-
ne wchłanianie się tkanki tłuszczo-
wej pozwala w naturalny sposób 
uniknąć niekorzystnego zjawiska 
związanego z nadmiarem skóry. 
Zeltiq jako jedyny obecnie aparat 
na rynku ma specjalne aplikatory 
pozwalające na wykonanie zabie-
gów na różnych obszarach ciała. 
Wystarcza jeden zabieg na daną 
okolicę, po którym widać znaczącą 
redukcję tkanki tłuszczowej. Cza-
sem wskazane jest wykonanie kolej-
nych zabiegów, które pozwalają ten 

CoolSculpting Zeltiq – skuteczna, 
nieinwazyjna metoda trwałego 
usuwania komórek tłuszczowych  

Jeszcze nie tak dawno jedynym spo-
sobem na zlikwidowanie miejsco-
wego nadmiaru tkanki tłuszczowej 
była liposukcja. Jest to jednak zabieg 
operacyjny, wymagający rehabili-
tacji i obciążony ryzykiem. Obecnie 
coraz bardziej zaawansowane tech-
nologicznie zabiegi mało inwazyjne 
pozwalają nam skutecznie modelo-
wać sylwetkę i precyzyjnie usuwać 
niechciane fałdki tłuszczowe w wy-
branych miejscach. Przełomem stało 
się wprowadzenie zabiegu kriolipo-
lizy, czyli metody wymrażania tkanki 
tłuszczowej. Wywołany zimnem uby-
tek (zanik) tkanki podskórnej jako 
efekt jej stanu zapalnego jest znany 
od lat, badania udowodniły wyjąt-
kową wrażliwość komórek tłuszczo-
wych na działanie niskiej tempe-
ratury bez naruszania pozostałych 
tkanek, skóry, mięśni i nerwów.

Jednak dopiero opracowanie przez 
naukowców firmy Zeltiq formuły 
technologicznej urządzenia pozwa-
lającego na precyzyjne aplikowanie 
metody Cool Scuplting w tak różne 
miejsca, jak np. brzuch, podbródek, 
łopatki i okolice kolan, dało nam, 
lekarzom, prawdziwie rewolucyjną 
możliwość dokonywania zabiegu 
niemal z krawiecką precyzją.  

Zabieg Zeltiq jest wykonywany 
w  gabinecie lekarskim i nie wyma-
ga sali operacyjnej. Pod względem 
osiąganych efektów estetycznych 
jest metodą alternatywną do od-

Nie ma osoby, a zwłaszcza kobiety, która byłaby w stu procentach zadowolona  
ze swojej sylwetki. Nawet szczupłe i młode osoby często mają genetyczne skłonno-
ści do odkładania się w niektórych miejscach depozytów tłuszczowych. Z upływem 
lat praktycznie u wszystkich, mimo ćwiczeń i diety, pojawiają się coraz trudniejsze 
do zlikwidowania „bryczesy” na udach, mniejsze lub większe „oponki” na brzuchu,  
a także tłuszcz nad kolanami lub łopatkami. 

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, dermatolog, www.viva-derm.pl

UWAGA! Ten zabieg jest przeznaczony dla osób, które szybko i skutecznie chcą się pozbyć otyłości 
miejscowej (także mężczyzn z problemem brzuszka). Metoda Zeltig nie jest zabiegiem odchudzającym, 

więc nie pomoże osobom z dużą nadwagą. W takich przypadkach polecane są dieta i wdrożenie 
kompleksowego programu leczenia otyłości. 
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włosy. LightSheer® Desire™ charak-
teryzuje się najwyższą gęstością 
energii w porównaniu z innymi la-
serami tego typu, osiągającą 100 J/
cm2, przy krótkim czasie trwania im-
pulsu. Najnowszy produkt firmy Lu-
menis charakteryzuje się jednocze-
śnie wysoką częstotliwością emisji 
impulsu, osiągającą wartość do 3 Hz. 

Używam systemu LightSheer, odkąd 
wprowadziłam usługę depilacji dla 
swoich pacjentów. Ciągłe udosko-
nalenia technologiczne w każdym 
kolejnym systemie pozwoliły mi za-
pewnić swoim pacjentom bezpieczny, 
efektywny oraz komfortowy zabieg 
depilacji. Pacjenci, którzy skorzysta-
li w moim gabinecie z usług epilacji 
laserowej, zgłaszali wysoki poziom 
satysfakcji związanej z procedurą wy-
konywania zabiegu. 
Traktuję swoich pacjentów prioryte-
towo i chcę tak udoskonalać swoją 
praktykę, aby zaspokoić ich obecne 
oraz przyszłe potrzeby. System Light- 
Sheer pomaga mi to osiągnąć po-
przez zapewnienie im szybkiego, 
komfortowego i efektywnego usuwa-
nia włosów (...).

czuwa dyskomfortu nawet przy wy-
sokich parametrach gęstości energii.
Duża głowica HS (powierzchnia 
22  x 35 mm) pozwala na szybszą 
depilację z zachowaniem wysokiej 
skuteczności. Głowica ta składa się 
z setek diod oraz pompy próżnio-
wej zasysającej jednorazowo duży 
obszar skóry. Dzięki takiemu połą-
czeniu głowica ta działa łagodnie, 
lecz równie efektywnie. Za pomocą 
głowicy HS możliwe jest skuteczne 
i szybkie usuwanie m.in. głęboko 
wrośniętych włosów, np. na plecach, 
przy zachowaniu dużego komfortu 
pacjenta.

PARAMETRY
Dzięki możliwości uzyskania wyso-
kiej gęstości energii laserem tym 
można usuwać nawet bardzo jasne 

Najnowszej generacji 
laser do trwałej depilacji   

OPIS PRODUKTU
LightSheer® DESIRE™ ma trzy wy-
mienne głowice o różnych para-
metrach, dzięki którym możliwa 
jest szybka i komfortowa depilacja 
wszystkich części ciała oraz wszyst-
kich typów skóry według 6-stopnio-
wej skali Fitzpatricka. Głowice można 
dowolnie zmieniać w czasie zabiegu, 
w zależności od potrzeb. Laser jest 
wyposażony w duży ekran dotyko-
wy oraz czytelne i intuicyjne menu. 
Z myślą o początkujących użytkow-
nikach urządzenie ma zaprogramo-
wane automatyczne ustawienia za-
biegowe, które w miarę nabywania 
doświadczenia mogą być modyfiko-
wane i dostosowywane do indywi-
dualnych potrzeb każdego pacjenta.

GŁOWICE
Małe głowice ET oraz XC (powierzch-
nie okienka zabiegowego odpo-
wiednio 9 x 9 oraz 12 x 12 mm) są 
idealne do depilacji trudno dostęp-
nych miejsc na ciele. Wyposażone 
są w  szafirową chłodzącą końców-
kę ChillTip o stałej temperaturze 
+4 st. C, dzięki której pacjent nie od-

PREZENTACJA PRODUKTU

Najnowszy, wyprodukowany w 2015 roku, innowacyjny produkt amerykańskiej  
firmy Lumenis należący do słynnej grupy laserów do trwałej depilacji: LightSheer® 
Desire™ jest efektem wieloletnich badań mających na celu stworzenie skutecznego 
narzędzia do trwałego usuwania włosów, które jest jednocześnie przyjazne i intuicyjne  
w obsłudze. Kompaktowe rozmiary oraz niewielka waga w połączeniu z bardzo  
wysoką mocą i gęstością energii czynią z tego najmłodszego urządzenia z rodziny 
LightSheer idealny system zarówno do stacjonarnej pracy w gabinetach, jak i do 
transportu, umożliwiającego pracę w różnych lokalizacjach.

GŁOWICA ET 
o okienku zabiegowym 
9 x 9 mm zaopatrzona 
w końcówkę chłodzącą 
ChillTip

GŁOWICA HS 
o okienku zabiegowym 
22 x 35 mm z technologią 
zasysania skóry 
Vacuum Asist

DR MARY LUPO, 
profesor dermatologii 
na Tulane University 
School of Medicine. 
Jest członkiem Amerykań-
skiej Akademii Dermato-
logii oraz Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Chirurgii 
Dermatologicznej. 

Dystrybutor w Polsce: Coherent Polska (rok zał. 1993), www.coherent.com.pl



23Derma News

D
ERM

ATO
LO

G
IA

 ESTETYCZN
A

WARTO WIEDZIEĆ

N
O

W
O

ŚC
I / W

YD
A

RZEN
IA

 

L’ORÉAL DLA KOBIET I NAUKI
7 października 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 
gala 15. jubileuszowej edycji programu stypendialnego L’Oréal Polska 
Dla Kobiet i Nauki. Z grona kobiet naukowców prowadzących badania 
w dziedzinie nauk o życiu jury złożone z 16 wybitnych naukowców 
 i autorytetów polskiego życia naukowego wybrało 5 laureatek.
Celem programu L’Oréal 
Polska Dla Kobiet i Nauki 
jest udzielenie wsparcia fi-
nansowego i promowanie 
osiągnięć naukowych utalen-
towanych kobiet naukowców  
oraz zachęcanie ich do konty-
nuowania prac zmierzających 
do rozwoju nauki.

PRZEJĘCIE DYSTRYBUCJI  
Od września br. firma Valeant sp. z o.o. sp. j. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń SOLTA na terenie Polski. Poprzednim 
dystrybutorem w Polsce była firma Polmax. Solta Medical Inc. należąca do Valeant Pharmaceuticals Inc. jest światowym 
liderem na rynku medycyny estetycznej w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań o sprawdzonej skuteczności i bezpie-
czeństwie. Oferuje urządzenia do odmładzania skóry, redukcji trądziku, modelowania sylwetki i napinania skóry, a także 
narzędzia i akcesoria do najnowszych technik liposukcji. Portfel urządzeń Solta Medical obejmuje znane marki, tj.: Ther-
mage®, Fraxel®, Clear + Brilliant®, Liposonix®, Isolaz®, VASERlipo™, VentX®, PowerX® i Origins ™, które łącznie składają się 
na kompleksową platformę w celu rozwiązywania wielu problemów estetycznych skóry i ciała. Ponad dwa i pół miliona 
procedur zostało wykonanych przy użyciu urządzeń Solta Medical całym świecie. Solta Medical ma siedzibę w Hayward 
(Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych.
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WARTO WIEDZIEĆ

Prezentujemy dermokosmetyki, produkty i urządzenia, które pojawiają się 
na polskim rynku i mogą znaleźć zastosowanie w praktyce lekarskiej,  
oraz informacje o wydarzeniach branżowych.

KONFERENCJA PRASOWA SLDE I POLSKIEJ RADY MEDYCYNY ANTI-AGING 
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych już po raz 11. przedstawiło reprezentantom mediów i zaproszonych 
firm wyniki głosowania lekarzy na produkty stosowane w tej dziedzinie medycyny. Po raz pierwszy współorganizatorem 
konferencji prasowej, która odbyła się 14 października w Villi Foksal, była też Polska Rada Medycyny Anti-Aging.
Perła Dermatologii Estetycznej stała się synonimem jakości i bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, którzy  
kupują dermokosmetyki z logo Pereł w aptece z poczuciem dobrego wyboru, jak i dla wszystkich lekarzy – również 
dla tych, którzy zaczynając swoją przygodę z estetyką lekarską, mogą skorzystać z doświadczeń swoich kolegów,  
wybierając sprawdzone i przetestowane produkty. Jest to jedyny w Polsce i najprawdopodobniej na świecie konkurs,  
w którym wszyscy lekarze stają się jurorami. 
W tegorocznej edycji zostało nominowanych 36 produktów w 13 kategoriach. Nominacje wraz z kuponami do 
głosowania zostały ogłoszone na łamach bezpłatnego magazynu wydawanego przez Stowarzyszenie – „Derma News” oraz na 
stronie internetowej naszej organizacji. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 1647 ważnych głosów lekarzy. Produkty,  
które zdobyły największą liczbę głosów lekarzy w danej kategorii, otrzymały miano Pereł Dermatologii Estetycznej 2015. 
W tej edycji konkursu lekarze postanowili przyznać nagrodę specjalną pani Urszuli Dudziak – za piękno  
i młodość zarówno fizyczną jak i duchową, które stanowią inspirację dla wielu kobiet niezależnie od wieku. 

Dr Elżbieta Podgórska, 
dr Ernest Kuchar, 
dr Barbara Walkiewicz-
-Cyrańska, Urszula Dudziak, 
dr Kinga Nicer, 
dr Ewa Kaniowska oraz 
dr Krystyna Pawełczyk-Pala 

SZKOLENIE ANTIAGING INSITUTE  
Firma AntiAging Institute we wrześniu tego roku zorganizowała dwa szkolenia dla lekarzy w siedzibie Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych w Warszawie. Szkolenia dotyczyły technik łączonych w rewitalizacji skóry przy 
użyciu produktów Dermaheal, Aquashine, Revofil i peelingów SkinProject Nanopeel. Szczególnym zainteresowaniem 
uczestników cieszył się preparat do głębokiej mezoterapii AQUASHINE, który otrzymał Perłę Dermatologii Estetycznej 
2014. Szkolenia poprowadzili eksperci: dr n. med. Joanna Czuwara i dr Karina Felberg. 

SZKOLENIE NATUR PRODUKT ZDROVIT/ MERZ AESTHETICS  
2 października w Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych odbyło się szkolenie 
dla lekarzy prowadzone przez dr. Joana Vandeputte z Belgii. Tematem szkolenia było: 
„Holistyczne podejście do zabiegów medycyny estetycznej z wykorzystaniem kwasu  
hialuronowego (Belotero), hydroksyapatytu wapnia (Radiesse) i czystej toksyny botulino-
wej (Bocouture)”.

SZKOLENIA DLA LEKARZY 
W SIEDZIBIE SLDE
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Dermaheal Dark Circle Serum do powiek zostało 
opracowane z wykorzystaniem najbardziej zaawan-
sowanych i skutecznie działa-
jących peptydów i składników 
aktywnych, dzięki czemu znacznie 
redukuje cienie wokół oczu. Rozjaśnia        
i rozświetla skórę, zapobiega przebar-
wieniom. Ma działanie przeciwstarze-
niowe, stymuluje syntezę kolagenu, 
poprawia elastyczność skóry. Chroni 
przed działaniem wolnych rodników, 
łagodzi i zmniejsza zaczerwienienia, 
nawilża i wygładza skórę.

Dermaheal Eyebag Serum do powiek zostało sfor-
mułowane z najbardziej zaawansowanych i skutecznie 
działających peptydów i składników aktywnych, dzię-
ki czemu znacznie redukuje 
worki pod oczami, a także 
zmniejsza obrzęki wokół oczu. 
Stymuluje proces rozkładania 
tłuszczu i  zapobiega akumula-
cji tkanki tłuszczowej, pobudza 
mikrokrążenie skórne. Działa 
przeciwstarzeniowo, uelastycz-
nia i napina skórę, łagodzi i koi 
podrażnienia.

Pojemność: 10 ml
Dermaheal Dark Circle Serum i Dermaheal Eyebag 
Serum są dostępne w najlepszych gabinetach me-
dycyny estetycznej oraz dermatologii estetycznej.  
Cena sugerowana dla pacjenta: 320 zł.

NOWOŚĆ PHARMACERIS 
H-STIMUFORTEN PREPARAT DO KURACJI 
STYMULUJĄCEJ WZROST WŁOSÓW 
Specjalistyczny preparat o unikalnym połączeniu 
składników aktywnych – naturalnego czynnika wzro-
stu FGF oraz kofeiny – wykazuje dwukierunkowe 
działanie: wstrzymuje proces wypadania włosów oraz 
stymuluje wzrost nowych. Kompleks działa na po-
ziomie cebulek włosowych, poprawia mikrokrążenie 
i  dotlenienie komórek. Spowalnia starzenie się wło-
sów, przyspieszając ich naturalny wzrost i wydłużenie 
cyklu życia włosa (faza anagenu). W efekcie hamuje 
przedwczesny proces wypadania, przerzedzenia oraz 
łysienia o różnej etiologii. Kompleks z udowodnioną 
naukowo skutecznością aktywuje geny uśpionych 
mieszków włosowych do wzrostu całkowicie nowych 
włosów tzw. mieszkowych, widocznie zwiększając ich 
liczbę i zmniejszając widoczność skóry głowy. Kofeina 
powstrzymuje uwarunkowane gene-
tycznie, przedwczesne wypadanie wło-
sów i  łysienie, neutralizując negatywny 
wpływ hormonów (androgenów, DTH). 
Preparat wzmacnia i pogrubia włosy, wy-
gładza ich strukturę i zwiększa objętość. 
Ma pH neutralne dla skóry, wykazuje wy-
soki współczynnik tolerancji. Nie prze-
tłuszcza ani nie obciąża włosów. Formuła 
aktywna przez 24 godz. Produkty z  serii 
Pharmaceris są dostępne w aptekach. 

NOWOŚCI RYNKOWE 
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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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