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Dwumiesi´cznik. Nast´pny numer: 
luty 2007

Oddajemy w Paƒstwa r´ce ostatni w tym roku numer naszego 
magazynu. Koniec roku zazwyczaj zmusza nas do refleksji i podsumowaƒ,
jednoczeÊnie jest to czas na noworoczne postanowienia oraz planowanie
przysz∏oÊci. Nas równie˝ nie omin´∏a pokusa przygotowania remanentu 
z dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, w którym znalaz∏a sí  tak˝e prognoza 
dla medycyny estetycznej na najbli̋ sze lata.

Zach´cam do zapoznania sí  z programem spotkaƒ organizowanych
przez Stowarzyszenie w nadchodzàcym roku, co pozwoli nam efektywnie
zaplanowaç nasz kalendarz. Szczególnej uwadze polecam Konferencj́
organizowanà w marcu, która b´dzie najwí kszym wydarzeniem 
w roku 2008.

W numerze znajdà Paƒstwo równie˝ sprawozdania z sympozjów
zorganizowanych w paêdzierniku i listopadzie 2007, dotyczàcych
najcz´stszych problemów w dermatologii estetycznej.
W naszym nowym cyklu prezentujàcym firmy wspó∏pracujàce ze
Stowarzyszeniem polecam spotkanie z Joannà Jeziorskà – Dyrektorem
Generalnym i w∏aÊcicielem firmy Bio-Profil.

Zach´cam do przeczytania wywiadu z Sekretarzem Generalnym
ESCAD – Christopherem Payne, który specjalnie dla nas przygotowa∏a 
dr Joanna Czuwara. Dr Czuwara jest równie˝ autorkà artyku∏u „Laserowe 
i IPL zamykanie naczyƒ krwionoÊnych na twarzy, nogach i naczyniaków.
EfektywnoÊç, objawy niepo˝àdane i przyczyny niepowodzeƒ”, który
jednoczeÊnie stanowi zach´t´ do uczestnictwa w sympozjum laserowym,
tradycyjnie organizowanym przez Stowarzyszenie w styczniu.

Korzystajàc z okazji ˝ycz´ Paƒstwu, aby zbli̋ ajàce sí  Âwí ta Bo˝ego
Narodzenia up∏yn´∏y w mi∏ej atmosferze, zdrowiu i pokoju, a Nowy Rok
przyniós∏ wiele sukcesów w ˝yciu prywatnym i zawodowym.

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

Zamówienia: alterego@alterego.pl
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412

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

Drogie Kole˝anki i Koledzy!
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W dniach 13-14.10.2007 w Warszawie odby∏o si´ sympozjum naukowe zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, dotyczàce tematu: Najcz´stsze
problemy w dermatologii estetycznej, cz. I: Górna cz´Êç twarzy. Organizatorem i moderatorem
spotkania by∏a dr Ewa Kaniowska. 

dr Kinga Nicer

Sprawozdanie 
z sympozjum naukowego
cz. I: Górna cz´Êç twarzy
Warszawa 13-14.10. 2007

W pierwszym wyk∏adzie dr n. med. El˝bieta Kowalska-
-Ol´dzka przypomnia∏a i omówi∏a Zastosowanie pee-
lingów o formu∏ach z∏o˝onych w odm∏adzaniu i leczeniu
skóry. Przebarwienia to trudny problem nie tylko dla
pacjentów, ale równie˝ dla nas lekarzy. Peelingi 
o formu∏ach z∏o˝onych sà bezpieczne w stosowaniu,
dobrze tolerowane przez wszystkie fototypy. Dajà te˝
relatywnie szybkà depigmentacj´. Efekt terapeutyczny
jest d∏ugotrwa∏y, jeÊli zostanie zastosowane leczenie
podtrzymujàce. Dr E. Kowalska-Ol´dzka zwróci∏a uwag´,
˝e lepsze wyniki osiàga si´ w przypadku przebarwieƒ
naskórkowych i mieszanych. 

Nast´pny wyk∏ad, wyg∏oszony przez dr Ann´ ˚urowskà-
-Iskrzyckà: Mezoterapia – stary pomys∏, nowe wskazania
i techniki wykonania uzmys∏owi∏ nam, jak ciekawa to
dyscyplina i ile zale˝y od doÊwiadczenia oraz pomys∏u
lekarza wykonujàcego.

Dr Ma∏gorzata Bag∏aj omówi∏a ró˝nice fizykoche-
miczne pomi´dzy urzàdzeniem Meso Sense Aesthetic
Dermal i TMT System Mesoestetic. Zadaniem obu
urzàdzeƒ jest wprowadzenie substancji leczniczych przez
skór´ za pomocà pràdu. W wyk∏adzie bardzo dok∏adnie
zosta∏o objaÊnione zjawisko elektroporacji i elektro-
forezy. W TMT System oba zjawiska zachodzà w tym
samym momencie, co umo˝liwia znakomite wch∏anianie
aktywnych substancji. Dr Ma∏gorzata Bag∏aj szczegó∏owo
omówi∏a formu∏y opracowane przez obie firmy, tj.
program anty-aging, uj´drniajàcy, rozjaÊniajàcy oraz do
regeneracji pos∏onecznej. D∏u˝ej zatrzyma∏a si´ nad
u∏omnoÊcià samej nazwy Mezoterapia bezig∏owa.

Bardzo dynamiczny wyk∏ad wyg∏osi∏ dr Artur
Markowski: JesteÊ tym, co jesz? Przypomnia∏ ˝e 60%
uk∏adu immunologicznego ludzkiego organizmu znajduje
si´ w jelitach. Mówi∏ o florze bakteryjnej, o jej funkcji

Na zdj´ciu: dr El˝bieta Kowalska-
-Ol´dzka w czasie wyk∏adu

Na zdj´ciu: dr Artur Markowski
w czasie wyk∏adu



D
erm

a
News

5

ochronnej, immunomodulujàcej i metabolicznej. Zwróci∏
uwag´ na coraz wi´kszà rol´ probiotyków w przywracaniu
mikroflory jelit i pdkreÊli∏ ich przydatnoÊç w terapii 
i profilaktyce wielu schorzeƒ. By∏ to prawdziwy popis
erystyczny.

Przed przerwà obiadowà dr Jutta Henscheid, goÊç
z Düsseldorfu, przedstawi∏a preparaty firmy Q-MED 
z zaznaczeniem ich opatentowanej technologii stabi-
lizacji kwasu hialuronowego NASHA. Nast´pnie odby∏a
si´ prezentacja zabiegu z u˝yciem dwóch nowych
preparatów Sub Q, oraz Restylane Vital, zgodnie z dewizà
dr Henscheid, ˝e pi´kno jest wewnàtrz, a my musimy
pomóc mu si´ wydostaç na zewnàtrz. W trakcie wyk∏adu
podkreÊla∏a korzyÊci, jakie p∏ynà ze stosowania kwasu
hialuronowego, tj. efekt liftingujàcy, niewielki stan
zapalny, d∏ugi efekt utrzymywania si´.

Po przerwie obiadowej Ma∏gorzata Che∏kowska
przedstawi∏a 3D Lift Therapy Dr Bernard. Jest to nowa linia
kosmetyków dla osób starzejàcych si´. Premiera mia∏a
miejsce na Cosmodermie w Krakowie, w kwietniu 2007.

Dr Cezary Pszenny w wyk∏adzie Toksyna botulinowa 
w poczàtkach praktyki estetycznej – jak bezpiecznie
osiàgnàç po˝àdane rezultaty w sposób przyst´pny
przekaza∏ wiele bardzo cennych uwag. PodkreÊli∏, jak
wa˝ne sà: bardzo dok∏adna znajomoÊç anatomii okolicy
poddanej leczeniu, stosowanie najni˝szych efektywnych
dawek, stosowanie maksymalnie d∏ugich przerw
pomi´dzy zabiegami, nieuleganie presji pacjenta. Doda∏,
˝e jeÊli spe∏nimy te warunki, unikniemy niepowodzeƒ 
i osiàgniemy po˝àdane rezultaty .

Dr Ewa Kaniowska przedstawi∏a, dokumentujàc
licznymi zdj´ciami (tak˝e swoimi), techniki ∏àczone w ko-
rekcji zmarszczek górnej cz´Êci twarzy. Zwróci∏a uwag´
na to, aby do pacjenta podchodziç indywidualnie, braç

pod uwag´ nie tylko p∏eç, ale i gruboÊç podÊció∏ki
t∏uszczowej, wysokoÊç czo∏a, rozmieszczenie brwi.
Zaakcentowa∏a na koniec, ˝e toksyna botulinowa jest tak
dobra jak lekarz, który jà stosuje. 

Dr Marcin Ambroziak mówi∏ o zabiegach wolu-
metrycznych w górnej po∏owie twarzy. Zaprezentowa∏
bardzo ciekawe zdj´cia, na których mogliÊmy obejrzeç
metamorfozy pacjentów przed i po zastosowaniu kwasu
hialuronowego i toksyny botulinowej.

Ostatnim wyk∏adowcà sympozjum by∏ dr Waldemar
Jankowiak. Zaprezentowa∏ szczegó∏owo, jak wykonaç
peeling fenolowy w korekcji estetycznej okolic oczo-
do∏owych. PodkreÊli∏, ˝e mimo du˝ego doÊwiadczenia 
w stosowaniu fenolu, uwa˝a, ˝e jest to zabieg ostateczny
i trzeba bardzo uwa˝aç. W drugim dniu sympozjum
odby∏y si´ praktyczne warsztaty: lekarze mogli dosko-
naliç techniki zabiegowe stosowane w dermatologii
estetycznej. �

Na zdj´ciu: uczestnicy sympozjum

Na zdj´ciu: dr Jutta Henscheid
(Niemcy) w trakcie pokazu zabiegu

Na zdj´ciu: dr Ewa Kaniowska
w czasie wyk∏adu
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Estetyka dolnej cz´Êci twarzy i szyi (cz. II)  to temat sympozjum zorganizowanego przez SLDE, które odby∏o
si´ 17.11. 2007 w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie. Jego moderatorem i kierownikiem naukowym by∏a 
dr Joanna Buchowicz.    

dr Arkadiusz Nicer

Najcz´stsze problemy 
w dermatologii estetycznej, cz.II:
Dolna cz´Êç twarzy i szyja
Sprawozdanie z sympozjum naukowego,Warszawa 17.11.2007

Pierwszym prelegentem by∏ Mariusz Koniecki (Environ), który
omówi∏ gam  ́kosmetyków mineralnych Jane Iredal s∏u˝àcych do
makija˝u korekcyjnego. PodkreÊli∏ ich efekt leczniczy po peelin-
gach czy mikrodermabrazji oraz przydatnoÊç matowania skóry, co
jest zwiàzane z tym, ̋ e minera∏y nie stanowià po˝ywki dla bakterii.  

Dr Bart∏omiej Kwiek przedstawi∏ zabiegi wolumetryczne
dolnej cz´Êci twarzy. Przypomnia∏, ˝e wype∏niacza nie mo˝na
podawaç zbyt blisko policzka, aby nie pog∏´biç fa∏du nosowo-
-wargowego. Ciekawie przedstawi∏ sposoby wype∏niania brody
oraz zastosowanie prowadnicy w tej cz´Êci twarzy. W tym dniu
dr Kwiek mia∏ jeszcze jeden wyk∏ad na temat: Co nowego 
w lipolizie? Mówi∏, aby starannie dobieraç pacjentów,
zaznaczajàc, ˝e metoda ta s∏u˝y do leczenia depozytów tkanki
t∏uszczowej, a nie do odchudzania. ObjaÊni∏ równie˝ du˝à
skutecznoÊç lipolizy w leczeniu t∏uszczaków. By osiàgnàç
zamierzony efekt, nie wystarczy sam zabieg, trzeba go
wesprzeç odpowiednià dietà i çwiczeniami. 

W wyk∏adzie: DoÊwiadczenia lekarza klinicysty w zaawan-
sowanym odm∏adzaniu twarzy przy u˝yciu toksyny botuli-
nowej dr Cezary Pszenny stwierdzi∏, ̋ e leczenie toksynà  botuli-
nowà zmarszczek w dolnej cz´Êci twarzy wymaga olbrzymiego
doÊwiadczenia oraz doskona∏ej znajomoÊci warunków
anatomicznych, topografii i czynnoÊci poszczególnych grup
mi´Êniowych. Mi´Ênie dolnej cz´Êci twarzy wyra˝ajà nie tylko
ekspresj´, ale te˝ wspomagajà wa˝ne funkcje, jak ˝ucie,
prze∏ykanie; biorà te˝ udzia∏ w artykulacji. Wymusza to
stosowanie mniejszych dawek, ale o wi´kszym st´˝eniu. 

Mgr in˝. Marek Mindak objaÊni∏ nam, co nowego dzieje sí  
w Êwiecie laserów, przybli̋ y∏ szczególnie Mosaic Fraxel – rollcit
XXI wieku. Laser Fraxel to jeszcze niezbyt popularny w Polsce typ
lasera, który punktowo uszkadza skór  ́ bez uszkodzenia nas-
kórka, przez co jest totipotencjalny, co by∏o tematem kolejnego
wyk∏adu goÊcia z Niemiec dr Tanji C. Fisher. Pani doktor przed-
stawi∏a w∏asne doÊwiadczenia w leczeniu ró˝nych jednostek
chorobowych tym laserem. Podstawowymi zaletami frakcjono-
wanej fototermolizy sà: niewyst´powanie rozleg∏ych uszkodzeƒ
skóry w stosunku do laserów ablacyjnych oraz lepsze w porów-
naniu z innymi nieablacyjnymi technikami efekty regeneracji
skóry. Jest to mo l̋iwe dzí ki nowej d∏ugoÊci fali 1550 nm oraz
ograniczeniu uszkodzeƒ termicznych do ma∏ych obszarów. 

Kolejnym wyk∏adowcà by∏a dr n.med. Maria Noszczyk, która
przedstawi∏a najnowsze metody terapii tràdzika doros∏ych,

przypomnia∏a nam charakterystyczne objawy i przyczyny jego
wyst´powania. 

Dopo∏udniowà cz´Êç sympozjum zamknà∏ wyk∏ad dr Haliny
Car: Wst´p do homotoksykologii. Terapia oczyszczajàca, 
w którym pani doktor podkreÊli∏a, jak wielkie znaczenie ma
ÊwiadomoÊç, jak toksyny wp∏ywajà na organizm cz∏owieka, 
a przez to i na skór´. Obcià˝enie zwiàzkami toksycznymi nie-
chlubnie towarzyszy rozwojowi cywilizacyjnemu. We wszys-
tkich okresach ˝ycia ka˝dy cz∏owiek jest nara˝ony na dzia∏anie
substancji toksycznych endogennych i egzogennych.
Endogenne toksyny powstajà w wyniku przemian metabo-
licznych. Egzogenne natomiast majà ró˝ne pochodzenie:
fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychiczne.  

Nast´pnym problemem omawianym na sympozjum by∏o
zastosowanie radiofrekwencji do niechirurgicznego liftingu
twarzy, tj. wp∏ywu fal radiowych na przebudow´ (konstrukcj´
w∏ókien kolagenowych) skóry. Dr Ewa Kaniowska mówi∏a 
o ró˝nych urzàdzeniach, jakie sà na rynku i jak si´ w tym wszys-
tkim nie pogubiç. Pani doktor wczeÊniej wyg∏osi∏a równie˝
bardzo zajmujàcy wyk∏ad na temat leczenia tràdzika ró˝owa-
tego w fazie grudkowo-krostkowej za pomocà Êwiat∏a lasero-
wego. Mówi∏a, jak niezwykle istotnym zjawiskiem w patogene-
zie choroby sà zaburzenia regulacji przep∏ywu krwi w obr´bie
naczyƒ krwionoÊnych twarzy, zwi´kszona przepuszczalnoÊç
Êcian naczyƒ oraz zwi´kszenie przep∏ywu krwi w tym obszarze.
Ze wzgl´du na trudnoÊci terapeutyczne klasycznych metod

Na zdj´ciu: dr Maria Noszczyk
w czasie wyk∏adu
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Rok 2007 okaza∏ si´ niezwykle pracowity dla Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych. ZorganizowaliÊmy 8
spotkaƒ, z których najwi´kszym wyzwaniem by∏o
przygotowanie Jubileuszowego X Cosmodermu. Sukces tego
wydarzenia szerokim echem odbi∏ si´ w ca∏ej Europie.
Uhonorowaniem dzia∏alnoÊci Polskiego Stowarzyszenia 
i szczególnej roli naszego prezesa by∏ wybór dr Barbary
Walkiewicz-Cyraƒskiej na wiceprezydenta Europejskiego
Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej
(ESCAD). Zgodnie z zasadami obowiàzujàcymi w ESCAD dr
Walkiewicz-Cyraƒska b´dzie przez najbli˝sze 4 lata
cz∏onkiem Zarzàdu europejskiej organizacji, a w roku 2009
obejmie stanowisko prezydenta ESCAD. To szczególne
wyró˝nienie stawia przed nami dodatkowe wyzwania,
których realizacja wymaga pe∏nego zaanga˝owania
wszystkich cz∏onków Stowarzyszenia.

W roku 2008 up∏ywa pierwszy 4-letni okres rozliczeniowy
punktów edukacyjnych dla lekarzy wszystkich specjalizacji.
Zach´camy do uporzàdkowania dokumentów i zg∏aszania
si´ do Okr´gowych Izb Lekarskich, na które – zgodnie 
z ustawà – zosta∏ na∏o˝ony obowiàzek rozliczania lekarzy 
z ustawicznego kszta∏cenia.

Lekarze uczestniczàcy w roku 2007 w organizowanych
przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
sympozjach, warsztatach medycznych i konferencjach 
mogli uzbieraç maksymalnie 67 punktów edukacyjnych. 
W podsumowaniu nie mo˝na pominàç kolejnej edycji 
Pere∏ Dermatologii Estetycznej, której fina∏ odby∏ si´ 
w paêdzierniku. Lekarze uczestniczàcy w konkursie 

wybrali 9 doskona∏ych preparatów: ich skutecznoÊç oraz
bezpieczeƒstwo stosowania b´dzie od teraz potwierdza∏
znak Per∏y.
Z du˝à satysfakcjà nale˝y podkreÊliç fakt, i˝ bezp∏atny
magazyn Derma News uzyska∏ 10 punktów (w skali od 1 min.
do 10 max) Êrednich ocen przydatnoÊci zawodowej
czasopism medycznych, w badaniu przeprowadzonym przez
MEDIpress w roku 2007. Stowarzyszenie wià˝e du˝e plany 
z dzia∏alnoÊcià wydawniczà czasopism, zarówno tych
skierowanych bezpoÊrednio do lekarzy – Derma News, jak 
i do pacjentów gabinetów estetycznych – Ekspert.

Wszystkie prognozy dotyczàce rozwoju medycyny
estetycznej zak∏adajà ciàg∏y i post´pujàcy wzrost
zapotrzebowania na us∏ugi estetyczne. Popyt ten
uwarunkowany jest wieloma przes∏ankami, z których na
uwag´ zas∏uguje kilka wa˝nych faktów. Demografowie od lat
alarmujà: europejskie spo∏eczeƒstwo starzeje si´! Poprawa
warunków i jakoÊci ˝ycia oraz post´p medycyny wp∏ywa na
wyd∏u˝enie Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia cz∏owieka. Du˝e
znaczenie ma wysokoÊç Êrednich dochodów: ju˝ dawno
przekroczy∏y próg, w którym mo˝na sobie pozwoliç na
zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb. Do tego nale˝y
podkreÊliç ogromnà rol´ mediów, w których pi´kno, m∏odoÊç
i witalnoÊç stanowià wzorzec do naÊladowania. Z tej krótkiej
analizy jasno wynika, i˝ gabinetom estetycznym nie grozi
bankructwo, a rozwój tej dziedziny medycyny jawi si´ 
w ró˝owych kolorach. W ten scenariusz bez wàtpienia
wpisuje si´ rola Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, przed którym stajà nowe wyzwania. �

Podsumowanie dzia∏alnoÊci
Stowarzyszenia w 2007 roku 

leczenia i dzia∏ania niepo˝àdane leków ju˝ od kilku lat stosuje
si´ w fazie rumieniowej choroby terapi´ laserowà.  

Sympozjum zakoƒczy∏ wyk∏ad dr Emmy Kiworkowej na temat
najnowszych mo˝liwoÊci stomatologii estetycznej. Pani doktor
stwierdzi∏a, ˝e trudno mówiç o szeroko poj´tej estetyce,
zapominajàc o Ênie˝nobia∏ym uÊmiechu. PodkreÊli∏a, jak
wa˝na jest ortodoncja do zachowania m∏odzieƒczego wyglàdu
do póênej staroÊci. Osiàgni´cia poznawcze i technologiczne
nowoczesnej stomatologii zapewniajà obecnie mo˝liwoÊç
przeprowadzenia skutecznej i efektywnej terapii zaburzeƒ 
w obr´bie jamy ustnej. Niezale˝nie jednak od mnogoÊci
dost´pnych materia∏ów zawsze najwa˝niejszy jest pacjent 
– jego potrzeby, oczekiwania… jego uÊmiech.

W drugim dniu sympozjum tradycyjnie odby∏y sí  zaj́ cia prak-
tyczne, w trakcie których zainteresowani lekarze mogli doskonaliç
techniki zabiegowe pod okiem doÊwiadczonych specjalistów.�

Na zdj´ciu: Tanja C. Fischer
(Niemcy) – w czasie wyk∏adu
i t∏umacz Kornel Zdanowski
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dr Joanna Czuwara

Laserowe i IPL zamykanie naczyƒ
krwionoÊnych na twarzy, nogach 
i naczyniaków

EfektywnoÊç, objawy niepo˝àdane 
i przyczyny niepowodzeƒ

Laserowe usuwanie naczyƒ stanowi jednà z cz´Êciej
wykonywanych procedur dermatologii estetycznej. Pacjenci
zg∏aszajà ch´ç usuwania zmian naczyniowych z powodów
estetycznych lub leczniczych i oczekujà skutecznej, obcià˝onej
niewielkim ryzykiem dzia∏aƒ niepo˝àdanych metody leczniczej.
Do powszechnie usuwanych zmian naczyniowych nale˝à
teleangiektazje na twarzy i koƒczynach dolnych, naczyniaki
gwiaêdziste lub tzw. jeziorka naczyniowe, rzadziej ziarniniaki
naczyniowe, znamiona naczyniowe p∏askie (tzw. „port-wine”
stains”), zmiany poikilodermiczne na szyi (poikilodermia
Civatte) i inne. Naczynia w tych patologiach naczyniowych
charakteryzujà si´ ró˝nà lokalizacjà, sà po∏o˝one na ró˝nej
g∏´bokoÊci, majà ró˝nà gruboÊç i inne ciÊnienie przep∏ywajàcej
krwi. Ta charakterystyka naczyƒ i ich lokalizacja ma bardzo
du˝e znaczenie dla doboru odpowiedniego typu lasera i pa-
rametrów jego pracy. Wi´ksze i g∏´biej po∏o˝one naczynia
wymagajà wiàzki laserowej o wi´kszej d∏ugoÊci fali i wi´kszej
g´stoÊci energii, w celu zapewnienia g∏´bszej penetracji 
i odpowiednio wysokiej temperatury. Potrzebujà te˝ wi´cej
czasu do efektywnej koagulacji, w zwiàzku z tym wymagajà
d∏u˝szego impulsu wiàzki laserowej. Poniewa˝ czas relaksacji
termicznej naczyƒ jest wzgl´dnie d∏ugi i proporcjonalny do
Êrednicy naczynia, lasery stosowane w usuwaniu zmian
naczyniowych to lasery pulsacyjne, dajàce mo˝liwoÊç u˝ycia
d∏ugiego impulsu wiàzki laserowej. Docelowym chromoforem 
w leczeniu patologii naczyƒ jest oksyhemoglobina i hemo-
globina, której zakres absorpcji obejmuje zakres fal od oko∏o
400 nm do bliskiej podczerwieni, a szczyty absorpcji obejmujà
418 nm, 542 nm i 577 nm. W tym tekÊcie zostanà omówione
ró˝ne lasery stosowane w zamykaniu naczyƒ z uw-
zgl´dnieniem ich ograniczeƒ i wskazaƒ. 

Pierwszymi laserami stosowanymi w zamykaniu naczyƒ by∏y
lasery argonowe emitujàce Êwiat∏o niebiesko-zielone w za-
kresie 488-514 nm, charakteryzujàce si´ ciàg∏à emisjà wiàzki
laserowej. Niestety lasery tego typu dawa∏y du˝e uszkodzenie
otaczajàcych tkanek i powik∏ania pod postacià bliznowacenia 
i trwa∏ych zmian barwnikowych. Obecnie nie sà ju˝ d∏u˝ej
stosowane do zamykania naczyƒ. Lasery emitujàce wiàzk´ 

o d∏ugoÊci 532 nm to lasery Nd:YAG o podwójnej cz´sto-
tliwoÊci, w których emitowana fala Êwietlna o d∏ugoÊci 1064 nm
przechodzàc przez kryszta∏ potasowo-tytanowo-fosforanowy
(KTP) podwaja cz´stotliwoÊç i dwukrotnie skraca swojà d∏ugoÊç
do 532 nm (Êwiat∏o zielone). Lasery KTP 532 nm dajà najlepsze
wyniki w leczeniu teleangiektazji na twarzy i szyi (drobne
naczynia, p∏ytko po∏o˝one), co wynika z du˝ego powinowactwa
tej d∏ugoÊci fali do oksyhemoglobiny, przy p∏ytkiej penetracji. 
Po zastosowaniu lasera KTP nie wyst´pujà zmiany krwotoczne 
i siniaki, ale niewielkiego stopnia rumieƒ i obrz´k, rzadko kiedy
strupki. Potencjalne ograniczenia lasera KTP to p∏ytka
penetracja i ograniczony wp∏yw na wi´ksze, g∏´biej po∏o˝one
naczynia. Dodatkowe ryzyko stanowi poch∏anianie tej d∏ugoÊci
fali przez melanin´, w zwiàzku z tym laser KTP znajduje
ograniczone zastosowanie w ciemniejszych fototypach skóry.
Za istotne uwa˝a si´ zastosowanie skutecznego systemu
ch∏odzenia w celu ograniczenia powik∏aƒ naskórkowych
(przebarwienia, odbarwienia, p´cherzyki).

Za podstawowe lasery stosowane w leczeniu naczyniaków
uwa˝a si´ lasery barwnikowe. Pierwszym uznanym przez FDA 
w 1986 roku laserem do zamykania naczyƒ by∏ laser
barwnikowy sterowany lampà b∏yskowà (FPDL) emitujàcy fal´
d∏ugoÊci 585 nm i czasie impulsu 0,45 ms. Wi´kszoÊç prac
podaje 75% rozjaÊnienie naczyniaków po 2,5 zabiegach
laserem barwnikowym. Niedoskona∏oÊcià lasera PDL 585 nm,
0,45 ms jest ograniczona penetracja w g∏àb tkanki, która
wynosi 1,2 mm, i zbyt krótki czas impulsu laserowego do
leczenia naczyƒ o Êrednicy powy˝ej 80 um. Dlatego pojawienie
si´ laserów barwnikowych o d∏ugoÊci fali od 595 do 600 nm 
i d∏ugoÊci impulsu od 1 do 40 ms (tzw. barwnikowych
d∏ugopulsacyjnych) da∏o lepszà skutecznoÊç zamykania
naczyƒ wi´kszego kalibru i zredukowanie zjawiska purpury,
jakie towarzyszy∏o leczeniu FDPL o krótkim pulsie. Purpura by∏a
nast´pstwem rozerwania naczynia, a nie jego fotokoagulacji.
Istotne osiàgni´cia nowszych generacji laserów barwnikowych
to zwi´kszenie mocy wiàzki laserowej i wielkoÊci plamki oraz
wprowadzenie skutecznych systemów ch∏odzenia. Lasery
barwnikowe II generacji umo˝liwiajà naÊwietlania plamkà 
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o Êrednicy do 10 mm i majà wbudowany dynamiczny system
ch∏odzenia, zapewniajàc g∏´bszà penetracj´, skuteczniejszà
fotokoagulacj´ i ograniczenie powik∏aƒ naskórkowych. 

Intensywne êród∏a Êwiat∏a (tzw. IPL) emitujàce niekoherentnà
wiàzk´ Êwietlnà w zakresie d∏ugoÊci od 500-1200 nm sà tak˝e
z powodzeniem stosowane w zamykaniu zmian naczyniowych,
takich jak teleangiektazje na twarzy, znamiona naczyniowe
p∏askie i naczyniaki. Zastosowanie odpowiednich filtrów
odcinajàcych krótsze d∏ugoÊci fal pozwala na skoncentrowanie
energii i g∏´bszà penetracj´, przy ograniczeniu powik∏aƒ
barwnikowych. 

Ostatnio, w oparciu o dane, ˝e hemoglobina wykazuje
zwi´kszonà absorpcj´ fal bliskiej podczerwieni, zacz´to 
z dobrym efektem stosowaç lasery emitujàce fal´ powy˝ej 700
nm. WÊród laserów bliskiej podczerwieni skutecznie
zamykajàcych naczynia wymienia si´ laser Nd:YAG. Lasery te
znalaz∏y zastosowanie g∏ównie do zamykania naczyƒ ˝ylnych
na koƒczynach dolnych, najbardziej opornych i leczonych 
z najmniejszym powodzeniem laserami barwnikowymi i KTP.
Wi´ksze d∏ugoÊci fal zapewniajà g∏´bszà penetracj´ tkankowà 
i docierajà do g∏´biej po∏o˝onych naczyƒ, ale wymagajà u˝ycia
wi´kszej energii, aby zapewniç skutecznà fotokoagulacj´.
Opublikowano wiele badaƒ klinicznych z zastosowaniem tych
typów laserów opisujàcych dobry efekt kliniczny w zamykaniu
naczyƒ ˝ylnych Êredniego kalibru (> 1 mm) na koƒczynach
dolnych. W celu leczenia rozszerzonych naczyƒ ˝ylnych na
koƒczynach dolnych o Êrednicy 3 mm skonstruowano laser
Nd:YAG o 200 ms impulsie. 

Pacjent, który zg∏asza si´ do dermatologa w celu zamkni´cia
naczynek musi byç Êwiadomy kilku podstawowych zasad
dzia∏ania lasera. Mianowicie, zabiegów laserowych nigdy nie
wykonuje si´ na opalonej skórze, Êwie˝o wydepilowanej,
wygolonej lub tu˝ po zabiegu z∏uszczenia np. peelingiem, aby
uniknàç podra˝nieƒ naskórkowych. Zabieg laserowy jest
technikà bezinwazyjnà. G∏owica lasera dotyka tylko skóry nie
nak∏uwajàc jej, a wy∏adowania wiàzki laserowej dajà uczucie

k∏ucia, pieczenia i sà dobrze tolerowane. Po zabiegu laserowym
opalanie jest przeciwwskazane przez co najmniej 4 tygodnie.
Jednorazowy zabieg zamkni´cia naczyƒ mo˝e nie byç
wystarczajàcy do ca∏kowitego zamkni´cia naczyƒ i nale˝y go
powtórzyç. Trzy zabiegi cz´sto dajà zadawalajàcy i trwa∏y efekt
zbledni´cia. Wykonuje si´ je w odst´pach co najmniej 4 tygodni
lub d∏u˝szych. Laserowego zamykania naczyƒ nie wykonujemy
w okresach letnich, a przez 7 dni po zabiegu pacjent powinien
unikaç sytuacji sprzyjajàcych przekrwieniu skóry, takich jak:
wysi∏ek fizyczny, goràca kàpiel, rozgrzanie, picie alkoholu czy
sauna. Laser nie zamyka naczyƒ natychmiast, tylko je
termicznie uszkadza powodujàc, ˝e przep∏ywajàca w naczyniu
krew krzepnie (tzw. fotokoagulacja). Naczynie, przez które nie
przep∏ywa krew, ulega obumarciu, co trwa od 2 tygodni do 6
tygodni w zale˝noÊci od kalibru naczynia. Dlatego
post´powanie po zabiegu jest istotne dla utrzymania efektu
fotokoagulacji, a na efekty laseroterapii czeka si´ kilka tygodni. 

W podsumowaniu nale˝y stwierdziç, ˝e stale rozwijajàca si´
technologia laserowa pozwoli∏a skutecznie leczyç
teleangiektazje twarzy i koƒczyn dolnych, leczyç pacjentów 
z tràdzikiem posterydowym i ró˝owatym, usuwaç znamiona
naczyniowe p∏askie i naczyniaki, zbudowane z naczyƒ ma∏ego
(< 0,4 mm) i Êredniego kalibru (0,4-1,0 mm). Obecnie zabiegi
laserowego zamykania naczyƒ sà obcià˝one niewielkim
odsetkiem dzia∏aƒ niepo˝àdanych przy wysokim wskaêniku
skutecznoÊci leczniczej. Zastosowanie d∏ugich impulsów
laserowych i skutecznych technik ch∏odzenia pozwoli∏o
uzyskaç lepszy efekt fotokoagulacji naczyƒ i jest obarczone
niewielkim ryzykiem dzia∏aƒ niepo˝àdanych, takich jak
przebarwienia, odbarwienia i p´cherzyki wynikajàce z opa-
rzenia. Du˝e oczekiwania wià˝e si´ z laserami barwnikowymi
emitujàcymi wielokrotny puls, kiedy w jednej sesji wykonuje si´
kolejno 2 naÊwietlania; przy d∏ugoÊci fali 595-600 nm – puls
1,5 ms i przy d∏ugoÊci fali 585 nm – puls 0,45 ms, lub sà
emitowane dwie d∏ugoÊci fali 532 nm i 1064 nm (KTP/ Nd:YAG).
Najwi´kszy problem w terapii laserowej nadal stanowià
rozszerzone naczynia ˝ylne o Êrednicy powy˝ej 1 mm na
koƒczynach dolnych, dla których skuteczniejszà alternatyw´
leczniczà wydaje si´ nadal stanowiç skleroterapia. �

Najwi´ksze wydarzenie roku 2008!
Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych odb´dzie si´ 07-09.03.2008 w Centrum Konferencyjno-
-Kongresowym PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
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Wywiad z:

dr Christopher

PayneDr Christopher Rowland
Payne – znany na Êwiecie
dermatolog zajmujàcy si´
dermatologià klinicznà 
i estetycznà – pochodzi  
z Wielkiej Brytanii. Obecnie
jest konsultantem w Klinice
Dermatologicznej 
w Londynie. Wyk∏ada∏ na
uniwersytetach w Nowym
Jorku i w Pary˝u, by∏
redaktorem pisma Journal
of Cosmetic Dermatology,
ekspertem i doradcà Diora
w Londynie. Jako
wyk∏adowca bierze udzia∏
w licznych szkoleniach 
i sympozjach na ca∏ym
Êwiecie. Od 1998 roku  
jest Sekretarzem
Generalnym Europejskiego
Stowarzyszenia
Dermatologii Kosmetycznej
i Estetycznej (ESCAD). 
W tym roku wystàpi∏ w roli
wiceprezydenta 
X Cosmodermu, który odby∏
si´ w kwietniu 2007 
w Krakowie.       

Prezentujemy kolejny z serii wywiadów z wybitnymi
przedstawicielami medycyny estetycznej ze Êwiata.
Na temat trendów, sytuacji i kierunków rozwoju
medycyny estetycznej z dr Christopherem
Rowlandem Payne rozmawia dr Joanna Czuwara.
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M.B. Panie doktorze, prosz´ powiedzieç, jakie nowe
zjawiska mo˝na zaobserwowaç w rozwoju dermatologii
estetycznej w Pana kraju

P.D. W Hiszpanii – ale i w ca∏ej Europie – ciàgle wzrasta
dynamika rozwoju tej dziedziny. Obecnie jednak
znacznie wi´kszà wag´ przywiàzuje si´ do naukowych
aspektów dermatologii estetycznej. Prowadzi si´ wiele
badaƒ klinicznych. Ka˝da firma, która wprowadza nowe
produkty na rynek zobligowana jest do przeprowa-
dzania badaƒ. Tak˝e wielu praktykujàcych lekarzy 
na w∏asnà r´k´ wykonuje np. porównawcze badania 
w swoich klinikach. WczeÊniej opiera∏o si´ to po prostu
na doÊwiadczeniu poszczególnych lekarzy. Od oko∏o 4
lat obowiàzuje w Hiszpanii ewidencja praktyk lekarskich
zajmujàcych si´ dermatologià estetycznà. Muszà one
mieç legalnà autoryzacj´. W zwiàzku z tym lekarze majà
obowiàzek ciàgle si´ kszta∏ciç, co przy obecnej du˝ej
liczbie zjazdów, konferencji oraz licznych publikacjach
nie jest takie trudne. 

M.B. Czy w swojej wieloletniej praktyce widzi Pan
zmiany w zachowaniu i podejÊciu pacjentów do
poprawiania wyglàdu. Jakie sà teraz ich oczekiwania?

P.D. Na pewno tak. Po pierwsze: pacjenci ostatnio
ch´tniej mówià o swoich defektach i decydujà si´ na
zmian´ wyglàdu, jeÊli go nie akceptujà. Po drugie: sà
bardziej Êwiadomi – cz´sto przychodzàc do derma-
tologa wiedzà dok∏adnie, jakim zabiegom chcà si´
poddaç. Po trzecie: sà o wiele bardziej „wyedukowani”
ni˝ dawniej, w czym swoje niewàtpliwe zas∏ugi majà
media, internet.

M.B. W Polsce wielu pacjentów wcià˝ si´ wstydzi
rozmawiaç na temat zabiegów, które zrobili, by
poprawiç swój wyglàd. Jak wyglàda to w Hiszpanii?

P.D. W Hiszpanii wi´kszoÊç pacjentów traktuje to 
jako rzecz normalnà, tak jak normalne jest chodzenie
do stomatologa, ginekologa czy kardiologa, zarówno
wtedy gdy chodzi tylko o profilaktyk´, jak i wtedy, 
gdy konieczne jest leczenie. Zapewne istnieje te˝ taka
grupa pacjentów, która utrzymuje w tajemnicy fakt, 
˝e wykona∏a jakieÊ zabiegi z zakresu dermatologii
estetycznej. Prowadzàc od wielu lat klinik´ dermatologii
o zasi´gu mi´dzynarodowym zauwa˝y∏em bardzo
ciekawà rzecz, ˝e im bardziej na wschód i pó∏noc
Europy, tym pacjenci mniej ch´tnie mówià 
o procedurach medycznych, które wykonali. 
A im bardziej na zachód i po∏udnie, tym mniej kr´pujà
si´ o tym mówiç. W Hiszpanii jest pe∏na aprobata
spo∏eczeƒstwa dla wykonywania zabiegów z zakresu

dermatologii estetycznej. Nie uwa˝a si´, ˝e sà one
zarezerwowane tylko dla bardzo bogatych osób 
lub zdesperowanych kobiet.

M.B. Jaki rodzaj zabiegów jest najbardziej popularny 
w Pana klinice?

P.D. Mimo ˝e gama zabiegów oferowanych pacjentom
w mojej klinice jest bardzo du˝a, z pewnoÊcià dominuje
zainteresowanie peelingami chemicznymi. 

M.B. Szczerze mówiàc takiej odpowiedzi si´
spodziewa∏am po twórcy najbardziej popularnego
peelingu – Easy Peel w Europie. Jaki przewiduje Pan
kierunek rozwoju w dermatologii estetycznej?

P.D. MyÊl´, ˝e przysz∏oÊç to zabiegi ma∏o inwazyjne,
niebolesne, bez koniecznoÊci wy∏àczenia z ˝ycia
zawodowego, a zarazem efektywne. 

M.B. Czy ta w∏aÊnie myÊl zainspirowa∏a Pana do pracy
nad urzàdzeniem Meso Sense – do tzw. mezoterapii
bezig∏owej?

P.D. Na pewno tak. To zupe∏nie naturalne, ˝e 
pacjenci nie chcà cierpieç ani êle wyglàdaç po zabiegu.
Ale zauwa˝y∏em równie˝ innà zale˝noÊç. Pacjenci lubià
mieç zabiegi wykonywane „maszynami”. Gdyby mieli 
do wyboru, ˝e coÊ mo˝e zrobiç bardzo doÊwiadczony
lekarz, ale równie dobrze zrobi∏by to ktoÊ mniej
doÊwiadczony, za to nowoczesnym urzàdzeniem 
(np. drena˝ limfatyczny), zapewniam Panià, ˝e wi´k-
szoÊç wybra∏aby w∏aÊnie nowoczesne urzàdzenie.  

M.B. Jakie sà Pana ulubione zabiegi z zakresu
dermatologii estetycznej?

P.D. Najbardziej odpowiadajà mi oczywiÊcie peelingi
chemiczne i mezoterapia bezig∏owa. W koƒcu ich
udoskonalaniu poÊwi´ci∏em du˝o wysi∏ku.

M.B. W jaki sposób dr Deprez odpoczywa? Co Pan
zwykle lubi robiç w wolnym czasie? OczywiÊcie oprócz
tego, ˝e lubi Pan przyje˝d˝aç do Polski? (˝art!)

P.D. Du˝o czytam. Maluj´ te˝ obrazy olejne (g∏ównie
natur´, portrety). Interesuj´ si´ kinem. 

M.B. Jakie sà Pana marzenia?

P.D. Chcia∏bym przez jakiÊ czas nic nie robiç! 

M. B. Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´. �
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Bio-Profil Polska dzia∏a na rynku dermatologii estetycznej
od 1999 r. i od poczàtku ÊciÊle wspó∏pracuje z lekarzami.
Celem firmy jest wprowadzanie na rynek oraz promocja
najnowszych preparatów i zabiegów z tej dziedziny.
Pochodzà one z laboratoriów wysokiej klasy firm
istniejàcych na rynkach europejskich i nie tylko. Bogate
portfolio uzupe∏niajàcych si´ produktów to pe∏na oferta dla
lekarzy i pacjentów, którzy chcà poprawiç kondycj´ skóry.   

D.N. Bio-Profil jest nowoczeÊnie zarzàdzanà i pr´˝nie
rozwijajàcà si´ firmà. W 2009 roku obchodzi 10-lecie. 
W tym czasie zdà˝y∏a zdobyç uznanie pacjentów i zaufanie
lekarzy. W czym tkwi tajemnica sukcesu?

J.J. Od poczàtku dzia∏alnoÊci postawiliÊmy sobie jeden cel:
mo˝liwie jak najlepiej promowaç bezpieczne, znakomite
jakoÊciowo produkty, które b´dà zawsze Êwie˝à
odpowiedzià na trendy i kierunki pojawiajàce si´ 
w medycynie estetycznej. A to wymaga pe∏nego kompleksu
preparatów. Bio-Profil ma ich ca∏à gam´ 
– od dermokosmetyków i l˝ejszych zabiegów typu crylioft
czy peelingi o s∏abszych st´˝eniach przez substancje 
do mezoterapii klasycznej a˝ po zabiegi np. z u˝yciem
wype∏niaczy , wykonywane w gabinetach dermatologów
estetycznych. W 2007 roku poszerzyliÊmy t´ ofert´ 
o nowoczesne suplementy diety Pileje, które wzbogacajà
leczenie skóry „od Êrodka”: pomagajà jej lepiej
zregenerowaç si´ po zabiegach estetycznych 
i poprawiajà kondycj´ zdrowej skóry. Firma opiera si´ 
na dwóch filarach: jednym z nich jest Laboratorium SVR
oraz Auriga oferujàce preparaty dermokosmetyczne
dystrybuowane do hurtowni i aptek. Drugi filar 
to profesjonalne produkty do zabiegów medycyny
estetycznej, pochodzàce z 5 specjalistycznych

laboratoriów: Filorga, Mesoestetic, Mediderma,
Johnson&Johnson, Sedifa – ich odbiorcami sà gabinety
dermatologów estetycznych i kosmetyczne. Dzia∏y
zajmujàce si´ kosmetykà i medycynà sà dwoma odr´bnie
funkcjonujàcymi mechanizmami w firmie, ale razem tworzà
to, o co nam chodzi – zapewniajà pe∏nà ofert´ produktów.    

D.N. Jakie jest kryterium doboru preparatów, 
które Bio-Profil wprowadza na rynek?  

J.J. Zanim zdecydujemy si´ na ich dystrybucj´ staramy si´
je dobrze poznaç. Nie szukamy takich, które obiecujà
cudowne efekty w krótkim czasie. Interesuje nas dobra,
sprawdzona jakoÊç i d∏ugofalowe dzia∏anie.
Wspó∏pracujemy z kilkoma renomowanymi laboratoriami
we Francji, Belgii, Hiszpanii, które wytwarzajà preparaty 
z najwy˝szej pó∏ki. Lekarze mogà zweryfikowaç to
podczas szkoleƒ i targów odbywajàcych si´ na ca∏ym
Êwiecie. Wspó∏czesny rynek medycyny estetycznej jest
bardzo wymagajàcy. Poprzez ogromny wp∏yw mediów,
liczne publikacje w prasie, programy telewizyjne, lepszy
dost´p do informacji pacjent gabinetu kosmetycznego
czy dermatologicznego ma du˝à wiedz´ na temat
zabiegów, dzia∏ania preparatu i efektów, jakie przynosi
skórze. W ostatnich latach sytuacja pod tym wzgl´dem
bardzo si´ zmieni∏a. Dlatego dobieramy produkty ze
szczególnà starannoÊcià, stawiamy tylko na
zarejestrowane w Unii preparaty znanych firm. Podstawà
selekcji jest dobra substancja aktywna. Bardzo wa˝ne
jest dla nas tak˝e bezpieczeƒstwo ich stosowania.
Unikamy ultrainwazyjnych metod, które mogà byç
obcià˝one ryzykiem powik∏aƒ. Generalnie jak dotàd
˝aden wprowadzany przez firm´ preparat nas nie
zawiód∏. Dbamy te˝ o to, by trafia∏y do miejsc zgodnie ze
swoim przeznaczeniem: produkty medyczne – do
gabinetów dermatologów, a l˝ejsze preparaty do
wspó∏pracujàcych z nami od lat gabinetów
kosmetycznych.   

D.N. W jakim kierunku firma Bio-Profil zmierza 
w najbli˝szym czasie w swoich dzia∏aniach? 

J.J. Od lat interesuje nas przede wszystkim szeroko
poj´ta, wyspecjalizowana profilaktyka. I tak b´dzie
nadal. Staramy si´ pami´taç o tym, ˝e wyglàd skóry jest

Firma Bio-Profil
Joanna Jeziorska, Dyrektor
Generalny firmy Bio-Profil Prezentacje:

W tej rubryce przedstawiamy Paƒstwu

informacje o firmach zwiàzanych z rynkiem

medycyny estetycznej. Rozmawiamy o planach, 

produktach i sytuacji na rynku. 

Na pytania Derma Newsa odpowiada Dyrektor

Generalny firmy Bio-Profil Joanna Jeziorska 
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odbiciem kondycji ca∏ego organizmu, wi´c nie mo˝na jej
traktowaç osobno od reszty cia∏a. Stawiamy na terapi´
anti-aging i realizujemy przyj´tà zasad´, ˝e o cia∏o 
i skór´ trzeba dbaç kompleksowo. Stàd w naszej ofercie
sà np. suplementy diety Pileje wspomagajàce funkcje
skóry od wewnàtrz. Kierujemy je do gabinetów
dermatologów estetycznych, którzy najlepiej wiedzà, 
jak skóra reaguje na wszelkie niedobory w diecie. 
Nie znaczy to ˝e, stawiajàc na profilaktyk´ anti-aging
zaniedbamy problem terapii zmian skórnych.   
Kluczowym has∏em w najbli˝szym czasie b´dzie
indywidualizacja zabiegów dla ka˝dego pacjenta.
Medycyna estetyczna to dziedzina zwiàzana z klientelà
aktywnà, pracujàcà zawodowo. Dlatego zabiegi muszà
byç dostosowane do trybu ˝ycia i wymagaƒ pacjentów.
Nie mogà na d∏ugo wy∏àczaç z pracy i muszà pozostawaç
w harmonii fizjologicznej z organizmem. 

D.N. Czym Bio-Profil zaskoczy nas w 2008 roku?

J.J. Dzi´ki temu, ˝e wspó∏pracujemy z doskona∏ymi
zagranicznymi laboratoriami, które ciàgle si´ rozwijajà, 
my równie˝ ka˝dego roku mamy szans´ zaproponowaç
polskim lekarzom i pacjentom nowe substancje do
zabiegów i dermokosmetyki, które pomogà zachowaç
skór´ w dobrej formie. Na 2008 rok przygotowujemy
kolejnà niespodziank´ w peelingach. MyÊl´, ˝e ciekawà
propozycjà jest równie˝ nowa gama preparatów  
do mezoterapii anti-aging NCTF z bardzo du˝à
zawartoÊcià kwasu hialuronowego i kompleksem
witamin oraz minera∏ów, przygotowana przez
laboratorium Filorga. To na razie jedyny tego typu
produkt zarejestrowany w Unii.   

D.N. Jak ocena Pani rynek medycyny estetycznej 
w Polsce i czego od niego oczekuje? 

J.J. Zmiany post´pujà tu bardzo dynamicznie. Z ka˝dym
rokiem obserwujemy pojawianie si´ nowych produktów 
i metod, które pomagajà zachowaç atrakcyjny wyglàd. 
To bardzo ch∏onny rynek, Êwietnie si´ rozwija. Je˝eli
obecne na nim firmy zachowajà zasady zdrowej
konkurencji, b´dà wzajemnie respektowaç kierunki
rozwoju i koncentrowaç si´ na w∏asnych dzia∏aniach
wystarczy miejsca dla wszystkich. Lekarz i pacjent b´dà
mieli szans´ wyboru, a dobry,  bezpieczny preparat
obroni si´ sam. 

D.N. Czego ˝yczy∏aby Pani sobie i firmie na Nowy Rok?

J.J. Przez ostatnie lata bardzo ci´˝ko pracowaliÊmy, 
by nasze preparaty zdoby∏y zaufanie lekarzy pacjentów. 
I uda∏o si´! Dwukrotnie by∏y laureatami Pere∏
Dermatologii Estetycznej – w roku 2006 i 2007. W tym

roku zdobyliÊmy równie˝ nagrod´  „Najlepsze dla urody
URODA BEAUTY EKSPERT 2007” za preparat 
Flavo-C Forte. To dla nas du˝a satysfakcja, ale cieszy
mnie równie˝ fakt, ˝e mo˝emy pracowaç w dobranym,
dynamicznym zespole. Do tej pory przez osiem lat wcià˝
podejmowaliÊmy nowe zadania i rozwijaliÊmy firm´.
Mamy nadziej´, ˝e teraz sytuacja si´ ustabilizuje 
i w spokojny, harmonijny sposób b´dziemy mogli
wykonywaç swojà codziennà prac´.

D.N. ˚yczymy zatem spe∏nienia tych oczekiwaƒ 
w Nowym Roku, dalszych sukcesów na polu medycyny
estetycznej oraz du˝o radoÊci i zadowolenia w ˝yciu
rodzinnym.�

Bio-Profil 022/616 33 48 
Warszawa, ul. Jugos∏owiaƒska 5
03-884 Warszawa
www.svr.pl, www.profilestetyczny.pl 
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� 20.01.2008 sympozjum naukowe
OD LASERA PRZEZ IPL DO RADIACJI
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

�3.02.2008 kurs medyczny 
TECHNIKI ZABIEGOWE W DERMATOLOGII
ESTETYCZNEJ, Centrum Medyczne Damiana, 
ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 7-9.03.2008 
KONFERENCJA NAUKOWO-
-SZKOLENIOWA STOWARZYSZENIA LEKARZY
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
Centrum Konferencyjno-Kongresowe PWSBiA, 
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

� 20.04.2008 kurs medyczny 
TECHNIKi ZABIEGOWE
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, 
Warszawa

� 10-11.05.2008 sympozjum naukowe 
DERMATOSKOPIA
Hotel Radisson SAS, ul. Purkyniego 10, Wroc∏aw 

� 14.09.2008 kurs medyczny 
TECHNIKI ZABIEGOWE W DERMATOLOGII
ESTETYCZNEJ, Centrum Medyczne Damiana, 
ul. Foksal 3/5, Warszawa

� 11-12.10.2008 sympozjum naukowe
HOLISTYCZNE PODEJÂCIE DO PACJENTA 
W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
�11.10.2008 cz´Êç teoretyczna sympozjum,
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

�12.10.2008 zaj´cia praktyczne 
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5,
Warszawa

� 22-23.11.2008 sympozjum naukowe
POST¢PY W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

�22.11.2008 cz´Êç teoretyczna sympozjum 
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, 
Warszawa

�23.11.2008 zaj´cia praktyczne 
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5,
Warszawa 

Program spotkaƒ organizowanych 
przez

STOWARZYSZENIE LEKARZY
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

w roku 2008






