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Ten numer Derma Newsa prawie w ca∏oÊci dedykujemy

najwa˝niejszemu wydarzeniu w naszej bran˝y – Per∏om

Dermatologii Estetycznej 2010. Szósta ju˝ edycja tego 

konkursu – dzi´ki Waszym g∏osom – pozwoli∏a wy∏oniç 

15 najlepszych produktów, które mo˝emy bez obaw 

stosowaç w naszych gabinetach i polecaç naszym pacjentom. 

Z dumà odnotowujemy fakt, ˝e konkurs cieszy si´ nies∏abnàcà

popularnoÊcià, z roku na rok przybywa lekarzy, którzy nadsy∏ajà

swoje g∏osy, oraz firm, które poddajà swoje produkty surowej

ocenie specjalistów. Logo Pere∏ sta∏o si´ synonimem

bezpieczeƒstwa i  jakoÊci, wyró˝nieniem dla firm i motywacjà 

do podnoszenia standardów w naszej bran˝y.

W numerze znajdà Paƒstwo równie˝ zaproszenie do udzia∏u 

w XII ju˝ Kongresie Stowarzyszenia, który zosta∏ zaplanowany 

na marzec 2011. Wszyscy obserwujemy niezwyk∏e tempo 

rozwoju tej dziedziny medycyny. Nasz doroczny Kongres stanowi

doskona∏à okazj´ do zapoznania si´ z nowoÊciami na rynku,

technikami zabiegowymi, ale przede wszystkim staje si´ otwartym

forum, dajàcym niepowtarzalnà okazj´ do poszerzenia wiedzy 

i wymiany doÊwiadczeƒ.

Po raz pierwszy stan´li do Konkursu Pere∏ 2010 i od razu

zwyci´stwo – w numerze wywiad z Maciejem Kobusem,

w∏aÊcicielem firmy Bio-Estetic i jednym z laureatów 

tegorocznej edycji plebiscytu na najlepsze preparaty 

stosowane w dermatologii estetycznej.

Zapraszam do lektury

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70, fax: (0 22) 847 69 33
tel. 0 605 332 776 

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

Redakcja i Dzia∏ Reklamy:
tel. (022) 498 35 30, (022) 853 39 70
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412
e-mail: alterego@alterego.pl
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chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa
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I. Kategoria: NAJLEPSZY PRODUKT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

1. NOWOÂå ROKU

JUVÉDERM® ULTRA SMILE – uÊmiech pe∏en sukcesu
Radosny uÊmiech przyciàga, a dzi´ki zadbanym i umiej´tnie wyeksponowanym ustom dodatkowo
zyskuje na atrakcyjnoÊci. M∏odzieƒczy uÊmiech pomo˝e odzyskaç osobom w ka˝dym wieku nowy
wype∏niacz Juvéderm® Ultra Smile przeznaczony specjalnie do korekcji ust i ich okolic. 
Juvéderm® Ultra Smile zosta∏ stworzony z myÊlà o tych, którzy nie tylko chcà mieç m∏odzieƒczy
uÊmiech, ale i zachowaç naturalny wyglàd. Preparat pozwala: powi´kszyç obj´toÊç warg, zaznaczyç
kontur ust, nadaç im symetryczny wyglàd. 
Stosujàc Juvéderm® Ultra Smile, oprócz ust mo˝na poprawiç tak˝e ich okolice, czyli:
ponownie zaznaczyç rynienk´ podnoskowà, wype∏niç kàciki ust, wype∏niç tzw. zmarszczki palacza,
które powstajà wokó∏ warg na skutek wielokrotnego zaciàgania si´ papierosem. 
Juvéderm® Ultra Smile posiada unikatowà struktur´ matrycy 3D – jest g∏adki, jednolity i plastyczny. 
W praktyce oznacza to ∏atwe i zarazem precyzyjne podanie preparatu przez lekarza. Dzi´ki temu
Juvéderm® Ultra Smile równomiernie rozprowadza si´ w skórze w∏aÊciwej, zapewniajàc oczekiwany
efekt i naturalny wyglàd. Dzi´ki zawartej w ˝elu lidokainie (Êrodek znieczulajàcy) pacjent nie odczuwa
bólu, co gwarantuje komfort w trakcie i po zakoƒczeniu zabiegu. Wyjàtkowa matryca 3D zawarta 
w preparacie gwarantuje wyjàtkowà trwa∏oÊç wype∏nienia, które utrzymuje si´ przez okres 9-12
miesi´cy.

Allergan

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:

STYLAGE
NATURALNA KOREKCJA
StylAge jest nowym monofazowym implantem ∏àczàcym sieciowany kwas hialuronowy i antyoksydant.
Zastosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoli∏o Laboratorium VIVACY 
na stworzenie gamy produktów wykazujàcych si´ d∏ugotrwa∏ym stopniem utrzymywania si´ 
w tkankach oraz ∏atwoÊcià i regularnoÊcià iniekcji. Gama StylAge ze wzgl´du na zastosowanie
zró˝nicowanej proporcji sieciowaƒ zawiera 5 produktów (Stylage‚ Hydro, Hydro Max, S, M, L, XL 
and Special Lips; a tak˝e Stylage M i Special Lips z lidokainà), które nadajà si´ do ka˝dego typu
skóry i korekcji. ObecnoÊç antyoksydantów (mannitol lub sorbitol) zapewnia: 1. zachowanie
jednakowej stabilnoÊci produktu w trakcie ca∏ego okresu przydatnoÊci do u˝ycia; 2. wzrost
odpornoÊci preparatu na czynniki zewn´trzne, majàce bezpoÊredni wp∏yw na utrzymywanie si´

PER¸Y DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2010
PREZENTACJA LAUREATÓW 

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e wy∏oniliÊmy ju˝ zwyci´zców VI edycji Konkursu organizowanego przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych na najlepsze produkty wykorzystywane do zabiegów
medycyny przeciwstarzeniowej oraz dermokosmetyki. W g∏osowaniu wzi´li udzia∏ specjaliÊci z ca∏ej Polski,
którzy pod okiem Komisji z∏o˝onej z cz∏onków Zarzàdu SLDE wybrali preparaty bezpieczne i godne
polecenia pacjentom. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy, ˝yczàc kolejnych sukcesów!    
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produktu w tkankach. Badania kliniczne przeprowadzone w czerwcu 2008 roku we Francji 
na gamie StylAge potwierdzi∏y bardzo dobrà tolerancj´ i bezpieczeƒstwo produktu oraz efektywnoÊç
i zadowolenie pacjenta po zabiegu. Gama StylAge z technologià IPN-like daje lekarzom nowe
mo˝liwoÊci w spersonalizowanych korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting
obj´toÊciowy. 

Laboratorium VIVACY

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

PRINCESS® RICH – KWAS HIALURONOWY Z GLICERYNÑ
Dzi´ki najnowszej technologii Princess® Rich perfekcyjnie kumuluje nawil˝ajàce w∏aÊciwoÊci
naturalnego kwasu hialuronowego i glicerolu. Za pomocà wiàzaƒ wodorowych glicerol tworzy
„ochronny p∏aszcz” wokó∏ czàsteczek kwasu hialuronowego w skórze w∏aÊciwej, sprawiajàc, 
˝e kwas „korzysta” z jego w∏aÊciwoÊci odpornoÊciowych – termicznych, mechanicznych 
i enzymatycznych. To skuteczna zapora przed inwazjà wolnych rodników. W konsekwencji kwas
hialuronowy ∏atwiej i skuteczniej zatrzymuje wod´, co intensyfikuje proces nawil˝enia skóry. 
Princess® Rich, powstajàcy w procesie ART (Advanced Rejuvination Technology), to nieusieciowany
kwas hialuronowy. Zawiera 18 mg/ml kwasu hialuronowego i 20 mg/ml gliceryny. Preparat
stworzony do iniekcji do naskórka lub do g∏´bszych warstw skóry dzia∏a równie˝ jako wype∏niacz
ma∏ych zmarszczek, takich jak kurze ∏apki, zmarszczki Êmiechu czy zmarszczki palacza wokó∏ ust;
nawil˝a odwodnionà skór´. Dzi´ki glicerolowi moc nawil˝enia jest szeÊciokrotnie silniejsza, 
a efekty odm∏adzajàce jeszcze bardziej znaczàce. Wzmacnia funkcj´ stratum corneum jako 
bariery przeciwko utracie wody i przyczynia si´ do utrzymania poziomu nawil˝enia skóry.

Croma Polska

4. PREPARAT WOLUMETRYCZNY:

PRINCESS® VOLUME
Princess® Volume to hialuronowy wype∏niacz zmarszczek do g∏´bszych kuracji. Zawiera wysoko
usieciowany ˝el z kwasu hialuronowego o st´˝eniu 25 mg/ml; jest wyjàtkowo elastyczny,
dlatego efekty sà bardzo widoczne i naturalne. Dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom wiskoelastycznym
oraz specjalnie zaprojektowanej szklanej strzykawce ∏atwo si´ wstrzykuje, co daje pacjentowi
wi´kszy komfort. Princess® Volume charakteryzuje wysoka elastycznoÊç i zdolnoÊç do zwi´kszania
obj´toÊci skóry, co umo˝liwia skuteczne modelowanie twarzy, dajàce widoczny, d∏ugotrwa∏y 
i naturalny efekt. Jest równie˝ wskazany do wype∏niania ust. Dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom
reologicznym jest tak˝e idealnym materia∏em do wype∏niania g∏´bokich zapadni´ç skóry.
Princess® Volume wstrzykuje si´ do Êrednich warstw skóry w celu korekcji g∏´bokich zmarszczek 
i fa∏dów, odtwarzania i zwi´kszania obj´toÊci, do korygowania konturu twarzy i wype∏niania
policzków. Wyg∏adza g∏´bokie zmarszczki oraz fa∏dy na twarzy. Sprawia, ˝e skóra staje si´ 
j´drna i pe∏na wigoru.

Croma Polska  

5. PREPARAT DO PEELINGU:

COSMO PEEL
TCA 15%
TCA 18%
Cosmo Peel Cream 40 ml
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Wskazania:
• Starzenie si´ skóry
• Cera „palacza”
• Utrata elastycznoÊci
• Skóra zniszczona s∏oƒcem
• Stany zapalne skóry

6. ZABIEG ROKU:

REGENERIS 
OSOCZE BOGATOP¸YTKOWE
INNOWACYJNY PROGRAM BIOSTYMULACJI KOMÓREK SKÓRY
Regeneris, czyli osocze bogatop∏ytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z Twojej w∏asnej krwi,
dzi´ki którym mo˝esz stworzyç swój indywidualny „eliksir m∏odoÊci”. Czynniki wzrostu zawarte 
w osoczu pobudzajà komórki Twojej skóry do odbudowy, dzi´ki czemu odzyskuje ona m∏odzieƒczà
witalnoÊç. W efekcie staje si´ ona g∏adsza, bardziej elastyczna i wyraênie m∏odsza. Regeneris jest
przy tym produktem w 100% biokompatybilnym, a rewitalizacja skóry twarzy mo˝liwa jest dzi´ki
tzw. Autologicznej Odnowie Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli
regeneracji komórek skóry dzi´ki dzia∏aniu w∏asnych czynników wzrostu i komórek macierzystych.
Podawanie Regeneris w skór´ uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie
fibroblastów do wytwarzania nowego kolagenu, co ma doprowadziç do regeneracji naskórka,
nawil˝enia i odm∏odzenia skóry. 

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur

II.Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

CETAPHIL DA ULTRA
Cetaphil DA Ultra krem intensywnie nawil˝ajàcy to nowy, specjalistyczny produkt do nawil˝ania
suchej skóry. Ze wzgl´du na wyjàtkowe sk∏adniki jest szczególnie rekomendowany w Atopowym
Zapaleniu Skóry oraz Wyprysku. Zapewnia prawid∏owe nawil˝enie, ochron´ i regeneracj´ naturalnego
p∏aszcza lipidowego skóry oraz dzia∏anie przeciwzapalne. Dzia∏a 24 godziny, co zosta∏o udowodnione
w badaniach klinicznych. Jest doskonale tolerowany. Nie zawiera Êrodków zapachowych ani dra˝niàcych.

Galderma

2. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY

ANTHELIOS XL
z wodà termalnà z La Roche-Posay
INNOWACJA DERMATOLOGICZNA 2010
LEKKI FLUID DO TWARZY BARWIÑCY
SPF 50+ / UVA 34 (PPD)
BARDZO WYSOKA OCHRONA
SKÓRA WRA˚LIWA – ZACZERWIENIENIA – PRZEBARWIENIA – NIERÓWNY KOLORYT

PER¸Y DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2010
PREZENTACJA LAUREATÓW 
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Wskazania: Skóra wra˝liwa. Alergie s∏oneczne. Intensywne nas∏onecznienie. Zapobieganie
przebarwieniom skóry w przebiegu cià˝y (ostuda), nadwra˝liwoÊç na s∏oƒce wywo∏ana
stosowaniem niektórych leków lub po zabiegach estetycznych. 
W∏aÊciwoÊci: Fluid posiada be˝owe zabarwienie, aby tuszowaç zaczerwienienia, rozszerzone
naczynka, miejscowe przebarwienia oraz wyrównywaç koloryt skóry. Zawarte we fluidzie
oczyszczone mikropigmenty zapewniajà naturalny i subtelny efekt opalonej skóry. 
Stapiajàca si´ ze skórà, pó∏p∏ynna, nawil˝ajàca konsystencja jest idealna dla ka˝dego rodzaju
skóry, w tym skóry mieszanej i t∏ustej. Nie pozostawia efektu t∏ustej warstwy. Nie powoduje
powstawania zaskórników. Odporna na wod´ i pot. 
Innowacja: Wzmocniona ochrona UVA dzi´ki nowemu systemowi filtrujàcemu MEXOPLEX®,
b´dàcego kombinacjà opatentowanych, fotostabilnych filtrów Mexoryl® SX i XL oraz wyciàgu 
z Senna Alata, protektora komórkowego DNA pochodzenia naturalnego. 
Ochrona UVA – wy˝sza ni˝ rekomendacja Komisji Europejskiej*.
Formu∏a ze zminimalizowanà zawartoÊcià filtrów chemicznych, aby jeszcze bardziej ograniczyç
ryzyko podra˝nienia. Zawiera wod´ termalnà z La Roche-Posay, naturalnie bogatà w Selen 
o dzia∏aniu przeciwrodnikowym i kojàcym.
BEZZAPACHOWY – BEZ PARABENÓW – WODOODPORNY – NIE POWODUJE POWSTAWANIA
ZASKÓRNIKÓW – TESTOWANY POD KONTROLÑ DERMATOLOGICZNÑ
* SPF/PPD 2,5

La Roche-Posay

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EMULSJA
Preparat do mycia i piel´gnacji skóry wra˝liwej.
Jest to nowoczesny produkt, który nie zawiera myd∏a. Mo˝e byç stosowany bez wody. Cetaphil
emulsja delikatnie i g∏´boko oczyszcza wra˝liwà skór´ z problemami dermatologicznymi, takimi
jak: tràdzik m∏odzieƒczy, tràdzik ró˝owaty, ∏ojotokowe zapalenie skóry i wiele innych. Preparat
Êwietnie przygotowuje skór´ do przeprowadzenia koniecznych kuracji. Jest równie˝ idealny 
do codziennego demakija˝u skóry twarzy i okolic oczu.

GALDERMA

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

ROSÉLIANE
Krem do skóry naczynkowej
Po raz pierwszy kompleksowe podejÊcie do pieĺ gnacji skóry naczyniowej. Poniewa  ̋dzia∏ania przeciw-
zapalne i naczyniowe nie sà wystarczajàce w piel´gnacji skóry zaczerwienionej, Roseliane jest 
pierwszym kremem, który równie  ̋dzia∏a na barier  ́naskórkowà skóry. Innowacyjne dzia∏anie na barier´
naskórkowà: Cerasterol-2F® Cerasterol-2F® wp∏ywa bezpoÊrednio na wzmocnienie bariery naskórkowej:
ten opatentowany biomolekularny kompleks, owoc badaƒ Laboratorium Uriage ∏àczy w sobie specyficzne
lipidy (ceramidy ω3, ceramidy ω6 i fitosterole), które naturalnie integrujà si´ z barierà naskórkowà,
pomagajàc w jej odbudowie. Dzí ki swojej analogicznej budowie do lipidów naskórka stanowià idealny
element budulcowy, respektujàc przy tym fizjologí  skóry. W ten sposób wzmocniona skóra lepiej chroni
przed dra˝niàcym wp∏ywem czynników zewn´trznych i zaczerwienieniem.
Dzia∏anie przeciwzapalne. Poniewa  ̋zaczerwieniona, podra˝niona skóra z rumieniem i uczuciem
Êciàgní cia potrzebuje ukojenia, Cerasterol-2F równie  ̋hamuje uwalnianie cytokin prozapalnych.
Uzupe∏nia on kojàce dzia∏anie Wody termalnej Uriage, które redukuje wra l̋iwoÊç skóry. Dzia∏anie
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naczyniowe. Poniewa  ̋rumieƒ ujawnia nieprawid∏owà funkcj́  naczyƒ, wyciàg z ˝eƒ-szenia chroni je 
oraz redukuje liczb  ́widocznych naczynek. Hamuje równie  ̋VEGF (Czynnik Wzrostu Âródb∏onka
Naczyniowego). Ponadto Siarczan dekstranu zmniejsza obrz´k i ogranicza przepuszczalnoÊç naczyƒ. 
SkutecznoÊç udowodniona klinicznie.

Bio-Profil

5. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA

PHYSIOGEL FACE CREAM 
Physiogel Face Cream to najnowszy produkt w serii hipoalergicznych dermokosmetyków marki
Physiogel. 
• Physiogel Face Cream to jedyny na rynku produkt, który posiada struktur´ Derma Membran 

Structure (DMS) oraz substancj´ PEA (palmitoilo-etanoloamid).
• Physiogel Face Cream, dzi´ki strukturze DMS, bogatej w sk∏adniki lipidowe (skwalen, cholesterol,

ceramidy, trójglicerydy), odbudowuje naturalnà barier´ ochronnà skóry (struktur´ lipidowà). 
Ponadto ma w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce i nie ulega wymywaniu.

• Physiogel Face Cream, dzi´ki zawartoÊci substancji PEA ma dzia∏anie przeciwzapalne: 
piel´gnuje skór´ sw´dzàcà i zaczerwienionà oraz ∏agodzi podra˝nienia.

• Physiogel Face Cream piel´gnuje skór´ wra˝liwà i alergicznà. 
Nie zawiera konserwantów, barwników i substancji zapachowych.

• PEA jest substancjà o unikalnych w∏aÊciwoÊciach.
• PEA to amid kwasu t∏uszczowego, wyst´pujàcy naturalnie w naskórku (stratum granulosum)
• PEA uwalnia si´ w skórze pod wp∏ywem dzia∏ania czynników stresujàcych (promieniowanie UV, 

temperatura, substancje chemiczne, inne czynniki fizyczne). ¸àczy si´ nast´pnie z receptorami 
kannabinoidowymi CB2, pobudza te receptory, uruchamiajàc procesy majàce na celu ochron´ 
skóry przed wolnymi rodnikami, powsta∏ymi pod wp∏ywem w/w procesów

• PEA ma dzia∏anie antyoksydacyjne, przeciwÊwiàdowe i przeciwzapalne
• PEA ∏agodzi podra˝nienia skóry
Physiogel Face Cream to doskona∏y dermokosmetyk do piel´gnacji:
• skóry po zabiegach dermatologicznych i dermokosmetycznych
• skóry podra˝nionej i zaczerwienionej, np. po stosowaniu innych kosmetyków
• skóry przesuszonej i sw´dzàcej w wyniku istniejàcego AZS
• skóry podra˝nionej po opalaniu
• skóry suchej, wra˝liwej i alergicznej.
Physiogel Face Cream mo˝na stosowaç zarówno na dzieƒ, jak i na noc. Krem doskonale rozprowadza si´
na skórze, szybko wnika, nie powoduje powstawania zaskórników. Jest doskona∏à bazà pod makija˝.

GSK Commercial

6. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI CERY T¸USTEJ I TRÑDZIKOWEJ:

SEBIUM PORE REFINER
Linia dermokosmetyków SEBIUM, stworzona przez Laboratoire Dermatologique BIODERMA,
przeznaczona jest dla osób o skórze t∏ustej, mieszanej lub ze sk∏onnoÊcià do tràdziku.
Dermokosmetyki Sébium oparte sà na innowacyjnym kompleksie Fluidactiv®, który przywraca
prawid∏owà jakoÊç sebum, zapobiega jego g´stnieniu i zatykaniu porów, dzi´ki czemu skutecznie
przeciwdzia∏a pojawianiu si´ krost i zaskórników. 
Fluidactiv® to opatentowane po∏àczenie sk∏adników roÊlinnych, które hamuje proces utleniania
skwalenu, zachowujàc p∏ynnoÊç sebum. Dzi´ki temu nie dochodzi do powstawania zaskórników.
Sébium Pore Refiner – korygujàcy koncentrat na rozszerzone pory:
• Zw´˝a pory, zmniejszajàc ich widocznoÊç poprzez naturalne dzia∏anie Êciàgajàce kwasu 
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agarowego ekstraktu z Polyporus officinalis (huba modrzewiowa)
• Ogranicza nadmiernà produkcj´ ∏oju poprzez obkurczenie mieszków ∏ojowych
• Matuje i zapobiega b∏yszczeniu si´ skóry, ma silne w∏aÊciwoÊci absorbujàce sebum 

(po∏àczenie pudrów z naturalnymi zwiàzkami: puder krzemionkowy i usieciowany 
polimetakrylan metylu)

• Usuwa niedoskona∏oÊci i wyg∏adza cer´ poprzez delikatne dzia∏anie z∏uszczajàce 
naturalnego ekstraktu bogatego w kwas salicylowy (Kora wierzby bia∏ej) 

• Przywraca prawid∏owà jakoÊç sebum (kompleks Fluidactiv®)
• Mannitol i Ginkgo biloba usuwajà wolne rodniki
• ˚elowo-kremowa konsystencja dostosowana do potrzeb skóry t∏ustej
• ¸atwo si´ rozsmarowuje, pudrowy w dotyku 
• Delikatnie perfumowany 
• Stanowi doskona∏à baz´ pod makija˝

Laboratoire Dermatologique Bioderma
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7. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

REDERMIC [+] 
Pierwszy preparat przeciwzmarszczkowy, którego dzia∏anie jest
ukierunkowane na aspekt zapalny procesu starzenia si´ skóry.
Intensywny tryb ˝ycia ma ogromny wp∏yw na naszà skór´. Staje si´ ona nadwra˝liwa w wyniku
oddzia∏ywania takich czynników jak stres, zanieczyszczenie Êrodowiska, promieniowanie UV.
Skóra wra˝liwa jest obecnie znaczàcym problemem wi´kszoÊci pacjentów. A˝ 75% pacjentek 
w aptece ma skór´ wra˝liwà.* 
Odkrycie dermatologiczne: SKÓRA WRA˚LIWA STARZEJE SI¢ SZYBCIEJ. 
Zmarszczki pojawiajà si´ 3 lata wczeÊniej, a skóra traci swojà j´drnoÊç nawet 10 lat wczeÊniej. 
Laboratoria La Roche-Posay w 2010 wprowadzi∏y innowacyjny preparat REDERMIC[+], pierwszy krem
wype∏niajàcy zmarszczki dedykowany skórze wra˝liwej. Unikalne po∏àczenie czàsteczek aktywnych
zawartych w kremie REDERMIC[+] zapewnia skutecznoÊç w walce ze zmarszczkami i utratà j´drnoÊci,
bez kompromisu dla tolerancji. Innowacyjna NEUROSENSYNA, peptyd o dzia∏aniu przeciwzapalnym
(dezaktywuje procesy mikropodra˝nieƒ*), uzupe∏nia dzia∏anie uznanych czàsteczek przeciwstarzeniowych
zawartych w kremie REDERMIC [+] takich jak Witamina C (5%), kwas hialuronowy oraz madekasozyd.
Dzi´ki temu REDERMIC [+] to pierwszy preparat przeciwzmarszczkowy dla osób ze skórà wra˝liwà.  
REDERMIC[+], gdy˝ czas dzia∏a na plus. 

LA ROCHE-POSAY

8. PREPARAT REGENERUJÑCY PO ZABIEGACH DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

CELL FUSION C® – LASER REJUVENATION
KREM REGENERUJÑCO-OD˚YWCZY PO ZABIEGACH LASEROWYCH
Krem zawiera po∏àczenie innowacyjnego czynnika wzrostu skóry EGF Epidermal Growth Factor 
(rh-Oligopeptyd-1) i adenozyny w po∏àczeniu z zaawansowanà technologià Single Technology.
Preparat gwarantuje g∏´bokà penetracj´ sk∏adników aktywnych w g∏àb skóry w celu regeneracji
zniszczonych komórek, nawil˝enia oraz dzia∏ania przeciwzmarszczkowego po zabiegach medycznych.
Preparat ten intensywnie nawil˝a skór´ oraz charakteryzuje si´ szybkim dzia∏aniem regeneracyjnym
szczególnie suchej, zniszczonej i wra˝liwej skóry. Krem wskazany jest zw∏aszcza po zabiegach
laserowych w celu uzyskania efektu szybkiej regeneracji oraz innych zabiegach medycyny
estetycznej, równie˝ z wykorzystaniem lasera frakcyjnego, IPL. Zalecany po wszelkiego rodzaju
zabiegach liftingujàcych. Krem wskazany dla wszystkich rodzajów skóry z wyjàtkiem skóry 
w przebiegu aktywnego tràdziku.
Sk∏adniki aktywne:
• EGF – (rh-Oligopeptyd-1) czynnik wzrostu naskórka 

regeneruje skór´ i dzia∏a silnie przeciwzmarszczkowo;
• Adenozyna – wykazuje silne dzia∏anie przeciwzmarszczkowe i regenerujàce;
• Olej z nasion orzecha Macadamia – od˝ywia skór´;
• Wyciàg z Wàkotry Azjatyckiej – u∏atwia regeneracj´ zniszczonych komórek;
• Acetyl Hexapeptide-8 – posiada w∏aÊciwoÊci podobne do Botoksu, dzia∏a silnie lifingujàco;
• Tripeptyd Miedzi-1 – u∏atwia produkcj´ oraz regeneracj´ kolagenu, posiada w∏aÊciwoÊci 

liftingujàce
Bio-Estetic
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9. PREPARAT DO KOREKTY NIEDOSKONA¸OÂCI SKÓRY

REDNESS SOLUTIONS INSTANT RELIEF MINERAL POWDER
Skóra mo˝e zaczerwieniç si´ od stresu, klimatu czy nawet zabiegów kosmetycznych, jednak 
bez wzgl´du na przyczyn´, takie zaczerwienienie twarzy cz´sto trudno kontrolowaç lub ukryç. 
Aby zmierzyç si´ z tym powszechnym problemem, Clinique wprowadza Redness Solutions Instant
Relief Mineral Powder: certyfikowany laboratoryjnie puder, który b∏yskawicznie neutralizuje widoczne
zaczerwienienia. Linia produktów Clinique Redness Solutions odnios∏a sukces na ca∏ym Êwiecie,
dzi´ki wyjàtkowej skutecznoÊci w kuracji wra˝liwej skóry. Eksperci Clinique opracowali ca∏à
kategori´ produktów przeciw zaczerwienieniom, wykorzystujàc bogatà wiedz´, która pozwala im
tworzyç doskona∏e produkty do makija˝u o w∏aÊciwoÊciach leczniczych. W rezultacie powsta∏ sypki
puder, który równie˝ leczy. Doskona∏y dla cery podatnej na reaktywne lub uporczywe zaczerwienienia,
nowy puder zawiera (oczekujàcy na patent) kompleks naturalnych substancji ∏agodzàcych podra˝nienia.
Pod os∏onà i opiekà tej wyjàtkowej kuracji minera∏ami skóra ma zapewniony „naturalny spokój” 
i jest zabezpieczona przed potencjalnymi czynnikami, które mog∏yby wywo∏aç zaczerwienienie.

Clinique
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GALA ROZDANIA PERE¸ DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2010
9 paêdziernika 2010 r., w niepowtarzalnej atmosferze Teatru Sabat Ma∏gorzaty Potockiej 
w Warszawie, odby∏a si´ Gala Rozdania Pere∏ Dermatologii Estetycznej 2010.
Organizowany ju˝ po raz szósty przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów
Estetycznych plebiscyt na najlepsze preparaty stosowane w dermatologii estetycznej
wy∏oni∏ 15 Pere∏ w ró˝nych kategoriach, na które swój g∏os odda∏o ponad 1500 lekarzy 
z ca∏ej Polski. Cz´Êç oficjalnà Gali poprowadzi∏y dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska – prezes
Stowarzyszenia oraz Ma∏gorzata Potocka – za∏o˝ycielka Teatru Sabat. WÊród zaproszonych
goÊci znaleêli si´ lekarze, dziennikarze oraz przedstawiciele firm, dla których nagroda 
Pere∏ stanowi ukoronowanie wieloletniej pracy laboratoriów naukowych na ca∏ym Êwiecie.
Przy dêwi´kach Marsza Triumfalnego przedstawiciele firm odbierali swoje trofea, dzi´kujàc
za zaufanie lekarzy, których opinia jest najwa˝niejszym potwierdzeniem jakoÊci produktu.

WÊród preparatów do zabiegów triumfy Êwi´ci∏y preparaty na bazie kwasu
hialuronowego. NowoÊcià Roku zosta∏ okrzykni´ty Juvederm® Ultra Smile firmy
Allergan, który pozwala na zwi´kszenie obj´toÊci warg i nadaje im symetryczny
wyglàd. Pierwszà w tej edycji konkursu statuetk´ wr´cza∏a Wiceprezes
Stowarzyszenia – Ewa Kaniowska – na r´ce Zbigniewa Kucharczyka. 

Niezwykle wa˝nà kategorià
sà jak co roku Najlepsze
Preparaty do Wype∏nieƒ. 
W tym roku Per∏a Dermatologii
Estetycznej 2010 trafi∏a 
do Laboratorium Vivacy 
za produkt Stylage, który
pozwala na naturalnà
korekcj´ twarzy. Nagrod´ 
w imieniu firmy – z ràk
Marcina Ambroziaka 
– odebra∏ Mariusz
Dziubiƒski.

Jednym z najcz´Êciej wykonywanych zabiegów w gabinetach dermatologii
estetycznej jest mezoterapia – dlatego nie mog∏o zabraknàç tej kategorii wÊród
Pere∏ 2010 roku. Nagrod´ za Najlepszy Preparat do Mezoterapii odbiera∏ Micha∏
G´szka – Dyrektor Generalny firmy Croma Polska za preparat Princess Rich.
Statuetk´ wr´czy∏a i gratulacje z∏o˝y∏a dr Kinga Nicer. fot
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Drugà tego wieczoru nagrod´ dla firmy Croma Polska
wr´czy∏a dr Joanna Magdziarz-Orlitz, która gratulowa∏a
Micha∏owi G´szce doskona∏ego preparatu do zabiegów
wolumetrycznych. W tej kategorii zwyci´˝y∏ Princess
Volume, który pozwala na modelowanie twarzy, nadajàc
jej obj´toÊç i naturalny, m∏odzieƒczy wyglàd.

Pierwszym preparatem, po który si´gajà lekarze zaczynajàcy prac´ 
w gabinetach dermatologii estetycznej i który jest nieodzownym narz´dziem
w walce z niedoskona∏oÊciami skóry pozostaje peeling medyczny. W tej
kategorii zwyci´zcà w tym roku okaza∏ si´ nowy na rynku polskim CosmoPeel
– doskona∏y do usuwania przebarwieƒ, drobnych zmarszczek i rozÊwietlania
poszarza∏ej cery. Per∏´ za Najlepszy Preparat do Peelingu odebra∏a Jolanta
WiÊniewska – prezes firmy NewDerm, ciep∏e s∏owa i statuetk´ w imieniu
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych przekaza∏a dr Marzena
Lorkowska-Precht. 

Po raz pierwszy w szeÊcioletniej historii konkursu znalaz∏a si´ kategoria
Zabieg Roku. Per∏´ Dermatologii Estetycznej 2010 otrzyma∏o Laboratorium
Estetyki L.E.A. Futur za innowacyjny program biostymulacji komórek skóry 
– Regeneris. Statuetk´ wr´czy∏a dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala – na r´ce
Mariusza Dziubiƒskiego, który ju˝ po raz drugi w tym dniu stanà∏ na scenie.

Kolejne statuetki przyznawane by∏y dla najlepszych dermokosmetyków, 
które sà niezwykle wa˝nym uzupe∏nieniem terapii stosowanych w gabinetach
dermatologii estetycznej. NowoÊcià Roku bezapelacyjnie wybrany zosta∏
Cetaphil DA Ultra firmy Galderma, który mia∏ swojà premier´ na Kongresie
organizowanym przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
w lutym bie˝àcego roku. Na scenie spotka∏y si´ dwie El˝biety – dr Podgórska,
wr´czajàca t´ presti˝owà nagrod´ oraz dr Misztal – odbierajàca Per∏´ 
w imieniu firmy Galderma.

Statuetk´ za Najlepszy Preparat Przeciws∏oneczny w imieniu marki 
La Roche-Posay odebra∏a Agnieszka Safjaƒska – za preparat Anthelios XL.
Dla dermatologów jest to niezwykle wa˝na kategoria, gdy˝ od lat
apelujà do pacjentów o rozsàdne korzystanie z kàpieli s∏onecznych.
Apel ten ponowi∏a na scenie dr Joanna Czuwara, przekazujàc nagrod´
i podzi´kowania dla marki za doskona∏e osiàgni´cia w dziedzinie
ochrony przeciws∏onecznej.
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W rytmie Marsza Triumfalnego na scen´ zosta∏a
zaproszona Marta Milik, która w imieniu Bio-Profil Polska
odebra∏a statuetk´ za Najlepszy Preparat do Piel´gnacji
Skóry Naczynkowej. Ciep∏e s∏owa i podzi´kowania za tak
doskona∏y produkt wyg∏osi∏a dr Monika Nunberg-Sawicka.

Zalecenia do piel´gnacji skóry po zabiegach obejmujà w pierwszej 
kolejnoÊci Preparat ¸agodzàcy Podra˝nienia. Najlepszym w tym roku okaza∏ si´
Physiogel Face Cream firmy Glaxo Smith Kline. W imieniu firmy nagrod´
odebra∏a Edyta Stojek – z ràk Wiceprezes Stowarzyszenia 
– dr Ewy Kaniowskiej.

Cz´stym problemem, z jakim pacjenci zg∏aszajà si´ do der-
matologa, jest tràdzik. Zalecanym uzupe∏nieniem terapii
farmakologicznych jest codzienna piel´gnacja skóry t∏ustej 
i ∏ojotokowej. Z tym wyzwaniem doskonale poradzi∏y sobie
Laboratoria Bioderma, dajàc lekarzom or´˝ w postaci Sebium
Pore Refiner – zwyci´zc´ w tegorocznej edycji Pere∏ w kategorii
Najlepszy Preparat do Piel´gnacji skóry T∏ustej i Tràdzikowej. 
Po nagrod´ z Krakowa przyjecha∏a Aneta Sieƒczak, która stan´∏a
na scenie obok wr´czajàcego statuetk´ dr Tomasza Pniewskiego.

Per∏´ Dermatologii Estetycznej dla Najlepszego Preparatu
Przeciwzmarszczkowego, którym w tym roku zosta∏ wybrany Redermic (+)
marki La Roche-Posay, wr´czy∏a dr Maria Noszczyk, od lat zg∏´biajàca
sk∏adniki aktywne, mogàce spowolniç procesy starzenia si´ skóry. 
Nagrod´ w imieniu firmy odebra∏a Agnieszka Safjaƒska. 
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Po raz czwarty z rz´du nagrod´ za Najlepszy Preparat 
do Piel´gnacji Skóry Wra˝liwej odebra∏ Cetaphil emulsja 
firmy Galderma. Gratulacje za ten bezprecedensowy sukces
oraz utrzymanie pozycji na trudnym i zmiennym rynku z∏o˝y∏a
dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala na r´ce El˝biety Misztal, która 
po raz kolejny stan´∏a w Êwietle jupiterów.
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Proces regeneracji skóry po zabiegach dermatologii estetycznej 
nie jest d∏ugotrwa∏y, jednak wymaga wspomagania i wówczas warto
si´gnàç po Cell Fusion C Laser Rejuvenation firmy Bio-Estetic. Sukces
firmy, która w tym roku debiutowa∏a w konkursie i od razu zdoby∏a
Per∏´, podkreÊla∏a wr´czajàca statuetk´ dr Kinga Nicer. Wyrazy
uznania w imieniu firmy przyjà∏ Maciej Kobus.

Równie˝ po raz pierwszy w konkursie i od razu zwyci´stwo
przypad∏o w udziale marce Clinique za Najlepszy Preparat do Korekty
Niedoskona∏oÊci Skóry. W tej kategorii zwyci´zcà zosta∏ Redness
Solution Instant Relief Mineral Powder, który b∏yskawicznie
neutralizuje widoczne zaczerwienienia. Nagrod´ z ràk dr Marcina
Ambroziaka odebra∏ Artur Klepacz.

W drugiej cz´Êci Gali przedstawiciele firm wr´czyli nagrody dla lekarzy, którzy brali udzia∏ w g∏osowaniu i ich kupony okaza∏y si´
szcz´Êliwe. Fundatorami nagród by∏y: Croma Polska, Laboratorium Bioderma, Info Plus, Bio-Profil oraz Clinique. Podzi´kowania
dla firm i gratulacje dla lekarzy z∏o˝y∏a Prezes Stowarzyszenia Barbara Walkiewicz-Cyraƒska.

Po cz´Êci oficjalnej
Ma∏gorzata Potocka zaprosi∏a 
wszystkich goÊci do obejrzenia 
spektaklu przygotowanego 
przez artystów Teatru Sabat.
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BIODERMA 
jest w Polsce ju˝ 10 lat!

11 wrzeÊnia 2010 r. odby∏a si´ jubileuszowa gala Laboratoire Dermatologique BIODERMA.
10-lecie obecnoÊci na polskim rynku BIODERMA Êwi´towa∏a ze wszystkimi, którzy 
przez minionà dekad´ uczestniczyli w budowaniu profesjonalnego wizerunku marki 
oraz przyczynili si´ do osiàgni´cia sukcesu firmy w Polsce.

Na premier´ Matricium®, produktu b´dàcego ca∏kowitym
prze∏omem w dziedzinie regeneracji komórek i biologicz-
nego odm∏adzania skóry, przybyli reprezentanci centrali
firmy BIODERMA z siedzibà we Francji. Dyrektor Generalny
Jean Yves-Desmottes podzi´kowa∏ zaproszonym goÊciom 
za 10 lat wspó∏pracy.

UroczystoÊci dope∏ni∏ ekskluzywny koncert angielskiego
muzyka Gordona Haskella, który w ciàgu kilkunastu 
minut oczarowa∏ wszystkich goÊci, zgromadzonych 
na urodzinowej gali w hotelu Hilton w Warszawie.

Wyjàtkowà gal´, prowadzonà przez Macieja Or∏osia, uÊwietni∏ pokaz retrospektywnej kolekcji Gosi Baczyƒskiej oraz
unikalny koncert Gordona Haskella. Pokaz pod has∏em Metamorfoza by∏ jednoczeÊnie oryginalnà premierà nowego
produktu Matricium®. Specjalnie na t´ okazj´ artystka zaprojektowa∏a wytwornà czerwonà, wieczorowà sukni´, która
odda∏a absolutnà wyjàtkowoÊç nowego produktu w portfolio BIODERMA. 

WYDARZENIA:
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III Mi´dzynarodowy Kongres Medycyny Regeneracyjnej

W tym roku Kongres, który odby∏ si´ 
w siedzibie ONZ, uÊwietnili m.in. prof.
Robert Marx – laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie medycyny i fizjologii i prof.
Pierre-François Unger – Minister ds. Eko-
nomii i Zdrowia publicznego kantonu
Genewa. Konferencj´ otworzy∏ Sergei
Ordzhonikidze, Dyrektor Generalny ONZ.  

Czym jest medycyna regeneracyjna 
i w jakie obszary wspó∏czesnej medycyny
wkracza? Znakomicie obrazujà to s∏owa
prof. Andrzeja Szczeklika: „Przez tysiàc-
lecia ludzie szukali kamienia filozoficz-
nego, który wyd∏u˝a∏by ˝ycie, a starcom
przywraca∏ m∏odoÊç. Ten mit nieÊmier-
telnoÊci Êni∏y wszystkie ludy indoeuro-
pejskie. DziÊ wróci∏ do nas za sprawà
medycyny regeneracyjnej. Ukryte êród∏o
m∏odoÊci mia∏oby byç w nas samych 
i nazywaç si´ komórkami macierzystymi.
Medycyna zaczyna je ju˝ wyodr´bniaç 
z wn´trza naszych organizmów i podawaç
do narzàdów, które gwa∏townie potrze-
bujà pomocy. Coraz g∏oÊniejsza staje si´
te˝ sprawa klonowania komórek macie-
rzystych, a od tego – jak sàdzi wielu – ju˝
tylko krok do klonowania cz∏owieka. Nie
ma dziÊ w medycynie bardziej rozpala-
jàcego wyobraêni´ tematu, który nasuwa
jednak podstawowe pytania i wàtpliwoÊci
z zakresu medycyny, prawa i filozofii.”

Medycyna regeneracyjna staje si´
elementem praktyki lekarskiej i procedur

medycznych np. w transplantologii, le-
czeniu chorób neurodegeneracyjnych,
kardiologii czy medycynie przeciwstarze-
niowej. Podczas sesji poÊwi´conej te-
rapii komórkowej w ortopedii i trauma-
tologii omówiono zastosowania komórek
macierzystych szpiku kostnego w po∏à-
czeniu z osoczem bogatop∏ytkowym w re-
generacji chrzàstki stawowej. Okazuje
si´, ˝e w tkance t∏uszczowej znajduje si´
kilka tysi´cy razy wi´cej komórek macie-
rzystych ni˝ w szpiku kostnym. Techno-
logi´ t´ wykorzystuje si´ ju˝ w autolo-
gicznych przeszczepach t∏uszczu. Prof. V.
Cervelli przedstawi∏ swoje doÊwiadczenia
w leczeniu ubytków tkanki t∏uszczowej 
na twarzy oraz w powi´kszaniu piersi.
Znacznym post´pem okaza∏o si´ zasto-
sowanie osocza bogatop∏ytkowego, które
jako êród∏o czynników wzrostu pocho-
dzenia p∏ytkowego aktywuje komórki
macierzyste zawarte w tkance t∏uszczowej
i zwí ksza wydajnoÊç tej metody. Jej bez-
pieczeƒstwo, trwa∏oÊç i naturalny efekt
zabiegu potwierdzajà liczne badania
kliniczne. Na Kongresie nie zabrak∏o pre-
zentacji z doÊwiadczeƒ w∏asnych w zas-
tosowaniu komórek macierzystych w te-
rapii chorób neurodegeneracyjnych, jak
choroba Parkinsona (prof. K.H. Krause),
oraz przyk∏adów komercyjnego zastoso-
wania komórek macierzystych i pierw-
szych prób ich wykorzystania we wska-

zaniach medycznych. Jednà z ciekawszych
by∏a prezentacja dr Julie G. Allickson,
dotyczàca pozyskiwania do celów tera-
peutycznych komórek macierzystych 
z krwi menstruacyjnej. Prof. Ronald
Viagr przedstawi∏ nowe sposoby wy-
korzystania komórek macierzystych i oso-
cza bogatop∏ytkowego w zaburzeniach
erekcji. 

Nauka na wysokim poziomie wyma-
ga ogromnych nak∏adów finansowych.
Koncerny biotechnologiczne sà w stanie
nadaç realny kszta∏t wynikom badaƒ
naukowych. Do dyskusji zaproszono
przedstawicieli Europejskiej Federacji
Biotechnologii oraz Europejskiego Forum
M∏odych Biotechnologów, które repre-
zentowa∏a m.in. Polka – Natalia Bor-
kowska, absolwentka Mi´dzywydzia-
∏owego Studium Biotechnologii na SGGW
w Warszawie. 

W drugim dniu konferencji odby∏y si´
2 workshopy dotyczàce zastosowania
osocza bogatop∏ytkowego w medycynie
estetycznej i chirurgii plastycznej. Dr Alain
Gondinet zwróci∏ uwag´ na u˝ycie tej
metody w przeciwdzia∏aniu starzenia si´
skóry twarzy w ka˝dym wieku. Zapre-
zentowa∏ te˝ nowà metod´ podawania
PRP kaniulami zamiast igie∏ – dla
lepszego komfortu pacjenta oraz zwi´k-
szenia g´stoÊci skóry, dzi´ki podawaniu
osocza bogatop∏ytkowego do g∏´bszych
jej warstw. Dr Ali Moderassi zaprezen-
towa∏ technik´ autologicznego przesz-
czepu t∏uszczu wspomaganà osoczem
bogatop∏ytkowym. PRP, dzi´ki bogactwu
czynników wzrostu, pobudza komórki
macierzyste zawarte w przeszczepianym
t∏uszczu oraz zwi´ksza „prze˝ywalnoÊç”
adipocytów.

Medycyna regeneracyjna to nie
przysz∏oÊç, bo z wielu procedur korzys-
tajà ju˝ lekarzy praktycy, a liczba badaƒ
klinicznych daje nadziej´ na pokonanie
problemów, w których dotychczasowe
terapie zawiod∏y. �

III edycja Kongresu Biobridge zgromadzi∏a naukowców, lekarzy i ludzi biznesu. Dwa dni
wyk∏adów, workshopów oraz debat wokó∏ zastosowania najnowszych odkryç biotechnologii
medycznej by∏y prawdziwym sukcesem organizatorów. 
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Sprzedam laser diodowy LightSheer™ 
Diode Laser System – s∏u˝àcy do trwa∏ej 
i bezpiecznej depilacji.

Urzàdzenie LLiigghhttSShheeeerr™™  DDiiooddee  LLaasseerr  SSyysstteemm
posiada honorowany na ca∏ym Êwiecie certyfikat
bezpieczeƒstwa i jakoÊci wydany przez amerykaƒskà
Agencj´ ds. ˚ywnoÊci i Leków (Food and Drug
Administration) oraz certyfikaty odpowiednich
instytucji europejskich, w tym ISO 9001.  

Cena do negocjacji.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu: 669977  113377  110044
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D.N. W tej chwili w ofercie firmy jest
kilka marek preparatów medycznych 
i kosmetyków. Wed∏ug jakiego klucza
sà one dobierane i co je wyró˝nia 
na polskim rynku? 
M.K. Sukcesem naszej firmy jest nawià-
zanie wspó∏pracy z du˝ymi laboratoriami
nastawionymi na dynamiczny rozwój. 
Od poczàtku istnienia starannie dobieraliÊmy
marki, które potem wprowadzaliÊmy na polski
rynek. Interesowa∏y nas zawsze skuteczne,
bezpieczne oraz innowacyjne rozwiàzania.
Laboratoria, z którymi wspó∏pracujemy,
spe∏niajà te wymagania, wprowadzajàc 
nowoczesne technologie i badajàc nowe
sk∏adniki aktywne. ByliÊmy na przyk∏ad
pierwszà firmà w Europie, która zaintere-
sowa∏a rynek produktami Cell Fusion C,
produkowanymi wed∏ug najnowszej
technologii – nanotechnologii. Dzi´ki
zaanga˝owaniu naszej firmy w promocj´ 
tej marki jest ona obecnie dost´pna 
i doceniana w wielu krajach Europy. 
Cell Fusion C to wielokrotnie nagradzana 
w Europie (w Polsce – Per∏a Dermatologii
Estetycznej 2010) marka kosmetyczna 
z Korei Po∏udniowej. Jest to pe∏na gama
produktów powstajàcych wed∏ug najnowszej 
– nanotechnologii. Wysoki stopieƒ skutecz-
noÊci preparatów tej marki potwierdza
zaawansowana formu∏a sk∏adników
aktywnych. Korea Po∏udniowa jest jedynym
dostawcà peptydów biomimetycznych 
dla sektora kosmetycznego. Cell Fusion C 
jest jednà z niewielu marek na Êwiecie, która
wprowadzi∏a na rynek kosmetyczny preparaty 
z Growth Factorami – EGF (Rh oligopep-

tyd-1). Inne, dystrybuowane przez nas 
w Polsce marki to:  
INNOSEARCH Laboratoriom 
– hiszpaƒskie laboratorium z d∏ugoletnimi
tradycjami w farmacji, skupiajàce zespó∏
naukowców z∏o˝ony z dermatologów, farma-
ceutów oraz lekarzy medycyny estetycznej. 
W ofercie firmy sà cztery marki:
INNO-TDS – mezokoktajle do wpro-
wadzania za pomocà mikronak∏uç 
– INNO-ROLLER, INNO-PEEL 
– linia peelingów medycznych leczàcych
przebarwienia, tràdzik, fotostarzenie, 
INNO-DERMA – kosmeceutyki 
do stosowania w gabinetach przed i po
zabiegach medycyny estetycznej. Sukcesem
laboratorium INNOSEARCH sà wnikliwe
badania pozwalajàce na dobór najlepszych
sk∏adników oraz ich odpowiedniej proporcji
dla ka˝dego typu skóry. 
Z kolei IDENOV Laboratorium to francuska
marka, równie˝ nagradzana presti˝owymi
nagrodami, jak choçby we Francji  Victoires
de la Beauté w 2008 r. dla Serum Glyco
C20. To producent wyjàtkowych produktów 
o medycznych st´˝eniach sk∏adników
aktywnych gwarantujàcych wysokà
skutecznoÊç dzia∏ania. Oprócz wysokiej
jakoÊci dermokosmetyków na szczególnà
uwag´ zas∏uguje wàska linia produktów
profesjonalnych PEELING PRO3, 
która sta∏a si´ standardem pracy
w wielu gabinetach dermatologicznych.

D.N. Do jakiego klienta majà trafiç
produkty Bio-Estetic? Które z nich sà
dost´pne poprzez gabinety medycyny

estetycznej, a które trafiajà do aptek 
i dlaczego?     
M.K. RzeczywiÊcie, w ofercie firmy 
BIO-ESTETIC znajdujà si´ preparaty
profesjonalne skierowane do lekarzy
dermatologów i lekarzy medycyny estetycznej,
jak równie˝ linia skierowana do kosmeto-
logów. Nasze dermokosmetyki sà dost´pne
jedynie przez renomowane gabinety. Produkty
zawierajà medyczne st´˝enia sk∏adników
aktywnych, dlatego piel´gnacja domowa
powinna byç dobierana przez profesjonalist´.
Zabiegi skierowane sà do wymagajàcych
pacjentów chcàcych odczuç wyraênà popraw´
stanu swojej skóry. Na szczególnà uwag´
zas∏ugujà dermokosmetyki marki Cell Fusion
C. Dzi´ki zastosowaniu technologii
podwójnego liposomu nawet wysokie st´˝enia
sk∏adników aktywnych sà dobrze tolerowane
przez skóry wra˝liwe. Ta unikalna technologia
gwarantuje uwalnianie sk∏adników aktywnych
w g∏´bokich warstwach naskórka. Oprócz
tego daje gwarancj´ d∏ugotrwa∏ej stabilnoÊci
takich czàstek jak kwas askorbinowy czy
retinol. Sà to produkty dla wymagajàcych
pacjentów oczekujàcych od kosmetyków
wyraênych efektów. Posiadamy w ofercie
szerokà gam´ zabiegów nastawionych 
na ró˝ne problemy skórne, jak tràdzik,
przebarwienia, fotostarzenie. Du˝à
popularnoÊcià wÊród lekarzy cieszà si´ 
zabiegi INNO-PEEL z laboratorium
INNOSEARCH. Jest to pe∏na gama
skutecznych peelingów chemicznych
ukierunkowanych na konkretne 
problemy skórne. Zabiegi INNO-PEEL 
sà ofertà dla wymagajàcych lekarzy,

BIO-ESTETIC 
BIO-ESTETIC jest ma∏à rodzinnà firmà, która powsta∏a w czerwcu 2007 roku. To wy∏àczny
dystrybutor na polskim rynku nast´pujàcych marek: Innosearch Laboratorios, Cell Fusion C,
Idenov Laboratorium. G∏ównymi odbiorcami preparatów sà gabinety medycyny estetycznej,
gabinety dermatologiczne oraz kosmetyczne.

� Maciej Kobus – w∏aÊciciel firmy



Derma News 31

� Maciej Kobus – w∏aÊciciel firmy
spodziewajàcych si´ szybkich efektów w leczeniu ró˝nego rodzaju
patologii skórnych. Najnowszà propozycjà naszej firmy skierowanà 
do lekarzy jest INNO-ROLLER – mezoterapia za pomocà
mikronak∏uç. Zabieg ten mo˝e stanowiç alternatyw´ dla bolesnej
mezoterapii ig∏owej. 

D.N. O jakoÊci Waszych produktów Êwiadczy uznanie
dermatologów. W tym roku kosmetyk Cell Fusion C 
– Laser Rejuvenation (Krem regenerujàco-od˝ywczy 
po zabiegach laserowych) otrzyma∏ Per∏´ Dermatologii
Estetycznej w kategorii Najlepszy dermokosmetyk 
– preparat regenerujàcy po zabiegach dermatologii
estetycznej. Co to dla Was oznacza i jak zamierzacie 
to wykorzystaç?       
M.K. Nagroda Per∏y Dermatologii Estetycznej jest dla nas wyrazem
uznania i potwierdzeniem wysokiej jakoÊci oraz skutecznoÊci  produk-
tów marki Cell Fusion C. Cieszymy si´, ˝e doceniono naszà prac´, 
tym bardziej, ˝e by∏o to nasze pierwsze zg∏oszenie do Konkursu Pere∏
Dermatologii Estetycznej. To wyjàtkowe wyró˝nienie motywuje nas 
do dalszej ci´˝kiej pracy w poszukiwaniu nowych skutecznych
technologii. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki tej nagrodzie zwi´kszy si´ 
zaufanie do naszych produktów.   

D.N. Prowadzicie Paƒstwo równie˝ dzia∏alnoÊç szkoleniowà 
–  na czym ona polega, do kogo jest skierowana? 
M.K. W najbli˝szym czasie rusza nasz nowy projekt, który ma na celu
zwi´kszenie zainteresowania naszymi produktami poprzez szkolenia.
ChcielibyÊmy podzieliç si´ wiedzà teoretycznà oraz praktycznà na
temat mo˝liwoÊci, jakie stwarzajà nasze preparaty. B´dzie to cykl
spotkaƒ, na których wspó∏pracujàcy z firmà BIO-ESTETIC lekarze
podzielà si´ wiedzà na temat zastosowania naszych zabiegów. 

D.N. O jakà nowà mark´ zamierzajà Paƒstwo wzbogaciç 
swojà ofert´? Czy nastàpi to jeszcze w tym roku?
M.K. Mog´ zapewniç, ˝e szykujemy jeszcze w tym roku kilka
niespodzianek, którymi mamy nadziej´ pozytywnie zaskoczyç naszych
Klientów, jak równie˝ konkurencj´. Co do szczegó∏ów, pozwoli Pani, 
˝e pozostanie to s∏odkà tajemnicà firmy. 

D.N. Dzi´kujemy bardzo za rozmow´ 
i ˝yczymy kolejnych sukcesów.  �

BIO-ESTETIC 
ul. Wrzosowa 11
05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 729 85 82
e-mail: biuro@bio-estetic.pl    
www.bio-estetic.pl
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STOWARZYSZENIE LEKARZY DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
zaprasza na

MI¢DZYNARODOWY KONGRES DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 
i MEDYCYNY ANTI-AGING

4-6.03.2011, HOTEL MARRIOTT, WARSZAWA

Serdecznie zapraszam do wzi´cia udzia∏u w XII Mi´dzynarodowym Kongresie 

Dermatologii Estetycznej, który odb´dzie si´ w dniach 4-6 marca 2011 roku 

w hotelu Marriott w Warszawie. 

Przysz∏oroczne spotkanie b´dzie okazjà do wymiany poglàdów, nawiàzania bezcennych kontaktów 

z firmami przodujàcymi na Êwiatowym rynku dermatologii estetycznej oraz pog∏´biania i zdobywania wiedzy

bezpoÊrednio od najlepszych. Tradycjà jest, i˝ na to najwa˝niejsze wydarzenie dla Lekarzy zajmujàcych si´

problemami estetycznymi w medycynie, przybywajà najznakomitsi specjaliÊci z kraju i z zagranicy,

prezentujàcy dla Paƒstwa najnowsze techniki zabiegowe. 

Kongres, który odby∏ si´ w lutym bie˝àcego roku, zosta∏ uznany przez Lekarzy za najlepsze 

i najbardziej wartoÊciowe merytorycznie wydarzenie dla polskiej dermatologii estetycznej w roku 2010. 

Naszà intencjà jest, aby promowaç nowoczesnà, Êwiadomà, a zarazem bezpiecznà dermatologi´ 

estetycznà w Polsce, dlatego jest to dla nas najcenniejsze uznanie i do∏o˝ymy 

wszelkich staraƒ, aby ponownie jak najlepiej spe∏niç Paƒstwa oczekiwania. 

Zapraszam serdecznie!

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska 

prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Serdecznie zapraszam do wzi´cia udzia∏u w XII Mi´dzynarodowym Kongresie Dermatologii Estetycznej, 

który odb´dzie si´ w dniach 4-6 marca 2011 roku w hotelu Marriott w Warszawie. 

Przysz∏oroczne spotkanie b´dzie okazjà do wymiany poglàdów, nawiàzania bezcennych kontaktów 

z firmami przodujàcymi na Êwiatowym rynku dermatologii estetycznej oraz pog∏´biania i zdobywania 

wiedzy bezpoÊrednio od najlepszych. Tradycjà jest, ˝e na Kongres przybywajà najznakomitsi specjaliÊci 

z kraju i zagranicy. Naszym celem jest promowanie w Polsce nowoczesnej, Êwiadomej, 

a zarazem bezpiecznej dermatologii estetycznej.

Kongres, który odby∏ si´ w lutym bie˝àcego roku, zosta∏ uznany przez Lekarzy za najlepsze                   

i  najbardziej wartoÊciowe merytorycznie wydarzenie w polskiej dermatologii estetycznej 2010 roku.

Zale˝y nam na ciàg∏ym podnoszeniu poprzeczki. Mamy nadziej´, ˝e niezwykle bogaty i ciekawy 

program przysz∏orocznego Kongresu b´dzie realizacjà tych za∏o˝eƒ.

Zapraszam serdecznie!

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska 

prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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