
Derma News
Dwumiesięcznik dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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Perły Dermatologii Estetycznej 2012

Prowadzenie i leczenie pacjentek 
w okresie menopauzy 

 Mauricio de Maio

Lojalny klient pilnie poszukiwany
Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska

 Fenice
– prezentacja firmy
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Barbara Walkiewicz-Cyrańska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych

Koleżanki i Koledzy!

Niniejszym ogłaszam VIII edycję Konkursu na Perły 

Dermatologii Estetycznej za otwartą i zapraszam 

wszystkich Lekarzy do udziału w głosowaniu. 

W tym numerze Derma Newsa zamieszczamy opisy 

produktów, które walczą o Państwa głosy i laur Pereł 

Dermatologii Estetycznej 2012. Na zgłoszenia, wysłane 

zarówno tradycyjną drogą pocztową, jak i bezpośrednio 

z naszej strony internetowej: 

www.dermatologia-estetyczna.pl , czekamy 

do 10 września 2012.

W numerze znajdą Państwo również krótki wywiad 

z Mauricio de Maio, w którym przedstawia on swoje 

podejście do pacjentek w okresie menopauzy.

O tym, w jaki sposób budować relacje z pacjentami 

naszych gabinetów, tak aby chcieli korzystać z usług 

naszej właśnie kliniki – przeczytacie w rubryce 

Marketing dla Lekarzy. Autorki, Małgorzata Kaczyńska

i Anna Czelej, zwracają uwagę, że zadowolony pacjent 

to najlepsza rekomendacja i reklama dla gabinetu.

O filozofii firmy, rozwoju rynku estetycznego i postrze-

ganiu Polek przez Włochów rozmawiamy z Luigi Del Prete 

– prezesem Fenice.
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Perły Dermatologii Estetycznej 2012

VIII edycja Konkursu na najlepsze produkty stosowane w dermatologii estetycznej

I. KAtEgORIA: 
Najlepsze urządzenia w dermatologii estetycznej
Prosimy o zaznaczenie tylko jednego urządzenia w tej kategorii.
•	 DYNAMIS	SP	 £

•	 EXILIS	 £

•	 VARILITE	532/940	nm	 £

II. Kategoria: Najlepsze preparaty 
do zabiegów w dermatologii estetycznej
Prosimy o zaznaczenie 3 preparatów w tej kategorii.
•	 AQUALYX	 £

•	 BOCOUTURE	 £

•	 BOTOX	 £

•	 DERMAHEAL		 £

•	 JUVEDERM	HYDRATE	 £

•	 JUVEDERM	VOLUMA	 £

•	 RADIESSE	 £

•	 REGENERIS	 £

•	 RESTYLANE	 £

•	 STYLAGE	 £

III. Kategoria: Najlepszy preparat 
wspomagający leczenie dermatologiczne 
i efekty zabiegów estetycznych
Prosimy o zaznaczenie 5 preparatów w tej kategorii.
•	 ANTHELIOS	XL	 £

•	 ANTI-BLEMISH	SOLUTIONS	LIQUID	MAKEUP  £
•	 CELLU	SLIM		 £

•	 CETAPHIL		 £

•	 CICABIO	ARNICA+		 £

•	 CICAPLAST	BALSAM	B5	 £

•	 IWOSTIN	ROSACIN		 £

•	 IWOSTIN	RE-STORIN	 £

•	 LIFTAKTIV	SERUM10	 £

•	 MELASCREEN	 £

•	 NORMADERM	 £

•	 TOLÉRANCE	EXTRÊME	 £

•	 TOLERIANE	ULTRA	 £

•	 ULTRA-SENSILIUM	 £

•	 WODA	TERMALNA	AVÈNE	 £

•	 XYLOGIC	–	gama	ANTI-REDNESS	 £

KUPON KONKURSOWY 

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

We wrześniu poznamy laureatów tegorocznych Pereł. Ale zanim – dzięki Państwa głosom – zostaną wyłonione Perły, 
prosimy o zapoznanie się z opisami urządzeń i preparatów nominowanych do Konkursu. Wybór pozostawiamy Państwu. 

W tym roku wybieramy Perły w trzech podstawowych kategoriach: 
•	 NAjLEPSZE URZąDZENIA W DERMAtOLOgII EStEtYCZNEj
•	 Najlepsze	preparaty	do	zabiegów	w	dermatologii	dstetyczNej
•	 Najlepsze	preparaty	wspomagające	leczeNie	dermatologiczNe	i	efekty	zabiegów	estetyczNych

Na lekarzy, którzy wezmą udział w głosowaniu na najlepsze, najbardziej bezpieczne i skuteczne preparaty, czekają  
nagrody	i	zaproszenie	na	uroczystą	galę,	która	odbędzie	się	9	marca	2013	w	hotelu	Victoria	w	warszawie.	
•	 5	zestawów	kosmetyków	ufundowanych	przez	laboratorium	bioderma
•	 3	zestawy	preparatów	juvederm,	które	przygotował	dla	państwa	allergan
•	 zestaw	dermokosmetyków	cetaphil	oraz	zestaw	preparatów	restylane	od	galdermy
•	 2	zestawy	preparatów	teosyal	(redensity	i	+	kiss)	ufundowane	przez	firmę	Newderm
•	 wśród	uczestników	gali	rozdania	pereł	dermatologii	estetycznej	2012	rozlosujemy	
 5 naszyjników ufundowanych przez firmę Scallini, www.scallini.pl 

Na Państwa głosy czekamy do 10 września 2012. Zachęcamy do głosowania również przez naszą stronę internetową 
www.dermatologia-estetyczna.pl 
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5Derma News

I. KAtEgORIA: 
Najlepsze urządzenia w dermatologii estetycznej

DYNAMIS	SP	
Dynamis SP oferuje najpotężniejszą dostępną na rynku kombinację laserów Nd:YAg z Er:YAg. Zapew-
nia najszerszy zakres zabiegów nieablacyjnych, ablacyjnych, frakcyjnych i chirurgicznych, jakie może 
zaoferować pojedyncza platforma laserowa. Dynamis SP to innowacyjne urządzenie spełniające oczeki-
wania najbardziej wymagających praktyków przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i skuteczności 
zabiegów.
Najwyższa energia i rozmiar plamki zabiegowej
Dynamis SP może prowadzić ablację naskórka bądź skóry mikron po mikronie, zapewniając niezrównaną 
precyzję i kontrolę zabiegową, krótkie okresy rekonwalescencji oraz wyższy komfort pacjenta, a zarazem 
jego satysfakcję. to czyni go idealnym do szybkiej zimnej ablacji, leczenia blizn trądzikowych czy redu-
kowania zmarszczek. Można go wykorzystywać też do delikatnych procedur chirurgicznych, takich jak 
usuwanie zmian powierzchniowych, brodawczaków i keratoz. jego unikalny program wygładzania łączy 
w sobie nieablacyjne głębokie efekty termalne z zimną ablacją, dla jeszcze większego efektu odmłodzenia. 
Łatwe w obsłudze głowice z dużymi rozmiarami plamek zabiegowych uczynią zabiegi szybszymi i mniej 
męczącymi dla Ciebie i twoich pacjentów.
Największy i najszybszy skaner Nd:YAg
homogeniczna	penetracja	i	niska	absorpcja	przez	chromofory	dla	wszystkich	fototypów	skóry	pozwala	
sięgnąć głębiej bez uszkadzania naskórka. W połączeniu z najlepszym na rynku skanerem S-11 o powierz- 
chni 42 cm² do zabiegów na dużych obszarach, takich jak usuwanie owłosienia, naciąganie skóry czy za-
biegi na trądzik, laser Dynamis SP jest bardziej efektywny, dokładny i superszybki. głowica manualna po-
siada zmienny rozmiar plamki, pozwalając na leczenie zarówno dużych obszarów, jak i ledwie widocznych 
zmian. teleangiektazje, naczyniaki i hemangiomy nie stanowią już problemu.
Bezpieczeństwo
technologia	zmiennego	kwadratowego	impulsu	(Vsp)	fotony	dostosowuje	parametry	laserowe	do	za-
biegu, zapewniając łatwość obsługi, na jaką zasługujesz. Kwadratowe impulsy mogą leczyć różne wska-
zania z nieporównywalną efektywnością, bez podgrzewania sąsiednich tkanek, zwiększając w ten sposób 
komfort pacjenta. Dodatkowo, wbudowana technologia kontroli zwrotnej impulsu (EFC) gwarantuje,  
że energia wyjściowa lasera jest zawsze zgodna z parametrami, jakie ustawisz, zapewniając najwyższy 
poziom bezpieczeństwa i pewności systemu.

BTL	Polska

EXILIS	–	technologia	RID
EXILIS to nowość na rynku polskim. jest to nieinwazyjny system do modelowania sylwetki i redukcji tkanki 
tłuszczowej. Urządzenie skutecznie kształtuje sylwetkę, wykorzystując technologię RID, czyli zespolenie 
terapii ultradźwiękowej z kontrolowanym spalaniem komórek tłuszczowych poprzez nagrzanie tkanki. 
W trakcie zabiegu następuje redukcja obwodu oraz zmiana kształtu problematycznych obszarów ciała. 
Procedura zabiegowa powoduje znaczącą poprawę napięcia, sprężystości i tekstury skóry, jednocześnie 
zapewniając bezpieczeństwo i pełną kontrolę zabiegu dzięki specjalnie zaprojektowanej głowicy. 
EXILIS pomaga pacjentom pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej w trzech prostych etapach: 
•	 rozpoznanie	–	dotarcie	do	opornej	tkanki	tłuszczowej
•	 izolacja	–	podział	pakietów	tłuszczowych	na	jednostki
•	 deaktywacja	–	skuteczna	likwidacja	komórek	tłuszczowych	
Skojarzenie ultradźwięków z energią o wysokiej częstotliwości pozwala dotrzeć do trudno dostępnej tkan-
ki i zastosować terapię. System EXILIS jest kierowany na dokładnie określoną głębszą tkankę tłuszczową, 
natomiast kontaktowe chłodzenie powierzchni reguluje temperaturę skóry i chroni jej delikatne struktu-
ry. Fale ultradźwiękowe systemu EXILIS przerywają zwłóknienia w strukturach tłuszczowych, powodując 
podział pakietów komórek tłuszczowych na pojedyncze jednostki. Nieosłonięte komórki tłuszczowe 
są wtedy łatwiej dostępne i podatne na terapię. Energia o wysokiej częstotliwości powoduje głębokie 
nagrzanie tkanki, inicjowana jest aktywność metaboliczna i przyspieszone zostają procesy lokalnej li-
polizy tkanki tłuszczowej. W tym samym czasie następuje proces niszczenia komórki tłuszczowej zwany 
apoptozą, dzięki czemu zmniejsza się liczba apopcytów. Objętość komórki tłuszczowej zmniejsza się  
i tkanka tłuszczowa ulega redukcji. Dodatkowymi efektami zabiegu jest ujędrnienie skóry, poprawa jej tek-
stury, redukcja cellulitu. Zabieg odbywa się bez bólu, niepotrzebne jest znieczulanie, zmiany zauważalne 
są już po pierwszym zabiegu , terapia nie wymaga okresu rekonwalescencji. Najlepsze efekty osiągane są 
po 4 sesjach zabiegowych. Czas trwania jednej sesji zabiegu, to ok. 10 minut.

BTL	Polska

Prezentacja nominowanych produktów
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VARILITE	532/940	nm
System laserowy do usuwania zmian naczyniowych na twarzy i kończynach dolnych, zmian pigmenta-
cyjnych i skórnych.
system	Varilite™	firmy	iridex	(Usa)	stanowi	kompleksowe	rozwiązanie	w	dziedzinie	laserowego	leczenia	
zmian skórnych. Znajduje zastosowanie w terapii wielu schorzeń, m.in. przy leczeniu zmian naczynio-
pochodnych, zmian naczyń kończyn dolnych, łagodnych zmianach barwnikowych, zmianach skórnych, 
nieostrych stanach zapalnych trądziku pospolitego oraz usuwaniu włosów z małych powierzchni ciała. 
tak	szerokie	spektrum	zastosowań	czyni	z	produktu	Varilite™	najbardziej	wszechstronny	 i	nowoczesny	
półprzewodnikowy system laserowy dostępny na rynku.
system	Varilite™	zapewnia	niezawodność,	wygodę	transportu,	efektywność	zabiegu	oraz	uniwersalność	
pod względem zastosowań klinicznych. Uruchomienie oraz techniczna obsługa systemu są niezwykle 
proste. Przyjazne użytkownikowi metody regulacji pozwalają lekarzowi szybko zapoznać się z pane-
lem sterowania urządzenia, w celu właściwego doboru parametrów zabiegu, oraz umożliwiają prostą 
regulację długości fali za pomocą przełącznika. Ergonomiczne, wykonane z lekkiego materiału końcówki 
zabiegowe, znajdują zastosowanie zarówno w przypadku leczenia zmian rozległych, jak i liniowych, i po- 
zwalają na precyzyjną kontrolę obszaru zabiegowego. Uniwersalność rączek umożliwia operatorowi 
wielokrotne wygodne przełączanie długości fali w czasie jednej sesji zabiegowej. Końcówki zabiegowe 
dostępne są z rozmiarem plamki 0,7, 1,0, 1,4, 2,0 oraz 2,8 mm.
laser	o	podwójnej	długości	 fali	Varilite™	wytwarza	wiązkę	zieloną	o	długości	 fali	 532	nm	oraz	wiązkę	
podczerwoną 940 nm, co pozwala zoptymalizować parametry zabiegowe w zależności od wskazań kli- 
nicznych:
•	 wiązka	532	nm	znajduje	zastosowanie	przy	leczeniu	zmian	naczyniopochodnych,	zmian	barwniko-
wych,	zmian	skórnych,	trądziku.	istnieje	możliwość	współpracy	lasera	z	urządzeniem	scanlite™	przy	wy- 
konywaniu	zabiegów	twarzy	w	technologii	microspot™.
•	 wiązka	 940	 nm	 znajduje	 zastosowanie	 przy	 leczeniu	 głębiej	 położonych	 oraz	 większych	 naczyń	
krwionośnych (0,3-1,5 mm średnicy), w tym zmian naczyniowych kończyn dolnych, oraz przy usuwaniu 
włosów z małych powierzchni ciała.
dodatkowe	zalety	systmU	Varilite™:
•	 technologia	diodowa	zapewniająca	długotrwałą	żywotność	lasera;
•	 wysoka	moc	oraz	krótkie	 impulsy	umożliwiające	selektywną	 fototermolizę	oraz	eliminujące	 ryzyko	
wystąpienia	sińców	i	wybroczyn	pozabiegowych;
•	 kompaktowa	konstrukcja	minimalizująca	koszty	związane	z	transportem	systemu.

Optopol	Handlowy	Sp.	z	o.o.

II. KAtEgORIA: 
Najlepsze preparaty do zabiegów w dermatologii estetycznej

AQUALYX	–	liposukcja	bez	skalpela	
Aqualyx to jedyny na świecie materiał medyczny zarejestrowanym ze znakiem CE do redukcji miejscowo 
nagromadzonej tkanki tłuszczowej, wyłącznie iniekcyjną techniką intralipoterapii.
Aqualyx to roztwór bez fosfatydylocholiny, w którym głównymi, działającymi na komórkę tłuszczową  
substancjami są detergenty (typu deoksycholan sodu). 
Detergent rozpuszcza tłuszcz i niszczy błonę komórkową – zachodzi proces adipocytolizy.
Najlepsze efekty osiągalne są u pacjentów z odpowiednią wagą lub lekką nadwagą z miejscowym na-
gromadzeniem tłuszczu. Zwłaszcza w przypadku takich miejscowych otłuszczeń jak: biodra, bryczesy, 
wewnętrzna strona kolan, które nie ulegają redukcji pomimo ćwiczeń i diety. Dodatkowe bezpieczeństwo 
gwarantuje pacjentowi fakt, że upoważnieni do wykonywania takich zabiegów są wyłącznie lekarze, 
którzy odbyli specjalistyczne przeszkolenie i jest to zasada rygorystycznie przestrzegana przez polskiego 
dystrybutora, firmę Fenice z Warszawy.

Fenice

BOCOUTURE®	
Bocouture® – jedna fiolka zawiera 50 jednostek toksyny botulinowej typu A (150 Kd), wolnej od białek 
kompleksujących. Nieotwarta fiolka może być przechowywana w temperaturze pokojowej (nie wyższej 
niż 25°C) przez okres 3 lat.
Bocouture® przeznaczony jest do przejściowej poprawy wyglądu pionowych zmarszczek między brwi-
ami (zmarszczek gładzizny czoła), o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu u dorosłych, poniżej 65. roku 
życia. Po rekonstrukcji produktu (50 jednostek/1,25 ml) zalecaną objętość 0,1 ml (4 jednostki) podaje się 
w każde 5 miejsc wstrzyknięć: wa wstrzyknięcia w każdy mięsień marszczący brwi i jedno wstrzyknięcie  
w mięsień podłużny nosa, co odpowiada standardowej dawce 20 jednostek. W razie potrzeby dawka 
może być zwiększona przez lekarza do 30 jednostek, z co najmniej trzymiesięczną przerwą pomiędzy 
poszczególnymi cyklami stosowania preparatu.
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Pierwszy efekt po zastosowaniu preparatu obserwowany jest w ciągu 2-3 dni po wstrzyknięciu. Natomiast 
maksymalny efekt występuje po 30 dniach. Działanie produktu utrzymuje się do 4 miesięcy po jego poda-
niu. Odstępy między kolejnymi podaniami nie powinny być krótsze niż 3 miesiące.

MERz	AESTHETICS

BOTOX
to marka znanej na całym świecie toksyny botulinowej typu A, która jako pierwsza została zarejestrowana 
we wskazaniu wygładzania zmarszczek mimicznych okolicy glabelli.
Botox to 23 lata doświadczeń w medycynie, ponad 4,5 tys. publikacji naukowych oraz satysfakcja mi-
lionów pacjentów na całym świecie. Preparat w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju medycyny 
estetycznej, a zabieg wygładzania zmarszczek przy użyciu toksyny stał się złotym standardem w wielu 
gabinetach. 
Wszystko to dzięki unikatowej budowie cząsteczki Botoksu, która zapewnia precyzyjne działanie prepara-
tu po podaniu i tym samym pozwala przewidzieć rezultat, podnosząc jednocześnie poziom satysfakcji 
pacjenta.
Botox nadal się rozwija – w 2011 r. preparat uzyskał rejestrację wskazania: profilaktyka bólów głowy  
u pacjentów dorosłych cierpiących na przewlekłą migrenę (bóle głowy występujące 15 dni w miesiącu lub 
częściej) – a kolejne zastosowania są w zaawansowanych fazach badawczych.
jesteśmy dumni, że w tym wyjątkowym roku możemy poszczycić się i podziękować wszystkim lekarzom 
za wspólne 10 lat obecności preparatu Botox w medycynie estetycznej na rynku polskim!

Allergan 

DERMAHEAL	
Mezoterapia biomimetyczna – hit inżynierii genetycznej
gama	produktów	do	mezoterapii	dermaheal,	 zawierająca	 unikatowe	peptydy	biomimetyczne,	 które	
dostarczane bezpośrednio pod skórę, podejmują pracę i pozwalają na uzyskanie naturalnych efektów 
estetycznych.
Koktajle bogate w aktywne peptydy i ponad 50 składników, takich jak kwas hia-
luronowy, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy działają skutecznie:
dermaheal	 hsr	 –	 działa	 przeciwzmarszczkowo	 i	 rewitalizująco,	 zapobiegając	
starzeniu	 się	 skóry;	 czysty	 kwas	 hialuronowy	 zawarty	 w	 preparacie	 nawilża	
skórę,	wzmacnia	jej	elastyczność;
Dermaheal SR – zapobiega starzeniu się skóry, poprawia jej elastyczność, zwiększając 
ilość	kolagenu	i	elastyny;
Dermaheal LL – likwiduje miejscowe depozyty tłuszczowe, zmniejsza cellulit, 
regeneruje	i	poprawia	elastyczność	skóry,	działa	detoksykująco	i	wygładzająco;
Dermaheal SB – likwiduje przebarwienia skórne, działa rozjaśniająco i zapobie-
ga	dalszej	pigmentacji	skórnej,	redukuje	syntezę	melaniny;
dermaheal	 hl	 –	 ogranicza	wypadanie	włosów,	 rewitalizuje	 cebulki	włosowe,	
stymuluje odrost włosów, nawilża i odżywia włosy oraz skórę głowy.

AntiAging Institute

JUVEDERM	HYDRATE
Nawadnianie skóry to złożony proces, w którym kluczową rolę odgrywa kwas hialuronowy. Rozumiejąc 
to, specjaliści z firmy Allergan – światowego lidera w dziedzinie medycyny estetycznej – opracowali 
wyjątkowy	preparat	juvéderm®	hydrate*.	to	nowy	produkt	do	wykonywania	zabiegów	nawadniających	
skórę	w	 jej	najgłębszych	warstwach.	juvéderm®	hydrate	podany	drogą	 iniekcji	przywraca	optymalny	
poziom kwasu hialuronowego w skórze. W następstwie głębokie warstwy skóry zostają nawodnione. 
Odzyskuje ona młodzieńczy wygląd i blask.
juvederm®	hydrate	zawiera	13%	niesieciowanego	kwasu	hialuronowego	oraz	0,9%	mannitolu	–	czynni-
ka antyutleniającego, który zapobiega degradacji kwasu hialuronowego wywołanej przez wolne rodniki, 
a tym samym przedłuża efekty zabiegu.
juvederm®	hydrate	 jest	 skuteczny	w	 przywracaniu	 świeżego	wyglądu	 i	 gładkości	 skóry	 twarzy,	 szyi,	
dekoltu i dłoni.
Nowy	juvéderm®	hydrate	jest	klinicznie	udowodnionym	sposobem	leczenia,	który	skutecznie	uzupełnia	
niedobór kwasu hialuronowego w skórze i przywraca jej naturalny, zdrowy blask.
preparat	juvéderm®	hydrate	posiada	specjalnie	opracowaną	formułę	umożliwiającą	jego	bezpośrednie	
wstrzyknięcie pod powierzchnię skóry, w celu poprawy jej nawilżenia, napięcia i sprężystości. Stoso-
wanie	preparatu	juvéderm®	hydrate	pozwala	uzyskać	efekt,	który	tłumaczy	dlaczego	85%	kobiet	ucze-
stniczących	w	badaniu	poleciłoby	ten	preparat	swojej	przyjaciółce*.
*	taieb	m	et	al,	8th	anti-aging	and	medicine	world	congress	2010,	monaco

Allergan 
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JUVEDERM	VOLUMA	1	ML	WITH	LIDOCAINE
Kolejna innowacja firmy Allergan.
doskonale	znany,	laureat	poprzednich	pereł	–	preparat	juvederm	VolUma	został	wzbogacony	o	lidokainę	
z jednoczesną modyfikacją opakowania do 2 strzykawek po 1 ml.
juvederm	 VolUma	 to	 unikatowa	 kompozycja	 dwóch	 struktur	 –	 niskocząsteczkowego	 i	 wysokoczą-
steczkowego kwasu hialuronowego o silnym stopniu usieciowania. Dzięki przewadze tej pierwszej struk-
tury preparat zachowuje wysoką plastyczność przy jednoczesnej wysokiej spoistości żelu, co przekłada 
się na widoczny efekt liftingu po podaniu. 
Nowa	strzykawka	o	objętości	1	ml	umożliwia	gładszy	przepływ	i	zwiększa	precyzję	iniekcji	żelu	juvederm	
VolUma,	dając	najszerszy	możliwy	wachlarz	zastosowań	dla	preparatu	wolumetrycznego.
innowacyjna	formuła	preparatu	juvederm	VolUma	idzie	w	parze	z	jego	skutecznością	wypełnienia.	
trwałość do 18 miesięcy oraz wysoki stopień satysfakcji pacjentów – to najbardziej cenione właściwości 
juvederm	VolUma.

Allergan 

RADIESSE™ 
radiesse™	to	nowoczesny	wypełniacz	skóry	o	potwierdzonym	klinicznie	podwójnym	działaniu	–	wygładza	
zmarszczki i stymuluje produkcję kolagenu, który wspiera proces odnowy skóry. 
radiesse™	umożliwia	wolumetryczne	modelowanie	kształtu	twarzy,	linii	żuchwy,	niechirurgiczną	korektę	
kształtu nosa oraz odmładzanie grzbietowej powierzchni dłoni. 
głównym	 składnikiem	 preparatu	 radiesse™	 jest	 hydroksyapatyt	 wapnia	 (caha)	 –	 naturalny	 składnik	
ludzkich kości i zębów. Zaletą hydroksyapatytu wapnia jest stymulacja naturalnych procesów syntezy 
włókien kolagenowych, dzięki czemu uzyskuje się efekty poprawy struktury skóry, a nie tylko poprawę 
jej objętości.
zabieg	preparatem	radiesse™	przeznaczony	jest	dla	osób,	u	których	skóra	straciła	gęstość	i	sprężystość,	
co często nie zależy od wieku, ale może być związane z przebytą chorobą lub gwałtowną utratą masy 
ciała.	radiesse™	jest	preparatem	termostabilnym	–	pacjent	po	zabiegu	może	korzystać	z	zabiegów	lase-
rowych, z falami radiowymi czy ultradźwiękami. Preparat posiada wysoki profil bezpieczeństwa – uzyskał 
aprobatę amerykańskiego FDA (Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków) oraz certyfikat CE (ustalony 
przez Unię Europejską standard określający bezpieczeństwo produktów i potwierdzający, że został prze-
badany przez niezależne podmioty). 

MERz	AESTHETICS

REgENERIS
Regeneris, czyli osocze bogatopłytkowe, zawiera komórki i czynniki wzrostu z twojej własnej krwi, 
dzięki którym możesz stworzyć swój indywidualny „eliksir młodości”. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu 
pobudzają komórki twojej skóry do odbudowy, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą witalność.  
W efekcie staje się ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza. 
regeneris	jest	przy	tym	produktem	w	100%	biokompatybilnym,	a	rewitalizacja	skóry	twarzy	możliwa	jest	
dzięki, tzw. Autologicznej Odnowie Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli rege-
neracji komórek skóry na skutek działania własnych czynników wzrostu i komórek macierzystych.
Podawanie Regeneris w skórę uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie fibroblastów  
do wytwarzania nowego kolagenu, co ma doprowadzić do regeneracji, nawilżenia i odmłodzenia skóry. 

Laboratorium Estetyki LEA Vivacy

RESTYLANE	®	
Restylane® to gama produktów firmy Q-Med, obecnie galderma.
preparaty	są	wyprodukowane	w	opatentowanej	technologii	Nasha,	która	zapewnia	doskonałe	bezpie-
czeństwo oraz najmniejszą modyfikację cząsteczki kwasu hialuronowego.
Produkty wprowadzono na rynek w 1996 roku:
Restylane® zawiera następujące linie: Restylane Fillers (wypełniacze), Restylane Skinboosters (hydroba-
lans i rewitalizacja), Restylane Skincare (pielęgnacja).
Produkt został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w 2003 roku 
Od momentu wprowadzenia na rynek wykonano już ponad 15 milionów zabiegów.
Wypełniacze Restylane® to linia produktów ze stabilizowanym kwasem hialuronowym do wypełniania 
zmarszczek, konturowania oraz przywracania objętości ustom i policzkom. Linia Restylane fillers zawie- 
ra wiele produktów z lidokainą i bez lido-
kainy: Restylane, Restylane Perlane, Re-
stylane	 lip	 Volume	 oraz	 restylane	 subQ.	
Wypełniacze Restylane są żelem kwasu 
hialuronowego. Kombinacja jednorodnych 
cząsteczek i wysoka zdolność unoszenia tka- 
nek w każdym wypełniaczu, pozwala na wy- 
jątkową precyzję i odpowiedni dobór wypeł- 
niacza do każdej zmarszczki lub obszaru.
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Podczas gdy wiele produktów pielęgnacyjnych rozpieszcza skórę na zewnątrz, preparaty Restylane 
skinboosters	odbudowują	skórę	od	wewnątrz.	dwa	główne	preparaty	z	tej	linii:	restylane	Vital	i	restylane	
Vital	 light	zapewniają	 skórze	głębokie	 i	długotrwałe	nawilżenie.	ta	 innowacyjna	metoda	zapewnia	na-
turalny, świeży i pełen blasku wygląd, przywraca prawidłowe nawilżenie skóry, poprawia jej strukturę, 
jędrność oraz elastyczność. Produkty te mogą być stosowane nie tylko na skórę twarzy, lecz również na 
szyję, dekolt, dłonie i całe ciało. 
W tym roku gama produktów Restylane® została poszerzona o dwa innowacyjne produkty do modelo-
wania ust. Produkty zostały stworzone z myślą o wrażliwej tkance ustnej. Preparaty są wytrzymałe na 
ciągły ruch ust i jednocześnie tak miękkie, że dostosowują się do delikatnej tkanki warg. Oba preparaty 
mogą być stosowane łącznie lub oddzielnie, w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, aby cieszyć się 
pięknymi, zdrowymi i naturalnie wyglądającymi ustami. 
restylane	lip	Volume	doskonale	wypełnia	usta,	zwiększa	ich	objętość	i	jednocześnie	wygładza	zmarszczki.
Restylane Lip Refresh to skinbooster. Rewitalizuje poprzez poprawę konturu ust, dodając im blasku oraz 
miękkości. ten nowy produkt jest idealny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, którzy pragną delikat-
nego odświeżenia i nawilżenia ust.
Restylane to gama produktów z 16-letnim doświadczeniem, produkowana przez firmę dążącą do ciągłych 
innowacji, ale jednocześnie dbającą o bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów. Wszystkie preparaty mają 
rzetelne, opublikowane badania kliniczne.

galderma Polska

GAMA	STYLAGE	
gama StylAge to jedyne monofazowe implanty łączące usieciowany kwas hialuronowy i antyoksydanty. 
zastosowanie	technologii	ipN-like	(inter	penetrated	Networks)	pozwoliło	laboratorium	ViVacy	na	stwo-
rzenie gamy produktów wykazujących się długotrwałym stopniem utrzymywania się w tkankach oraz 
łatwością i regularnością iniekcji. 
Badania kliniczne przeprowadzone w czerwcu 2008 roku we Francji na gamie StylAge potwierdziły bardzo 
dobrą tolerancję i bezpieczeństwo produktu oraz efektywność i zadowolenie pacjenta po zabiegu. 
gama StylAge z technologią IPN-like daje lekarzom nowe możliwości w spersonalizowanych korekcjach 
twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting objętościowy. 

Laboratorium Estetyki LEA Vivacy

III. KAtEgORIA: 
Najlepszy preparat wspomagający leczenie dermatologiczne 
i efekty zabiegów estetycznych

ANTHELIOS	XL
krem	do	twarzy	spf	50+	/	ppd	42	
Bardzo wysoka ochrona dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii słonecznych.
to grupa specjalistycznych produktów, które zapewniają najwyższą ochronę przeciwsłoneczną, 
nawet dla skóry wrażliwej i z alergiami na słońce.
UDOWODNIONA SKUtECZNOŚĆ:
•	19	badań	klinicznych
•	9	prac	naukowych	
wzmocNioNa	ochroNa	UVa
anty-UVb:	spf	50+
anty-UVa:	ppd	42
2	x	wyższy	poziom	ochrony	wobec	UVa	niż	zalecenia	komisji	europejskiej
dla	skóry	wraŻliwej	i	skŁoNNej	do	alergii	sŁoNeczNych
testy tolerancji na skórze skłonnej do alergii przeprowadzone zostały przez niezależny ośrodek kliniczny. 
wzmocniona	ochrona	UVa,	by	zapobiegać	pojawieniu	się	pokrzywki	słonecznej:	ochrona	97%	pacjentów	
ze	skłonnością	do	alergii.*

*protokół:	41	osób	dorosłych,	borykających	się	z	nawracającą	świerzbiączką	letnią.	stos	wanie	formuły	anthelios	z	mexoplex	spf	50+/ppd	

42 przez 2 tygodnie w Afryce Południowej w warunkach normalnego stosowania. Reakcje skórne zostały zgłoszone przez ochotników,  

a diagnoza BPLE została potwierdzona przez dermatologów.

La Roche-Posay

ANTI-BLEMISH	SOLUTIONS	LIQUID	MAKEUP	
Podkład Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup wspomaga skórę w walce ze zmianami trądzikowymi. 
ten lekki i trwały podkład zapewnia tuż po nałożeniu odświeżające uczucie chłodu, łatwo i delikatnie 
stapia się ze skórą, nie podrażniając jej. jego właściwości pielęgnacyjne zapewniają skórze równowagę 
nawilżenia oraz kontrolę błyszczenia, chroniąc ją przed powstawaniem nowych zmian trądzikowych. 
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W podkładzie Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup zastosowano wielowymiarowe podejście do pro-
blemu trądziku:
1. Złuszczanie. Zawartość kwasu salicylowego na poziomie aktywnym działa jako czynnik złuszczający, 
usuwając martwe komórki naskórka, które gromadzą się w przypadku skóry skłonnej do trądziku, oczysz-
czając pory z zanieczyszczeń.
2. Kontrola wydzielania sebum. Ekstrakt z alg morskich Laminaria Saccharina pomaga regulować wy-
dzielanie sebum, redukując jego gromadzenie się w porach skóry i jednocześnie utrzymując odpowiedni 
poziom nawilżenia.
3. Kontrola czynników powodujących powstawanie zmian trądzikowych. Kwas hydroksydekanowy po-
zwala kontrolować rozprzestrzenianie się po powierzchni skóry czynników powodujących powstawanie 
zmian trądzikowych. 
4. Łagodzenie podrażnień. Kofeina pomaga minimalizować podrażnienia. Pozwala również redukować 
widoczne zaczerwienienia jednocześnie łagodząc skórę.
Podkład Anti-Blemish Solutions Makeup wspomaga kurację przeciwtrądzikową oraz natychmiast ukrywa 
niedoskonałości związane ze zmianami trądzikowymi.

Clinique

CELLU	SLIM	
W 2012 roku ELANCYL przedstawił innowację na uporczywy cellulit. Cellu Slim to nowatorska kuracja 
wyszczuplająca oparta na niezwykle skutecznym i oryginalnym połączeniu substancji aktywnych: Cekro- 
pii i Kofeiny. ta unikatowa formuła wykazuje silne działanie redukujące tłuszcze, nawet te najbardziej 
oporne – udowodnione działanie wyszczuplające już po 7 dniach, a wygładzenie skórki pomarańczowej 
jest widoczne po 14 dniach. Efekty wyszczuplenia utrzymuje się nawet miesiąc po zakończeniu kuracji. 
Wyniki te są możliwe dzięki czasoprogramowanej formule zgodnej z biorytmem dobowym – stosowanie 
produktu raz dziennie zapewnia 24-godzinną skuteczność. Inteligentna i innowacyjna formuła zawiera 
dwie fazy: 
•		 faza	 pierwsza	 zawiera	 natychmiast	 uwalniane	 substancje	 aktywne:	 cekropię,	 kofeinę,	 xanthoxylinę	 
i bluszcz, które działają rano, czyli w chwili gdy adypocyty mogą uwolnić magazynowane zapasy tłuszczu
•		 faza	 druga,	 o	 opóźnionym	 działaniu,	 to	 florydzyna	 zamknięta	 w	 liposomach	 zawierających	 fosfoli-
pidy pochodzenia roślinnego, co umożliwia ich właściwości biomimetycznych. ta substancja aktywna 
przeciwdziałająca magazynowaniu tłuszczów uwalnia się stopniowo, w pełnej harmonii z procesami 
zachodzącymi w skórze.
Cellu Sim posiada walory kosmetyczne cieszące się uznaniem kobiet – lekką, kremową konsystencję, która 
szybko się wchłania, o przyjemnym kolorze i zapachu. W przypadku produktu do codziennego stoso-
wania to prawdziwy atut. 

Pierre	Fabre	Dermo-Cosmetique

CETAPHIL	
Seria specjalistycznych dermokosmetyków, które poprawiają efekty terapii schorzeń dermatologicznych 
oraz są niezbędne w codziennej pielęgnacji skóry wymagającej. 
Zostały stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę w dziedzinie dermatologii oraz gruntownie prze-
badane. Dzięki temu powstały produkty zawierające unikatowe składniki odpowiadające na potrzeby 
skóry, a jednocześnie pozbawione substancji drażniących i alergizujących.
Cetaphil	EM	do	mycia	Emulsja	micelarna
jest delikatny i jednocześnie skutecznie oczyszcza skórę. Substancja myjąca jest zamknięta w miceli, przez 
co nie uszkadza płaszcza lipidowego. jest szczególnie polecany w przypadku: skóry suchej, wrażliwej,  
z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, skóry przed i po zabiegach dermatologicznych oraz demakijażu 
twarzy i okolic oczu.
Cetaphil	MD	Dermoprotektor	Balsam	do	twarzy	i	ciała
Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry za sprawą jego unikatowego składu. Zawiera olej 
z orzechów makadamia, który dostarcza NNKt oraz pantenol, który łagodzi podrażnienia i ułatwia 
regenerację, a także najwyższe wśród dermokosmetyków 
stężenie silnie wiążącej wodę gliceryny.
jest polecany do codziennego nawilżania skóry wymagającej.
Cetaphil DA Ultra Krem intensywnie nawilżający
Intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze lipidy. 
Zawiera unikatowy kompleks ERC – pięć składników, które 
zapewniają skórze ochronę i prawidłowe nawilżenie:
•		 pca	–	składnik	Naturalnego	czynnika	Nawilżającego,	bardzo	
silnie wiąże wodę
•		 masło	shea	i	olej	z	orzechów	makadamia	–	uzupełniają	lipidy,	
zmiękczają skórę
•		 pantenol	–	łagodzi	podrażnienia	i	ułatwia	regenerację
•		 silikony	–	chronią	naturalny	płaszcz	lipidowy
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jest rekomendowany w przypadku AZS i wyprysku oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo 
suchą skórą.
Cetaphil PS Lipoaktywny Krem nawilżający
Zapewnia silnie wysuszonej lub uszkodzonej skórze zaspokojenie trzech kluczowych potrzeb:
•		 ochronę	–	tworzy	na	skórze	film	ochronny,	w	jego	skład	wchodzą	olej	migdałowy,	wazelina	i	dicapryl	
oraz silikony, które dodatkowo zmiękczają i wygładzają naskórek
•		 regenerację	–	witamina	e	i	silikony	działają	kojąco	i	pobudzają	wzrost	nowych	komórek
•		 nawilżanie	–	zawiera	glicerynę,	która	długotrwale	wiąże	wodę.
jest polecany w przypadku skóry uszkodzonej lub silnie wysuszonej w przebiegu schorzeń dermatolo-
gicznych oraz po zabiegach medycyny estetycznej.
Seria zawiera też dwa produkty przeznaczone dla dzieci, do codziennej pielęgnacji oraz ochrony skóry 
atopowej, suchej lub wrażliwej. 
Cetaphil Restoraderm Emulsja do mycia 
Skutecznie oczyszcza i chroni skórę dziecka, dzięki związaniu substancji myjących w wielowarstwowej 
miceli, dlatego nie wysusza skóry, jak tradycyjne środki myjące i nie pozostawia na skórze tłustej nieprze-
puszczalnej warstwy, jak większość preparatów dodawanych do kąpieli. 
Cetaphil	Restoraderm	Balsam	do	nawilżania	twarzy	i	ciała
Zawiera składniki przywracające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich warstw naskórka:
•		 pca	i	arginina	–	uzupełniają	niedobory	Naturalnego	czynnika	Nawilżającego
•		 prekursor	ceramidów	i	niacynamid,	dzięki	zastosowaniu	nowoczesnej	technologii	odbudowują		 	
 niezbędne skórze ceramidy
•		 masło	shea	i	olej	z	nasion	słonecznika	–	uzupełniają	lipidy	oraz	przyspieszają	regenerację	naskórka
•		 pantenol	i	alantoina	–	działają	kojąco	i	zmniejszają	dokuczliwe	swędzenie
•		 składniki	filmu	ochronnego	–	tworzą	na	powierzchni	cienką,	nietłustą	warstwę,	
 która pomaga skórze zregenerować się.

galderma

CICABIO	ARNICA+	
Krem regenerujący z arniką (siniaki, stłuczenia i obrzęki) 
Zapobiega powstawaniu oraz przyspiesza redukcję krwiaków, obrzęków i guzów 
(Arnica Montana, apigenina) 
•	 działa	przeciwbólowo	i	przeciwświądowo	(opatentowany kompleks Antalgicine)
•	 zmniejsza	stan	zapalny	(Arnica Montana, apigenina, cynk) 
•	 działanie	antybakteryjne	(cynk)
•	 zapewnia	nawilżenie	skóry	(gliceryna)
Idealny po zabiegach dermatologicznych, medycyny estetycznej i zabiegach chirurgicznych:
•	 zabiegi	laserowe	
•	 wypełnienia	i	modelowanie	twarzy
•	 toksyna	botulinowa
•	 elektrokoagulacja
•	 mezoterapia	igłowa
jako przygotowanie i wzmocnienie skóry przed zabiegami medycyny estetycznej i zabiegam
i chirurgicznymi, ułatwiające i przyspieszające wchłanianie wybroczyn i obrzęku po zabiegu:
•	 optymalny	i	natychmiastowy	komfort
•	 bardzo	dobrze	tolerowany
•	 może	być	stosowany	na	skórę	twarzy	i	ciała	
•	 bezzapachowy,	nie	zawiera	barwników	i	parabenów

Laboratoire	Dermatologique	Bioderma	Poland

CICAPLAST	BALSAM	B5
kojący	balsam	regeNerUjący	z	wodą	termalNą	z	la	roche-posay
pantenol	5%	+	madekasozyd	
Preparat przyspieszający regenerację uszkodzonego naskórka niemowląt, dzieci i dorosłych 
(spękania, szorstkie plamy, itp.), działa kojąco i ochronnie.
1)	regeNerUje	UszkodzeNia	Na	powierzchNi
MADEKASOZYD – przyspiesza gojenie
miedŹ	+	cyNk	+	maNgaN	–	działa	przeciwbakteryjnie
masŁo	karite	+	gliceryNa	–	odżywia	i	nawilża
2) KOI I ŁAgODZI UCZUCIE PIECZENIA 
paNteNol	5%	–	działa	przeciwbólowo.	intensywne	ukojenie	uczucia	dyskomfortu,	
suchych i podrażnionych obszarów skóry. 
tEStOWANY POD KONtROLą DERMAtOLOgICZNą I PEDIAtRYCZNą 
Na	grUpie	700	pacjeNtów	posiadających:
•	 skórę	skłonną	do	atopii
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•	 skórę	wrażliwą
•	 skórę	po	zabiegach	(laser)
BEZPIECZNY:
Bez lanoliny, bez zapachu, bez parabenów. CIAŁO, tWARZ, UStA
WSKAZANIA:
•	 pielęgnacja	po	zabiegach	dermatologicznych
•	 otarcia,	stłuczenia
•	 podrażnienia	suchej	skóry	u	niemowląt
•	 podrażnienia	wokół	ust
•	 skóra	sucha	z	tendencją	do	atopii
•	 po	oparzeniach	słonecznych

La Roche-Posay

IWOStIN ROSACIN 
Laboratorium Iwostin we współpracy z polskimi dermatologami opracowało specjalistyczną linię 
przeznaczoną do kompleksowej pielęgnacji skóry z trądzikiem różowatym – Iwostin Rosacin. tworzą ją: 
Krem na dzień łagodzący skórę SPF 15, Krem na noc zmniejszający rumień oraz Specjalistyczna emul-
sja oczyszczająca. Preparaty redukują zaczerwienienia, poprawiają elastyczność skóry, zmniejszają od-
powiedź zapalną oraz ograniczają niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych na naczynia krwionośne. 
Zawierają wyselekcjonowane składniki aktywne o działaniu łagodzącym i zmniejszającym zaczerwienie-
nia	skóry,	m.in.	Neutrazen™,	biolin.	linia	nie	zawiera	parabenów	ani	środków	zapachowych.
Skóra z trądzikiem różowatym to zawsze skóra nadreaktywna. Właściwa pielęgnacja pozwala na zmniej- 
szenie odpowiedzi zapalnej, redukcję rumienia, zaczerwienienia i nadreaktywności oraz utrzymanie ba-
riery lipidowej naskórka w dobrej kondycji, co ogranicza niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych na 
naczynia krwionośne.
Niewłaściwie dobrane kosmetyki i nieprawidłowa pielęgnacja skóry mogą nasilić charakter zmian naczy-
niowych i w konsekwencji prowadzić do dalszego rozwoju trądziku różowatego. Lekarze dermatolodzy  
aż	w	87%	przypadków	zalecają	pacjentom	z	trądzikiem	różowatym	stosowanie	preparatów	pielęgnacyjnych, 
głównie dermokosmetyków dla skóry wrażliwej, które poprawiają kondycję naczyń włosowatych oraz 
zawierają filtry o wysokim wskaźniku protekcji. 
Aby zapewnić skórze wrażliwej z trądzikiem różowatym odpowiednią pielęgnację, Laboratorium Iwostin 
opracowało nową linię preparatów IWOStIN ROSACIN, które:
•	 łagodzą	podrażnienia	i	redukują	zaczerwienienia	skóry	(wyciąg	z	algi	złotej,	Neutrazen™)
•	 wzmacniają	napięcie	i	elastyczność	naczyń	włosowatych	(pronalen	aesculus	hsc,	witamina	c)
•	 zapewniają	prawidłowe	funkcjonowanie	flory	bakteryjnej	skóry	(biolin)
•	 wzmacniają	barierę	lipidową	naskórka,	zmniejszając	tym	samym	wrażliwość	skóry	na	czynniki		 	
 zewnętrzne (Lipex® Omega 3/6, Physiogenyl®).

NEPENTES	PHARMA	Sp.	z	o.o.	

IWOStIN RE-StORIN
innowacja	dla	skóry	dojrzałej	50+
W 5 dekadzie życia zaczyna się dla kobiet proces starzenia hormonalnego, spowodowany spadkiem pozio- 
mu hormonów płciowych – estrogenów. W efekcie skóra dostaje mniej bodźców zmuszających ją do rege-
neracji, produkuje mniej włókien podporowych, pogarsza się jej ukrwienie. W odpowiedzi na potrzeby skóry 
w okresie starzenia hormonalnego marka Iwostin przygotowała linię IWOStIN RE-StORIN. tworzą ją prepa- 
raty: Odbudowujący  krem na dzień SPF15, Odbudowujący krem na noc oraz Odbudowujący krem pod oczy. 
Receptury wszystkich produktów zawierają unikatowy kompleks Re-Structure (ceramidy, NNKt, kwas 
hialuronowy), który uzupełnia braki substancji budulcowych oraz Lipobelle Soyaglycone – bioaktywne 
fitoestrogeny z soi, które działając podobnie do estrogenu, zwiększają syntezę kolagenu i elastyny. Pre-
paraty mają potwierdzoną wysoką skuteczność działania. Powstały jako efekt wielomiesięcznych badań 
laboratoryjnych i aplikacyjnych.
Skóra jest jednym z narządów trwale pozostających pod wpływem hormonów płciowych. Dlatego też 
kobiece hormony – estrogeny wywierają silny wpływ zarówno na procesy biologiczne w skórze, jak i na jej 
skład. Z wiekiem, gdy zmienia się gospodarka hormonalna organizmu i zanika cykl miesiączkowy (około 
50. roku życia), zmniejsza się poziom produkcji estrogenów, co ma destrukcyjny wpływ na wszystkie 
warstwy skóry. Bardziej niż kiedykolwiek podlega procesowi atrofii, staje się coraz cieńsza, sucha, wiotka  
bezsilna wobec grawitacji, pojawiają się głębokie zmarszczki. W skórze właściwej zmniejsza się aktywność 
fibroblastów, odpowiedzialnych za wytwarzanie włókien kolagenu oraz hialuronianu sodu. W tkance pod-
skórnej obserwuje się zanik tkanki tłuszczowej, wyraźne są też ubytki kwasów NNKt oraz ceramidów.  
Na delikatnej skórze wokół oczu widoczne są opuchnięcia powieki dolnej (worki pod oczami) i cienie. 
Podłożem tych zmian jest spowolnienie regeneracji komórek i spadek aktywności produkcji włókien pod-
porowych. Dr n. med. Maria Noszczyk podkreśla, że „niedobór hormonów w organizmie mogą w pewnym 
stopniu zrekompensować skórze w tym okresie kosmetyki ze składnikami naśladującymi działanie estro-
genów”. 
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Medycznym rozwiązaniem tych problemów jest linia Iwostin Re-Storin, która swoje kompleksowe 
działanie zawdzięcza innowacyjnej, naukowo przebadanej formule. Dzięki temu preparaty poprawiają 
gęstość i napięcie skóry wrażliwej po 50. roku życia.

NEPENTES	PHARMA	Sp.	z	o.o.	

LIFTAKTIV	SERUM10
10 lat badań – 6 publikacji naukowych – 7 patentów
Nasze wartości:
•	 skuteczność	–	składniki	aktywne	o	potwierdzonej	badaniami	skuteczności.
•	 tolerancja	–	produkty	Vichy	zawierają	wodę	termalną	z	Vichy	o	właściwościach	wzmacniających	
 oraz regenerujących. testowane na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną.
•	 przyjemność	–	specjalnie	dobrane	konsystencje,	aby	zapewnić	łatwość
 i przyjemność aplikacji.
składniki:	głównym	składnikiem	jest	ramnoza	w	10%	stężeniu	–	naturalny	cukier	o	wyjątkowym	działaniu	
przeciw starzeniu się skóry. Ramnoza jest zdolna do regeneracji wszystkich komórek skóry, we wszystkich 
warstwach jednocześnie. jej skuteczność została potwierdzona w protokole badań klinicznych. Serum 
10	zawiera	również	kwas	hialuronowy	oraz	wodę	termalną	z	Vichy.	konsystencja	została	oparta	na	bazie	
ceramidów.
Uznana w farmakologii ze względu na właściwości kojące Ramnoza jest doskonale tolerowana przez skórę 
wrażliwą.
Delikatna i lekka konsystencja wpływa na natychmiastową poprawę elastyczności skóry.
Skóra jest aksamitna w dotyku.

Vichy Laboratoires

MELASCREEN	SERUM	DEPIGMENTUJĄCE
ten unikatowy produkt do pielęgnacji stworzono z myślą o skutecznym usuwaniu przebarwień skóry 
występujących miejscowo (np. ostuda, plamy starcze, dłonie i twarz). 
Skuteczność Serum Depigmentującego opiera się na synergicznym działaniu:
•	 kwasu	glikolowego,	który	delikatnie	złuszczając	zrogowaciały	naskórek,	wyrównuje	koloryt	skóry	
	 oraz	ułatwia	przenikanie	kwasu	azelainowego	w	głąb	skóry;	
•	 stężonego	kwasu	azelainowego	–	substancji	i	potwierdzonych	naukowo	właściwościach	
 depigmentacyjnych.
Przebarwienia ulegają rozjaśnieniu, a nierównomierna pigmentacja skóry zostaje wyrównana.
Produkt należy stosować codziennie rano i wieczorem, punktowo, na zmienione obszary skóry z wyjątkiem 
okolic	oczu.	Na	dzień	stosować	zawsze	w	połączeniu	z	melascreen	krem	spf50+	i	unikać	ekspozycji	na	słońce.	
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie Serum Depigmentującego Melascreen przez 
co najmniej 3 miesiące.

Pierre	Fabre	Dermo-Cosmetique

NORMADERM
Nawilżający krem zwalczający niedoskonałości skóry
5 testów klinicznych – zgłoszenie patentowe
Nawilżający krem, który zwalcza 6 oznak niedoskonałości skóry
Składniki: kompleksowe działanie 3 składników aktywnych: kwasu glikolowego, kwasu salicylowego  
oraz	kwasu	lha.
•		działa	matująco	dzięki	zawartości	krzemionki	oraz	perlitu
•		 testowany	na	3	kontynentach,	aby	potwierdzić	skuteczność	w	zróżnicowanych	warunkach.
•		 technologia	zaprezentowana	na	Światowym	kongresie	dermatologicznym	w	seulu
Opracowany, aby zwalczać wszystkie oznaki niedoskonałości skóry:
•		 redukuje	niedoskonałości
•		 zwęża	pory
•		matuje	skórę
•		 zmniejsza	zaczerwienienia
•		 redukuje	ślady	po	niedoskonałościach
•		wyrównuje	koloryt	skóry
•		odpowiedni	do	skóry	wrażliwej,	nie	powoduje	powstawania	zaskórników
•		 zawiera	wodę	termalną	z	Vichy	o	działaniu	kojącym	oraz	łagodzącym
•		bez	parabenów
•		hipoalergiczny
•		 lekka	konsystencja	zapewniająca	24	h	nawilżenie	skóry.

Vichy Laboratoires

TOLÉRANCE	EXTRÊME 
Krem łagodzący podrażnienia
krem	 nawilżający	 tolérance	 extrême	 to	 prawdziwy	 przełom	 w	 pielęgnacji	 skóry.	 powstał	 w	 oparciu	 



15Derma News

o innowacyjne procesy produkcji – produkcja formuły kremu w sterylnym otoczeniu oraz zapewnienie 
całkowitej sterylności produktu przez cały okres jego stosowania (opatentowany system zamknięcia  
o nazwie D.E.F.I). Nie zawiera żadnych konserwantów, substancji zapachowych, a nawet substancji po-
wierzchniowo	 czynnych.	 krem	 tolérance	 extrême	 zapewnia	 skórze	 po	 zabiegach	 dermatologicznych	
ultrabezpieczną pielęgnację nawilżającą. Może być stosowany jako pielęgnacja skóry po zabiegach es-
tetycznych	takich	jak:	lasery,	elektrokoagulacja,	peelingi,	depilacja,	fototerapia*.
*	główne	wskazania	przygotowane	w	oparciu	o	międzynarodowe	badanie	obserwacyjne	tolérance	extrême	przeprowadzone	w	8	krajach,	

z udziałem 478 pacjentów na grupie 1499 pacjentów.

Pierre	Fabre	Dermo-Cosmetique

tOLERIANE ULtRA
Aktywna pielęgnacja kojąca z neurosensyną dla wrażliwej skóry twarzy i okolic oczu (powieki)
Najwyższa tolerancja
testowany na najbardziej wymagającej skórze: skłonnej do alergii, atopii oraz na skórze powiek 
Natychmiastowe	i	dŁUgotrwaŁe	ukojenie	i	nawilżenie	skóry	twarzy	i	okolic	oczu,	dzięki:
•	 Neurosensynie,	składnikowi	aktywnemu	nowej	generacji,	który	działa	kojąco	i	przeciwzapalnie
•	 wodzie	termalnej	z	la	roche-posay,	która	koi	i	przeciwdziała	podrażnieniom
•	 masłu	karite	i	glicerynie,	które	nawilżają	skórę	i	odbudowują	barierę	ochronną
Dzień po dniu nadwrażliwość skóry jest redukowana, a jej komfort długotrwale przywrócony.
Innowacyjne opakowanie nowej generacji, opatentowana technologia.
SKUtECZNOŚĆ udowodniona klinicznie:
•	 Natychmiastowe	UkojeNie
u	90%	pacjentek	skóra	jest	ukojona	
u	78%	pacjentek	podrażnienia	są	złagodzone	
•	 długotrwałe	działanie	kojące
zaczerwienienie	–	46%
Uczucie	dyskomfortu	–	50%
Uczucie	pieczenia	–	45%
Wyjątkowo komfortowa konsystencja:
kremowa i bogata  – dla codziennej pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej.
innowacyjne	opakowanie	nowej	generacji,	zapewniające	95%	zużycia	produktu:
•	 1	hermetyczna	zasuwka
•	 0	pozostałości	na	aplikatorze
•	 3	zawory	przeciw	zanieczyszczeniom:
•	 0	zakażeń
Bezpieczeństwo formuły:
•	 0	kontaktu	ze	środowiskiem	zewnętrznym
•	 0	kontaktu	z	metalowymi	częściami
•	 1	trzywarstwowa	pochewka:
•	 0	utleniania
•	 1	zasysająca	się	do	wewnątrz	pochewka:
•	 0	pozostałości

La Roche-Posay

ULTRA-SENSILIUM	
Krem – ratunek dla skóry podrażnionej i zaczerwienionej 
Wskazania:
Preparat polecany jest do stosowania w nagłych podrażnieniach spowodowanych działaniem mydeł, 
zbyt agresywnych kosmetyków oraz czynników atmosferycznych (silnego słońca, wiatru, mrozu i in.). 
Krem jest także doskonały do regularnej pielęgnacji skóry delikatnej, wrażliwej skłonnej do podrażnień, 
zaczerwienień lub stale narażonej na drażniące działanie np. po goleniu. 
Działanie:
Preparat skutecznie i szybko łagodzi i koi podrażnioną skórę dzięki zawartości, w wysokim stężeniu,  
d-pantenolu	(5%)	oraz	alantoiny	(1,5%).	ponadto	obecność	d-pantenolu	pomaga	regenerować	naskórek	
oraz zmniejsza tendencję do nadwrażliwości skóry. Działanie D-pantenolu i alantoiny wspomagane jest 
przez olej Canola, który ma właściwości łagodzące i kojące.

Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris

WODA	TERMALNA	AVÈNE
woda	 termalna	 avène	 jest	 podstawą	 całej	 gamy	 dermokosmetyków	 avène.	 ma	 właściwości	 kojące,	
łagodzące podrażnienia, neutralizuje także działanie wolnych rodników. jest nisko zmineralizowana, 
bogata	w	oligoelementy,	zawiera	krzemionkę,	która	korzystnie	wpływa	na	skórę.	woda	termalna	avène	
jest przeznaczona do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, ale sprawdza się także po zabiegach es-
tetycznych, czy w przypadku dermatoz skóry. Z powodzeniem stosuje się ją w hydroterapii w Uzdro-
wisku	dermatologicznym	w	avène.	dzięki	bezpośredniemu	połączeniu	pomiędzy	źródłem	a	zakładem	
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produkcyjnym, konfekcjonowaniu w bloku sterylnym, nienaruszalności produktu potwierdzonemu folią 
ochronną jesteśmy pewni, że Woda, której używa konsument to ta sama woda co stosowana w Uzdro-
wisku.	woda	termalna	avène	w	spray'u	zapewnia	ukojenie	skóry	także	po	zabiegach	dermatologicznych.	
Działa kojąco i łagodząco na skórę, sprzyja zmniejszeniu rumienia, uczucia ściągnięcia skóry i dyskomfortu 
po zabiegach estetycznych, jak np. peeling, czy laser.

Pierre	Fabre	Dermo-Cosmetique

XYLOGIC	–	gama	ANTI-REDNESS
Skład i działanie preparatu: Xylogic ANtI-REDNESS to gama preparatów przeznaczonych do pielęgnacji 
skóry naczyniowej. Unikatowe receptury oraz odpowiedni dobór substancji aktywnych stanowią nie tylko 
doskonałą profilaktykę (wzmacniają i zmniejszają przepuszczalność drobnych naczyń), ale także aktywnie 
redukują istniejący rumień i zaczerwienienie. 
Niezwykle skuteczna formuła preparatów XYLOgIC ANtI-REDNESS oraz ich wyjątkowe działanie opiera 
się na transporcie substancji aktywnych w głąb skóry za pomocą nanosomów. Preparaty te doskonale 
sprawdzają się zarówno w monoterapii, jak również w podtrzymaniu efektów po zabiegach zamykania 
naczynek krwionośnych oraz likwidacji rumienia za pomocą laseroterapii lub IPL. 
Składniki aktywne gamy XYLOgIC ANtI-REDNESS:
•	 witamina	c	–	właściwości	antyoksydacyjne	i	rewitalizujące;	
 działa uszczelniająco i wzmacniająco ściany naczyń krwionośnych
•	 rutyna	+	witamina	e	–	wspomaga	działanie	witaminy	c	
•	 ekstrakt	z	arniki	górskiej	bogaty	we	flawonoidy	(kwercetyna	i	astragalina)	–	uelastyczniają	
	 i	zmniejszają	przepuszczalność	naczyń	krwionośnych;	dodatkowo	stabilizuje	witamina	c.
•	 kwas	fitowy	i	ferulowy	–	zapewniają	bardzo	wysoką	ochronę	antyoksydacyjną;	dodatkowo	kwas	fitowy	 
 wiąże i pomaga usuwać z organizmu nadmiar żelaza, dzięki czemu przyspiesza wchłanianie popękanych  
 naczynek. 
W skład gamy wchodzi:
Xylogic	 aNti-redNess	 protectiVe	 NaNoserUm	 (Nanoserum	 do	 skóry	 naczyniowej)	 –	 wyjątkowo	
skutecznie chroni i wzmacnia naczynia krwionośne, redukując rumień i stany zapalne dzięki synergii 
działania aktywnych składników. 
Xylogic	aNti-redNess	protectiVe	oXygeN	cream	(dotleniający	krem	do	skóry	naczynkowej)	–	wy-
jątkowa formuła opiera się na transporcie w głąb skóry cząsteczek czystego tlenu za pomocą nanosomów, 
dzięki czemu dotlenione komórki optymalnie wykorzystują dostarczane im składniki aktywne, co skutku-
je intensywną regenerację skóry.

Skuteczność preparatów XYLOgIC ANtI-REDNESS potwierdzona badaniami obserwacyjnymi „ocena 
skuteczności pielęgnacji skóry wrażliwej, naczyniowej po zabiegach dermatochirurgicznych i estetycz-
nych preparatami linii XYLOgIC ANtI-REDNESS” 
Badanie obserwacyjne pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Adama Włodarkiewicza 
(prof. dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz, lek. med. joanna Kwiatkowska-Buchowicz, dr n. med. Renata 
Budzicz, dr n. med. Olga glińska, lek. med. Elżbieta Baczewska-Staszak, dr n. med. jolanta Wojsa, dr n. med. 
Michał Sobjanek)
Wnioski: Preparaty linii XYLOgIC ANtI-REDNESS stosowane podczas zabiegów, jak i te stosowane w domu, 
są skuteczne i bezpieczne w kompleksowym leczeniu pacjentów ze skórą wrażliwą naczyniową. Prepara-
ty: krem i serum do cery naczyniowej do stosowania w domu skutecznie zmniejszają świąd, pieczenie  
i suchość skóry. Mogą być kojarzone z procedurami z zakresu dermatochirurgii i medycyny estetycznej, 
jak również w monoterapii.

Bio-Profil	Polska
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Jak	menopauza	wpływa	
na skórę i mięśnie twarzy?
Menopauza powoduje szereg zmian 
w fakturze i elastyczności skóry, spo- 
wodowanych głównie zmianą w po-
ziomie kolagenu zawartego w skórze 
właściwej.
 Skóra traci średnio 2,1% kolagenu 
rocznie. Jednak w ciągu pierwszych  
5 lat okresu okołomenopauzalnego  
i menopauzy może stracić nawet 30% 
zawartego w niej kolagenu. Kolagen 
to tkanka łączna pobudzająca wy-
twarzanie kwasu hialuronowego, 
który dodaje skórze miękkości i na- 
wilża ją.
 W miarę obniżania się poziomu 
kwasu hialuronowego skóra staje się 
mniej napięta. Obniża się objętość 
twarzy, a skóra traci zdolność do prze- 
ciwstawiania się sile grawitacji, 
co powoduje, że zmarszczki i linie 
stają się bardziej wyraźne. Ponadto 
mięśnie z wiekiem stają się nadak-
tywne i tracą zdolność regeneracji,  
co również przyczynia się do pow-
stawania głębszych zmarszczek.
 Niestety, podczas menopauzy  
i przez pięć kolejnych lat nasze twa-
rze zmieniają się stopniowo, chociaż 
my jako lekarze wiemy, że da się 
wyeliminować te objawy.
 

Czy to prawda, że skóra może 
wykazywać objawy menopauzy 
nawet na dziesięć lat przed jej 
pojawieniem się?
Tak, w pewnym stopniu jest to prawdą. 
Poziom kolagenu znajdującego się 
 w skórze może zacząć się obniżać 
nawet na dziesięć lat przed meno-
pauzą, co z kolei ma wpływ na gru- 
bość skóry właściwej, powodując 
suchość, nadmierną pigmentację  
i ścieńczenie skóry.
 Żeby jednak dodać szczyptę op- 
tymizmu, trzeba powiedzieć, że to 
wtedy lekarze medycyny estetycznej 
mogą naprawdę wyeliminować nie- 
doskonałości skóry i ograniczyć in-
tensywność wszelkich zmian wraz  
z nadejściem menopauzy.

Co mógłby Pan doradzić kobietom 
chcącym ograniczyć oddziaływa- 
nie zmian hormonalnych związa-
nych z menopauzą na skórę?
Zasadniczo doradzam swoim pacjen- 
tkom, by zawsze stosowały środki 
chroniące przed działaniem słońca 
i starały się wyeliminować lub zmi-
nimalizować istniejące problemy 
przed nastaniem menopauzy.  
Jest to bowiem moment, w którym 
zachodzące zmiany hormonalne 
mają negatywny wpływ zarówno  

na szybkość, jak i nasilenie powsta-
wania zmarszczek na skórze.

Czy lekarze powinni inaczej leczyć 
tego rodzaju pacjentki? A jeśli tak, 
to jak?
Tak, bezwzględnie. Ja zawsze pytam 
 pacjentki o datę ostatniego cyklu 
menstruacyjnego. Należy także pamię- 
tać, że zmiany gospodarki hormonal- 
nej mają wpływ na pacjentki zarówno 
w wymiarze fizycznym, jak i emocjo-
nalnym. Im lepszy kontakt emocjona-
lny znajdzie się z pacjentką na temat 
jej aspiracji i oczekiwań związanych 
z leczeniem, tym bardziej prawdopo-
dobne jest, że uda się znaleźć dla niej 
leczenie, które nie tylko pomoże jej 
wyglądać młodziej, ale też spowodu-
je, że będzie się czuła lepiej ze sobą.
Wreszcie ilość produktu zastosowanego 
u pacjentki i częstość zabiegów zasad-
niczo wzrasta, pomagając w uzyskaniu
i utrzymaniu pożądanego efektu.

Czy menopauza ma wpływ 
na strukturę kości twarzy?
Nie jestem ekspertem w tej konkretnej 
dziedzinie, ale wiem, że menopauza 
powoduje obniżenie poziomu wapnia 
w organizmie, powodując obniżenie 
gęstości kości. To z kolei ma wpływ na 
kości twarzy i jej budowę, powodując 
obwisanie i powstawanie zmarszczek.

Prowadzenie i leczenie 
pacjentek w okresie 
menopauzy

Wywiad z	Mauricio	de	Maio
Źródło: Perspective – magazyn wydawany przez Allergan
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Od ponad 35 lat Allergan angażuje 
się w badania i innowacje w medy- 
cynie estetycznej, wykazując niezło- 
mne dążenie do podnoszenia ja-
kości i bezpieczeństwa swoich pro- 
duktów. Dlatego też firma urucha-
mia kampanię „Liczy się jakość” 
(„Quality is Key”), która ma pomóc 
pacjentom i lekarzom w rozmowie 
na temat znaczenia jakości na rynku 
medycyny estetycznej.

Oto wypowiedź Douglasa Ingrama, 
prezesa Allergan w regionie Europy, 
Afryki i Bliskiego Wschodu: „W Al-
lergan rozumiemy, że gdy pacjent 
będzie poinformowany o jakości pro- 
duktu, będzie czuł się pewniej z de- 
cyzją podjętą na temat swojego za- 
biegu medycyny estetycznej. Wła-
śnie dlatego kampania „Liczy się ja-
kość” zachęca pacjentów do zadania 
swojemu lekarzowi prostych pytań 
na temat jakości używanych przez 
nich produktów. W ten sposób pa- 
cjenci będą czuli się pewniej, wie-
dząc, że wybierają procedury i pro- 
dukty najlepszej jakości”. […] „Uwa- 
żamy, że kampania ta będzie pierw- 
szą kampanią uświadamiającą i edu-
kacyjną na temat medycyny estetycz- 

nej, odbywającą się bez wskazania 
konkretnej marki. Mamy nadzieję,  
że w ten sposób uda nam się na no- 
wo zdobyć zaufanie do zabiegów 
medycyny estetycznej”.

jak mówi dr Nigel Mercer, były prze-
wodniczący stowarzyszenia BAAPS 
(British Association of Aesthetic and 
Plastic Surgery – Brytyjskie Stowarzy- 
szenie Chirurgii Estetycznej i Plasty-
cznej):  „Lekarze przyjęli kampanię 
z dużym entuzjazmem” – i dodaje: 
„jestem przekonany, że kampania 
pojawia się w bardzo ważnym mo-
mencie. Nie mam wątpliwości, że do- 
bra konsultacja na temat jakości sta-
nowi fundament każdego udanego 
zabiegu estetycznego”.

Kampania informacyjna na temat 
jakości jest prowadzona w ośmiu kra- 
jach Europy, w tym w Wielkiej Bry-
tanii,	 francji,	 Niemczech,	 hiszpanii	
i Włoszech. Dodatkowe informacje 
można znaleźć pod adresem: 
www.qualityiskey.com.

Firma Allergan zaangażowała się rów- 
nież w tworzenie wysokiej jakości 
programów szkoleniowych. Efektem 

tych zabiegów jest Akademia Me- 
dycyny Estetycznej (Medical Aesthe- 
tics Academy, MAA) – wszechstronna 
platforma umożliwiająca podejmo- 
wanie działań edukacyjnych i szko- 
leniowych przeznaczonych dla leka- 
rzy. MAA prowadzi szereg progra- 
mów wymiany wiedzy i doświadczeń 
oraz organizuje wydarzenia na szcze- 
blu krajowym, regionalnym i lokal-
nym, dążąc do zapewnienia rozwoju 
zawodowego poprzez ułatwienie 
podnoszenia poziomu umiejętności 
i wiedzy, co służy poprawie efektów 
u pacjentów i ich zadowolenia.

jakość jest punktem centralnym na-
kładów edukacyjnych firmy Allergan,  
czego wyrazem są podstawowe war- 
tości MAA. Oprócz rozwijania dosko-
nałości edukacyjnej i podnoszenia 
zadowolenia pacjentów celem Aka-
demii jest propagowanie opartego 
na zaufaniu, otwartego i integracyj-
nego środowiska, w którym cenio-
na jest różnorodność i które działa  
w sposób etyczny i uczciwy, by bu-
dować zaufanie klientów.

Po sprawie implantów piersiowych PIP cała branża medycyny estetycznej zna-
lazła się pod baczną obserwacją opinii publicznej, co rodzi pytania o jej obecny 
sposób funkcjonowania i potrzeby ukierunkowania jej rozwoju na przyszłość. 
zarówno	producenci,	jak	i	lekarze	mają	ważną	rolę	do	odegrania	w	budowaniu	
i odzyskiwaniu zaufania klientów poprzez zapewnianie im optymalnych rezul-
tatów leczenia i dbanie o długofalową reputację medycyny estetycznej. Pod-
stawowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma zagwarantowanie najwyższej 
jakości produktów i procedur estetycznych.

Kampania informacyjna firmy Allergan 
„Liczy się jakość”
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Dlaczego warto zamówić Ekspert ANtI AgINg?
Dwumiesięczny magazyn przeznaczony jest dla klientów 
twojego gabinetu. Autorami tekstów są wyłącznie eksperci: 
lekarze i specjaliści z zakresu kosmetyki i kosmetologii. 

Ekspert ANtI AgINg jest atrakcyjnym i bardziej wiarygod- 
nym niż ulotki reklamowe źródłem informacji dla pacjentów 
twojego gabinetu. 
Ekspert ANtI AgINg pełni rolę przewodnika po najnow-
szych zabiegach i produktach godnych polecenia. to także 
doskonały prezent dla stałych klientów.

Jak zamówić magazyn?
Wejdź na stronę internetową www.dermatologia-estetyczna.pl 
i wyślij zamówienie na prenumeratę e-mailem. 

Informacja i zamówienia: 
tel. 22	853	39	70, fax: 22	847	69	33
tel. kom.	695	80	38	01,	607	33	88	27,	605	33	27	76 
e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl

Opinie profesjonalistów
“Bardzo cenię Eksperta za informacje pomocne w naszej pracy.  
W naszym gabinecie każdy numer czytają najpierw wszyscy praco- 
wnicy. Pacjentki, zwłaszcza stałe klientki każdy numer biorą do domu, 
wręcz pytają czy jest już nowy Ekspert.  Folderków już nikt nie bierze do 
 domu – bo to jest coś co się wyrzuca a magazyn biorą do domu i jeszcze 
pożyczają koleżankom. Często słyszę od pacjentek, że cenią go za 
fachowość, teksty pisane są przez ekspertów i mają inny poziom niż 
te w prasie kobiecej.”
Marta	Żelizko,	Dyrektor	Centrum	Drermatologii	
Estetycznej i Laserowej Viva Derm, Warszawa

Złóż zamówienie 
na prenumeratę 

Magazynu 
Ekspert ANtI AgINg 



przekonania i pobożne życzenia. Zatem, 
co naprawdę wiesz o swoich klientach?

Odpowiedz sobie na kolejne pytania:
1. Czy wiesz, co czuje myśli i mówi  
 po zakończonej wizycie? 
2.  Czy potrafisz wejść w sytuację 
 klienta, aby zrozumieć jego uczucia 
 i potrzeby? 
3.  Czy znasz wypowiedziane 
 i nie wypowiedziane wymagania  
 klienta? 
4.  Czy wiesz, w jaki sposób chcesz,  
 aby klient był obsługiwany przez  
 twój gabinet/klinikę?

PO	SzKOLENIU:
„Zaprzyjaźniam się z moimi pacjen-
tami, badam co lubią, jakie mają 
zainteresowania, o czym lubią mówić. 
Pytam, słucham, zapamiętuję.”

teodozja Arkuszewska, 
właścicielka Estetis

twoi obecni i przyszli klienci/pacjenci 
kupują twoje usługi, ponieważ mają 
określone pragnienia, obawy, nadzieje. 
twoim zadaniem jest poznać je, zro-
zumieć i dostarczyć rozwiązań dla nich. 

PORUSzYć	EMOCJE
Fundamentem, na którym buduje się 
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AUtORKI: Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska
www.futuremd.pl, biuro@futuremd.pl

Wielu właścicieli gabinetów i klinik zadaje sobie pytanie, dlaczego niektórzy pa- 
cjenci przychodzą i odchodzą, a inni zostają na lata. Wiedza na ten temat w wa-
runkach dużej konkurencji i dynamicznego rozwoju rynku jest niemalże bezcenna. 
16 czerwca 2012 podczas pierwszego szkolenia zorganizowanego we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych, grupa właścicieli 
gabinetów i klinik dowiedziała się, jak świadomie zarządzać relacjami i co tak 
naprawdę buduje lojalność klientów.

Czego oczekują klienci? – poczucia 
bezpieczeństwa, niskiego ryzyka, 
gwarancji wyników, profesjonalnej 
obsługi, nowoczesnych metod, nis- 
kich cen. Ale to nie wszystko. Badania 
potwierdzają: satysfakcja nie gwa-
rantuje lojalności i długotrwałych 
relacji klienta z naszym gabinetem 
i nami.  tym, co buduje naprawdę 
długotrwałe relacje, są przeżywane 
doświadczenia i emocje, których  
dostarczamy pacjentowi jako firma 
i które tworzą szczególną więź mię-
dzy nimi a naszą firmą. Żeby tego 
dokonać, niezbędna jest wiedza o na- 
szym kliencie – jego potrzebach, pra- 
gnieniach, obawach, oczekiwaniach.

KIM	SĄ	TWOI	KLIENCI?
Zapewne potrafisz określić średni wiek, 
płeć czy status społeczny swoich klien- 
tów. te informacje są ważne, ale nie 
mówią, czego oni chcą i pragną. Spo-
śród wszystkich kobiet i mężczyzn, 
którzy „potrzebują” zabiegów estetycz-
nych, niektórzy chcą po prostu tanich 
zabiegów. Inni będą chcieli miejsca, 
gdzie używane są najnowsze metody 
i materiały najwyższej jakości. Dla nich 
cena będzie miała zdecydowanie dru- 
gorzędne znacznie. trzecia grupa  
może być zainteresowana miejscem  
o wspierającej, pełnej ciepła atmosfe- 
rze, gdzie każdy klient/pacjent jest 

traktowany indywidualnie i otacza-
ny szczególną troską.
 to trzy odmienne grupy. Nawet nie 
staraj się obsłużyć ich wszystkich! Każda 
z tych grup będzie miała inne kryteria 
oceny twoich usług, inne wskaźniki sa-
tysfakcji i różne emocje w stosunku do 
tych samych doświadczeń. Czy wiesz, 
co jest naprawdę ważne dla twoich 
klientów? 

Pomyśl	o	 swoich	klientach	 i	dokończ	
poniższe zdanie:

Klienci, którzy najbardziej pragną 
moich usług:

marzą o: ................................................................

boją się: ................................................................

potrzebują: .......................................................

szukają w Google: ..........................................

jeśli nie wiesz, czego pragną twoi  
kluczowi klienci, nie zwiększysz ich 
lojalności. 

Czasami może nam się wydawać,  
że znamy naszych klientów, wiemy 
„co ich boli”, czego pragną. Po głęb-
szej analizie okazuje się, że są to tylko na-
sze domysły, przeczucia, podejrzenia, 

Lojalny klient 
pilnie poszukiwany
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długotrwałe relacje z klientem, jest 
zawsze wiedza na jego temat. Ale 
kolejnym, nie mniej ważnym krokiem 
ku lojalności jest poruszenie jego 
emocji i stworzenie niezapomnia-
nych doświadczeń, adekwatnych do 
jego oczekiwań.

Niektóre gabinety czy kliniki w tro-
sce o swoich pacjentów, chcąc się 
wyróżnić na tle konkurencji, oferują 
coraz to nowe usługi, wartości do-
dane, promocje itp. Problem polega 
na tym, że często są to scenariusze 
stworzone według tego, co wydaje 
się właścicielom bądź osobom zarzą-
dzającym placówką i mają niewiele 
wspólnego z prawdziwymi oczeki-
waniami klientów.
 I tak oto powstają miejsca, gdzie 
klientki w ramach usługi otrzymują 
np. lampkę wina gratis. Niestety nikt 
wcześniej nie sprawdził, że większość 
z nich przyjeżdża samochodami i du- 
żo ważniejsze dla nich byłoby po-
większenie strefy parkingowej. Łatwo 
sobie wyobrazić, jakiego typu emo-
cje pojawiają się w chwili, gdy przez 
10-15 minut klientka szuka miejsca 
do zaparkowania. Czy o tego typu 
emocje i rodzaj doświadczenia chodzi? 
Niezapomniane doświadczenie to ta- 

kie, które powstaje w wyniku pre-
cyzyjnej odpowiedzi na oczekiwanie, 
a nawet je przewyższa. Relacje kli- 
niki z klientem to proces składa- 
jący się z wielu punktów kontaktu, 
czyli momentów, w których klient 
styka się z firmą i jej pracownikami. 
W tych właśnie momentach doświad- 
cza on określonych emocji: zadowo-
lenia, szczęścia, zwiększenia poczu-
cia własnej wartości lub przeciwnie, 
rozczarowania, obawy, niezadowole-
nia. Oferuj klientowi odpowiednie 
doświadczenia, czyli takie, jakich on 
pragnie. Zacznij zarządzać jego do-
świadczeniami.

Firmy,	 które	 potrafią	 dostarczać	
klientom pozytywnych doświad-
czeń,	 cieszą	 się	 o	 jedną	 trzecią	
wyższą lojalnością klientów od 
swoich konkurentów. 
Zarządzanie doświadczeniami klientów 
to coś więcej niż dobra obsługa. Doty-
czy funkcjonowania gabinetu/kliniki 
na wszystkich poziomach i we wszyst-
kich obszarach jej działalności. Każdy 
pracownik na każdym etapie kontaktu 
z klientem powinien być skoncen-
trowany na tym, aby spełnić jego 
oczekiwania, a nawet dostarczyć mu 
czegoś więcej. 

PO	SzKOLENIU:
„Najważniejszym i największym odkry- 
ciem był fakt, że „Pacjent musi być zachwy- 
cony, a nie tylko zadowolony z wizyty".
Postaram się tak budować relacje z pa- 
cjentami, by było im miło wracać do mnie 
i mieli przyjemne skojarzenia z gabine- 
tem oraz zaskakiwać ich tym, że otrzy- 
mają coś więcej niż się spodziewali”  

anita	huryń,	właścicielka	esteticon

5	 kroków	 dzięki,	 którym	 możesz	
zacząć zarządzać doświadczeniami 
swoich klientów:

1. Poznaj, a następnie skoncentruj  
 się na swoich klientach.
2. Dowiedz się, czego pragną, 
 o czym marzą, czego się boją,  
 czego chcą uniknąć, za czym  
 tęsknią.
3. Osobiście zaangażuj się w relacje  
 z klientem. 
4. Zadbaj, by każdy pracownik  
 również znał i rozumiał potrze- 
 by klienta oraz potrafił na nie  
 odpowiadać. 
5. Ustal, jakie nowe, pożądane 
 przez klientów doświadczenia  
 chcesz im zaoferować.

PAMIĘTAJ	RÓWNIEŻ,	ŻE:

Przeciętnie jeden źle potraktowany klient mówi o swoim niezadowoleniu 
jedenastu osobom, z których każda mówi o tym kolejnym pięciu. Daje to 
wiele złej reklamy.

Żeby zatrzeć złe wrażenie wywołane jednym negatywnym zdarzeniem, zwią- 
zanym z niewłaściwym potraktowaniem klienta, potrzeba aż 12 analogicz- 
nych zdarzeń o pozytywnym wydźwięku.

90%	klientów	nie	narzeka,	mając	powód	do	niezadowolenia.	oni	po	prostu	
już nigdy nie wracają. 

przeciętna	 firma	 straci	 10-30%	 swoich	 aktualnych	 klientów,	 głównie	 z	 po-
wodu złej jakości obsługi. Większość tych klientów można byłoby zatrzymać.

60%	klientów,	którzy	zrywają	kontakty	z	określoną	firmą,	robi	to	z	powodu	
obojętności okazywanej przez jej pracowników. 

1	=	11	x	5…

Jeden	minus	niszczy	
dwanaście plusów

Skargi? – NIE
Powrót? – NIE

zła	jakość	obsługi?
Strata 10-30 % klientów

Obojętność = 60% straconych 
klientów

 



N
O

W
O

śC
I R

YN
KO

W
E

WARtO WIEDZIEĆ:

22 Derma News

KREM	CPI	do	skóry	podrażnionej
Laboratoria	dermatologiczne	avène,	chcąc	zagwarantować	skórze	nadwrażliwej	podrażnionej	wy-
magany przez nią jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, opracowały na bazie konceptu „kosme-
tyku sterylnego” innowacyjny Krem CPI z zamknięciem DEFI – przeznaczony do pielęgnacji skóry 
najbardziej wymagającej.
Naukowcy z Działu badań Pierre Fabre zidentyfikowali jeden z kluczowych mechanizmów występujących 
przy podrażnieniu skóry: przyłączanie się enzymu proteaza serynowa do receptora komórkowego (PAR2)  
i uruchomienie szeregu reakcji tworzących stan podrażnienia skóry. Chcąc przeciwdziałać temu mecha-
nizmowi, opracowano nowy składnik aktywny – Parcerine® o podwójnym działaniu:

•	 odbudowa	płaszcza	hydrolipidowego	–	parcérine®	 stymuluje	 syntezę	 lipidów,	 które	poprawiają	 
jakość naruszonej naturalnej bariery skóry
•	 zmniejszenie	objawów	stanu	zapalnego	–	parcérine®	wchodzi	w	 interakcje	z	enzymem	aktywu-
jącym proces zapalny (proteaza serynowa), hamuje wydzielanie cząsteczek będących mediatorami 
stanu zapalnego i w rezultacie zmniejsza objawy stanu zapalnego.

Pierre	Fabre	Dermo-Cosmetique	Polska,	www.avene.com.pl	

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

DERMAPEN®	
to preparat, który na zawsze zmieni twoje postrzeganie zabiegów mezoterapii. Niespotykana sku-
teczność, łatwość i komfort wykonania zabiegu pozwalają lekarzom i pacjentom na całym świecie 
cieszyć się efektami terapii bez działań ubocznych. DERMAPEN® pozwala na wprowadzanie substancji 
czynnych w głąb skóry, które oparte jest na zasadzie automatycznego nakłuwania skóry za pomocą 
pulsujących igieł. Funkcja automatycznego nakłuwania skóry zastosowana w DERMAPEN® zwiększa 
efektywność zabiegów poprzez podniesienie stopnia przenikania substancji czynnych w skórę, 
jednocześnie redukując do minimum ból i dyskomfort pacjentów.
DERMAPEN® stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, pobudza fibroblasty poprzez działanie czyn-
ników wzrostu pochodzenia płytkowego, dzięki czemu poprawia gęstość i elastyczność skóry.
Dzięki opatentowanej technologii pulsujących igieł DERMAPEN® jest nie tylko bardziej efektywny  
i bezpieczny niż dotąd  znane metody stosowane w mezoterapii. Zabieg z zastosowaniem urządzenia 
DERMAPEN® znacząco skraca również czas leczenia i powrotu pacjenta do codziennych czynności.
Precyzyjnie dobrana głębokość iniekcji (w zakresie od 0,5 mm do 2 mm) pozwala na pełną kontrolę 
wykonywanego zabiegu. Urządzenie posiada certyfikat CE oraz FDA.

REVISAgE, www.revisage.pl

CYTELIUM
Cytelium Regenerujący płyn do skóry to preparat rekomendowany do pielęgnacji skóry podrażnionej, 
uszkodzonej, a zwłaszcza na sączące się rany. Substancje aktywne zawarte w Cytelium zapewniają 
kompleksową pielęgnację skóry uszkodzonej (sączących się ran):
•	 osusza	dzięki	działaniu	krzemianu	magnezu
•	 łagodzi	i	koi	skórę	dzięki	koloidalnemu	wyciągowi	z	ziaren	owsa	
•	 działa	antybakteryjnie	dzięki	zawartości	tlenku	cynku
szczegóŁowe	wskazaNia:
•	 sączące	się	rany	pourazowe	(zadrapania,	otarcia,	pęcherze)
•	 sączące	się	rany	chorobowe	(liszajec,	ospa	wietrzna	w	fazie	pęcherzyków,	odparzenia)
•	 atopowe	zapalenie	skóry	i	inne	egzemy	w	fazie	sączenia
•	 sączące	się	rany	powstałe	w	wyniku	podrażnienia	(wysypka	pieluszkowa)
•	 pielęgnacja	pępka	u	niemowląt
•	 maceracja	skóry	(fałdy	pod	biustem,	fałdy	pachwinowe,	fałdy	u	niemowląt,	
 zmacerowana skóra stóp u sportowców), łojotokowe zapalenie skóry

Pierre	Fabre	Dermo-Cosmetique	Polska,	www.aderma.com.pl	



Kalendarium

Dermatologia estetyczna to obecnie jedna 
z najbardziej prężnie rozwijających się 
dziedzin medycyny. Niemal co miesiąc 
dowiadujemy się o nowych rozwiązaniach, 
produktach, które można wykorzystać 
w naszej codziennej praktyce lekarskiej.
„Bycie na bieżąco” wymaga od lekarzy 
uczestnictwa w sympozjach, kongresach, 
które dają nie tylko możliwość podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, ale również 
zapoznania się z nowościami w tej branży.
Przedstawiamy subiektywny przegląd naj-
ważniejszych wydarzeń międzynarodowych, 
które warto wpisać do kalendarza.

• 21st EADV Congress Skin is Vital
 27-30.09.2012, Praga, Czechy

• 8th EMAA 2012 - 8th European 
 Masters in Anti-Aging medicine 
 Aesthetic Dermatology and Surgery 
 & Anti-aging Medicine 
 12-13.10.2012, Paryż, Francja

• Kongres Stowarzyszenia Lekarzy 
 Dermatologów Estetycznych
 8-10.03.2013, Warszawa, Polska

• 11th AMWC 2013 - 11th Anti-Aging 
 Medicine World Congress & Medispa 
 11th Anti-Aging Medicine World 
 Congress & Medispa 

 4-6.04.2013, Monte Carlo, Monaco

19Derma News

BEZPŁATNY MAGAZYN



24 Derma News

RY
N
EK

	M
ED

YC
YN

Y	
ES

TE
TY

Cz
N
EJ PREZENtACjE:

D.N. Pierwsze pytanie brzmi: 
Dlaczego	Fenice?
L.P. Pani Redaktor! Firma powstała 
ponad 20 lat temu! Dla Włocha 
to wieczność! 20 lat temu byłem 
rówieśnikiem Dantego! Tyle że on 
nigdy nie był w Polsce! Gdyby poznał 
Wasze kobiety, nie napisałby „Piekła”.

D.N. takie jesteśmy idealne?
L.P. O nie! Wad macie co najmniej 
tyle samo, co wszystkie inne 
– z męskiego punktu widzenia. 
I proszę mnie nie zabijać wzrokiem. 
Ja już się nie boję! Jesteście inne.
Dam przykład: nigdzie poza Polską 
nie zdarzyło mi się tak często pomylić 
matki młodej dziewczyny z jej starszą 
siostrą. To oczywiście nie reguła, 
ale zdarza się to częściej niż u nas 
na Południu.

D.N. No to kosmetyki 
są nam raczej niepotrzebne?
L.P. Jak ktoś mówi, że jest idealnie 
i nie może być lepiej, to jest albo 
Bogiem, albo głupcem. Założyłem 
Fenice w 2001 roku. Wprowadzaliś- 
my do Polski produkty medycyny 
estetycznej, które od wielu lat były 
powszechnie stosowane na całym 
świecie. I robimy to nadal, tyle że 
20 lat temu były one w Polsce albo 
nieznane zupełnie, albo prawie. 
Dziś Polska jest jednym z poważniej-
szych rynków medycyny estetycznej 
w Europie. Proszę sobie odpowiedzieć 
na pytanie, czy czasem moje Fenice 

nie ma w tym swojego skromnego 
udziału? Niecałe 4 lata po powołaniu 
do życia Fenice Sp. z o.o. w 2005 
musieliśmy stworzyć Europejskie 

Centrum Szkoleniowe Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging, gdzie przez 
cały rok intensywnie organizowane 
są szkolenia i spotkania naukowe 

Rozmowa z Luigi Del Prete 
–	Prezesem	firmy	Fenice	Sp.	z	o.o. 

Fenice	Spółka	z	o.o.	została	stworzona	po	to,	by	wprowadzić	na	polski	rynek	pro 
dukty dla medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, które od wielu lat są 
powszechnie dostępne i stosowane na całym świecie. Od 2001 roku oferuje jako 
wyłączny dystrybutor szeroką gamę preparatów do zabiegów estetycznych. 
Od	 lutego	2005	 roku	w	Warszawie	przy	ul.	Czarnocińskiej	3a	 rozpoczęło	dzia- 
łalność	 Europejskie	 Centrum	 Szkoleniowe	 Anti-Aging,	 które	 w	 ciągu	 7	 lat 
przeszkoliło	ponad	5000	lekarzy	z	całej	Polski.
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z zakresu medycyny estetycznej.
To najlepiej świadczy o potrzebach 
Polek i Polaków, ale też daje obraz, 
jak wymagający potraficie być. 
Reklama w tym kraju to tylko część 
sukcesu. Resztę daje edukacja i infor-
macje, których – zwłaszcza polscy 
lekarze – żądają na każdym kroku. 
Bardzo Was za to cenię i szanuję.

D.N. Co spowodowało, że stworzył 
Pan	firmę	akurat	o	takim	profilu?
L.P. Kochamy piękne kobiety, pani 
Redaktor! Z rynkiem medycznym 
i kosmetycznym jestem związany 
od 20 lat. Z kobietami od… może 
lepiej nie powiem. 
W latach 90. otworzyłem pierwszą 
firmę kosmetyczną we Włoszech, 
wiele podróżowałem i obserwowałem 
bacznie ten rynek. W 2000 roku 
spotkałem się z doktorem Romulo 
Mene z Brazylii. Zaraził mnie medy-
cyną estetyczną. Mene przekonał 
mnie do stworzenia oddziału medy-
cznego firmy kosmetycznej, która już 
wtedy bardzo dobrze funkcjonowała. 
I tak to poszło: w 2001 roku powstało 
jako drugie Fenice, na początek
z produktami stworzonymi przez 
Doktora Mene, ale już po miesiącu 
zgłosili się do nas producenci z pro-
pozycją poszerzenia oferty. I tak
bardzo szybko powstała komplek-
sową oferta dla lekarza medycyny 
estetycznej: od peelingów chemicz-
nych, po mezoterapię, wypełniacze, 
aż do intralipoterapii Aqualyx. 
Lekarze cenią nasze preparaty przede 
wszystkim dlatego, że producenci są 
znani na całym świecie, a produkty 
– o co dbamy i czego bezwzględnie 
przestrzegamy – są innowacyjne, 
bezpieczne i wszystkie posiadają 
rejestrację.

D.N.	Jakimi	priorytetami	kieruje	
się	Pan	w	prowadzeniu	firmy?
L.P. Jakość, innowacyjność i rozwój, 
ale to nie wszystko: sukces Fenice to 
praca całego zespołu wysoko wyspe-
cjalizowanych ludzi. Pracujemy 
razem nierozerwalnie już od 10 lat. 
Kiedy zaczęliśmy naszą przygodę 
z medycyną estetyczną w Polsce, 
ten rynek był jeszcze dziewiczy. Na- 
tychmiast okazało się, że lekarze 
żądają rzetelnego źródła wiedzy. 
Musieliśmy zacząć od wyszkolenia 
lekarzy z użycia sprzętu i preparatów. 

To była konieczność, ale stała się 
naszą pasją. W lutym 2005 roku 
powołaliśmy do życia Europejskie 
Centrum Szkoleniowe Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging. To dziś jedna  
z najbardziej uznanych i rozpozna-
walnych w Polsce placówek szkole-
niowych z zakresu wykorzystania 
technik medycyny estetycznej i prze-
ciwstarzeniowej. Współpracujemy 
z wieloma uznanymi specjalistami 
z całego świata: dr Romulo Mene 
– twórca linii Mene & Moy, dr George 
Virginio Oskarbski – członek i za- 
łożyciel Polskiej Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej i Sekcji 
Medycyny Estetycznej przy PTL, prof. 
Maurizio Ceccarelli, prof. Andrea Ale-
ssandrini – twórca gamy wypełniaczy 
Regenyal, prof. Pasquale Motolese 
– twórca preparatu Aqualyx, dr Roberto 
Pelliccia – twórca peelingów chemicz-
nych na bazie kwasu migdałowego, 
oraz dr Ezio Costa, prof. Pier Antonio 
Bacci, dr Antonello Tateo, dr Izabella 
Palmieri, prof. Italo Caparrucci, 
dr Maurizio Cavallini, dr Alessandro 
Thione. I wielu innych. 

D.N. Sami Włosi! tacy są dobrzy 
w ocenie naszych wdzięków?
L.P. Różnie o nas mówicie. Są facho-
wcami. Pracowitymi fachowcami  
– wbrew stereotypom. Może dlatego, 
że słońce Południa to wyzwanie dla 
cery, zwłaszcza kobiet. I niech piękne 
Polki mają się na baczności, bo dzięki 
pracy naszych specjalistów coraz 
trudniej i u nas jest odróżnić dbającą 
o siebie mamę od wyrastającej na 
piękność córki!

D.N.	No	cóż.	Kobiety	potrafią	
w siebie inwestować w każdym 
zakątku świata. A jak to jest 
z Wami?
L.P. Tylko w latach 2006-2011 roku 
zrealizowaliśmy 5 projektów szkole-
niowych współfinansowanych z EFS, 
w ramach których przeszkoliliśmy 
ponad 5000 lekarzy z całej Polski. 
A na dowód, że nie boimy się DOBREJ(!) 
konkurencji dodam tylko, że dzięki 
jednemu z naszych projektów 25 
podmiotów gospodarczych dostało 
dofinansowanie na uruchomienie 
działalności w zakresie kosmetologii 
i medycyny estetycznej. 
Od 5 lat nie mamy tygodnia bez 
szkolenia – średnio przeprowadzamy 

ich 3 tygodniowo w grupach 8-10 
osobowych (kursy zabiegowe). 
I stoimy na stanowisku, że nie jest 
to szczyt naszych możliwości. 
I potrzeb!

D.N.	Co	odróżnia	firmę	Fenice	
od konkurencji?
L.P. Edukacja. Szeroko rozumiana 
i dogłębnie pojęta. Zależy nam 
na tym, aby lekarze byli odpowie-
dnio przeszkoleni. Im też. To nasz 
wspólny prestiż i bezpieczeństwo. 
Zwłaszcza pacjentów, a jeżeli chodzi 
o działalność handlową, to wierzymy, 
że jakość obroni się sama!

D.N.	Jakie	nowości	produktowe	
zamierzacie	Państwo	wprowadzić	
na rynek w 2013 roku?
L.P. Jesteśmy w trakcie realizacji pro-
jektu: współpraca lekarz-farmaceuta. 
Na przełomie września i października 
nasze preparaty do kuracji domowej 
pojawią się w aptekach. Zależy nam 
 na propagowaniu medycyny este- 
tycznej jako dziedziny multidyscypli-
narnej i jej wspaniałych możliwości 
profilaktyki zdrowia wśród pacjen-
tów i farmaceutów. Moja firma nie 
ogranicza się tylko do działalności 
handlowej, zależy nam również 
na prawidłowym kierunku rozwo-
ju rynku medycyny estetycznej 
i właściwej edukacji „naszych” 
pacjentów. 

D.N.	Mówi	Pan	o	Fenice	
„moja	firma”,	„zrobiłem”,	rzadziej	
„zrobiliśmy”.	Fenice	to	nie	jedno-
osobowa	firma,	jak	sądzę?
L.P. Mówię tak, bo jestem dumny! 
Bo czuję, że to moja firma. Moi lu-
dzie, moi współpracownicy, moi 
przyjaciele. I wie Pani co? Sami 
Polacy! Tylko mówią po włosku,  
bo mimo całej sympatii do Was 
i Waszego kraju, nie zdołałem się 
przez tyle lat nauczyć porządnie 
Waszego języka, a z ludźmi Szefowi 
wypada się jakoś porozumiewać. 
Strasznie mi przykro z tego powodu, 
że nie poczytam już chyba Miłosza 
w oryginale. Ale w przekładzie 
też nie jestem jego fanem… więc 
może lepiej skupię się na Fenice? 
Dla dobra wszystkich, zwłaszcza 
kobiet.

D.N. Dziękujemy za rozmowę. 






