
Derma News
Kwartalnik dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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Koleżanki i Koledzy!

Witam w roku 2013, który na przekór pechowej 

„trzynastce” będzie z pewnością rokiem pełnym 
nowych wyzwań i sukcesów. I od razu zapraszam 
do lektury pierwszego w tym roku wydania Derma 
Newsa, w którym znajdą Państwo wiele informacji 
związanych z pielęgnacją skóry. Stale poszukujemy 
nowych rozwiązań, które pomogą w regeneracji 
oraz podtrzymaniu efektów zabiegowych. Mam 
nadzieję, że zamieszczone w naszym magazynie 
artykuły pomogą w tych poszukiwaniach.

W numerze znajdą Państwo również informacje 
o tym, jakie nowe technologie proponowane 
przez producentów urządzeń mogą okazać się 
pomocne w redukcji tkanki tłuszczowej. 

Na koniec zachęcam do przyswojenia kolejnej 
dawki wiedzy z zakresu marketingu dla lekarzy 
oraz poznania nowej firmy na rynku usług 
estetycznych – marki Revisage. 

Zapraszam do lektury!
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Opinie profesjonalistów
„Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej 
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze – praktycy, 
którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam, co napisa-
li moi koledzy i koleżanki. Pacjenci są zadowoleni, że podczas oczekiwania 
na zabieg (np. w czasie znieczulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat 
interesuje”.

Dr Dorota Prandecka, Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii Plastycznej Lasermed, Warszawa
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AutoR: dr Ewa Kiełczewska-Dytewska 

Do niedawna nieinwazyjna redukcja tkanki tłuszczowej w praktyce pozostawała je-
dynie terapią pomocniczą z uwagi na mało widoczne rezultaty. W ostatnich latach 
to się zmieniło. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń obiecujących spektaku-
larne efekty nieobarczone skutkami ubocznymi. W poniższym artykule postaramy 
się przyjrzeć zasadniczym różnicom pomiędzy dostępnymi rozwiązaniami.

Nieinwazyjna redukcja 
tkanki tłuszczowej i cellulitu 
– możliwości i zagrożenia

•  niemal całkowity brak skutków  
 ubocznych i podrażnień.

Pomimo możliwości, które daje tech-
nologia kawitacji, metoda ta budziła 
dotąd wiele kontrowersji. Powodem 
było ryzyko, jakim obarczone były te-
go typu zabiegi. 
Energia ultradźwiękowa może być 
dostarczona do tkanek w postaci zog-
niskowanej i niezogniskowanej fali. 
W przypadku fali niezogniskowanej  

technika likwidacji tkanki tłuszczo- 
wej metodą kawitacji ultradźwięko- 
wej charakteryzuje się bardzo dużą 
skutecznością i znikomą inwazyjno-
ścią. Do głównych atutów kawitacji 
ultradźwiękowej należą:
•  całkowite niszczenie komórek  
 tłuszczowych,
•  emulsyfikacja tłuszczu 
 i przyspieszenie jego metabolizmu,
•  działanie skoncentrowane 
 na tkance tłuszczowej,

obecnie sposobów na niechirurgiczną redukcję tkanki tłuszczowej jest wiele. Nie ma jednak metody idealnej i każda  
ma swoje wady i zalety. Analizując zasadnicze różnice pomiędzy stosowanymi technologiami, można wyciągnąć wnioski  
co do tego, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla pacjenta. 

Poniższa tabela prezentuje podstawowe różnice między dostępnymi technologiami:

Fala ultradźwiękowa absor-
bowana przez komórki 
tłuszczowe może doprowa-
dzić do ich zniszczenia (lizy) 
na drodze mechanicznej 
i termicznej. Przy niskich 
częstotliwościach dominują 
efekty mechaniczne, powsta- 
ją pęcherzyki kawitacyjne, 
które zapadając się, uwalnia-
ją energię niszczącą błony 
komórek tłuszczowych. Przy 
wysokich częstotliwościach 
przeważają efekty termicz-
ne, które decydują o lizie  
komórek tłuszczowych.

Fala radiowa oparta o efekt 
termiczny, który powoduje 
częściowe obkurczenie ko-
mórek tłuszczowych. Jednak
działanie koncentruje się  
w obrębie skóry właściwej.  
W konsekwencji ubytek
tkanki tłuszczowej jest zni- 
komy. Przyspiesza metabo- 
lizm komórek tłuszczowych, 
jednak nie powoduje ich
zniszczenia. takie działanie 
stwarza ryzyko niesatysfak-
cjonujących rezultatów 
oraz efektu jo-jo.

Zastosowanie „zimnego” 
lasera diodowego powoduje 
szereg fotobiochemicznych 
i biofizycznych reakcji 
prowadzących do powsta-
wania mikroskopijnych 
porów w błonie komórkowej 
komórek tłuszczowych, przez 
które wydostaje się upłyn-
niony tłuszcz. Jednak bada- 
nia kliniczne wykazały małą 
skuteczność podczas jednej 
sesji zabiegowej. Dlatego 
uzyskanie satysfakcjonują-
cych rezultatów wiąże się  
z koniecznością stosowania 
wielu sesji terapeutycznych.

tak jak podczas dostarczania 
energii mamy do czynienia  
z jej absorpcją przez tkanki, 
w przypadku ochładzania 
podczas kriolipolizy docho-
dzi jakby do ekstrakcji ener- 
gii. ochładzanie tkanek pro-
wadzi do powstania procesu 
zapalnego, który skutkuje os-
tatecznie martwiczą śmiercią 
komórek tłuszczowych.
Niska temperatura powoduje 
zasinienia, rumień, bolesność 
oraz może powodować 
okresowe zaburzenia czucia 
w nerwach obwodowych.

głowica tytanowa Cavi-Lipo

Kawitacja                     Fale radiowe                  Zimny laser                                       Kriolipoliza
ultradźwiękowa 
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AutoR: dr n. med. Albert Górnicki, 
z Instytutu omorphia w Bydgoszczy

Lipoliza iniekcyjno-
-kawitacyjna (Hydrolipo-
clasia ultradźwiękowa) 
– połączenie lipolizy 
iniekcyjnej oraz kawitacji 
ultradźwiękowej
Wprowadzenie obojętnego roztwo-
ru do podskórnej tkanki tłuszczowej, 
przed zastosowaniem zewnętrznych 
ultradźwięków, powoduje wielokro-
tne wzmożenie skuteczności zabie-
gu. Jeśli dodatkowo wprowadzany 
roztwór zawiera dodatek środków li-
politycznych lub skład powodujący 
naruszanie integralności błony ko-
mórkowej komórek tłuszczowych, to 
ilość rozpadających się komórek jest 

znacznie większa. Skutkuje to wię- 
kszą efektywnością zabiegu i mo-
żliwością zmniejszenia ilości sesji za-
biegowych, a co za tym idzie, zado-
woleniem pacjenta.

OXY-gamma-Lipoliza 
– połączenie tlenu 
hiperbarycznego pod 
ciśnieniem, gammaporacji 
(specjalny rodzaj elektro-
poracji) oraz kawitacji 
ultradźwiękowej
Dla osób, które mają opór przed na-
ruszaniem integralności ich tkanek  
i wprowadzaniem roztworów do pod-
skórnej tkanki tłuszczowej, ideal- 

nym rozwiązaniem jest zastosowa- 
nie oXY-Gamma-Lipolizy, czyli połą- 
czenia tlenu hiperbarycznego, te- 
chniki gammaporacji i zewnętrznych 
ultradźwięków o niskiej częstotli- 
wości. Zastosowanie zjawiska gam- 
maporacji (odpychanie elektrosta- 
tyczne i elektroosmoza) przy udzia-
le tlenu pod wysokim ciśnieniem 
umożliwia wprowadzenie głęboko 
pod skórę różnych środków che-
micznych i leków bez naruszania in- 
tegralności tkanek. Dodatkowo wpro- 
wadzony tlen wzmaga prawdopodo- 
bieństwo powstawania gazowych pę-
cherzyków kawitacyjnych po zasto- 
sowaniu zewnętrznych ultradźwięków.

Najnowszy trend 
– techniki łączone

W przypadku fali zogniskowanej 
(technika HIFu – High Intensity Fo-
cused ultrasound) energia koncen-
trowana jest na określonym obsza-
rze tkanki podskórnej, co prowadzi 
do lizy komórek tłuszczowych, ale 
również – w ograniczonym stopniu 
– może dochodzić do uszkodzenia 
naczyń krwionośnych, włókien ner-
wowych, mięśni i tkanki łącznej. 

skóra i podskórna tkanka tłuszczowa 
otrzymują w przybliżeniu taką samą 
ilość energii. Przekłada się to na małą 
skuteczność tej techniki w likwidacji 
tkanki tłuszczowej. Poza tym, część 
energii dociera również do głębszych 
partii ciała. W przypadku nieodpo-
wiednio wykonanego zabiegu fala 
mogłaby dotrzeć do kości i narządów 
wewnętrznych.

Dlatego jednym z powikłań techniki 
HIFu może być powstawanie od- 
czynów zapalnych i zwłóknień po-
zapalnych. tych efektów ubocznych 
pozbawiona jest całkowicie technika 
zwielokrotnionej interferencji fal ultra- 
dźwiękowych wykorzystana w urzą- 
dzeniu Cavi-Lipo.

Dzięki unikalnej budowie głowic za- 
biegowych urządzenie emituje zwie- 
lokrotnione fale ultradźwiękowe w pła- 
szczyźnie poziomej. Ma to ogromny 
wpływ na skuteczność, bezpieczeń-
stwo i komfort zabiegów.

Po jednorazowej aplikacji można za- 
obserwować redukcję obwodu rejo-
nu poddanego zabiegowi orienta-
cyjnie od 1cm do nawet 3,5 cm. 
Zabiegi wykonuje się w seriach po 
6, a efekty po całej serii to redukcja 
obwodu od ok. 6 cm do ok. 15 cm.



6 Derma News

D
er

M
At

O
LO

g
IA

 e
st

et
YC

zN
A

AutoR: dr Beata Stopińska

Skóra potrzebuje tlenu – to waru-
nek jej zdrowia. Jest on niezbędny 
podczas naturalnych procesów pro- 
dukcji kolagenu, elastyny i innych 
składników odżywczych zapewnia-
jących jej zdrowy i ładny wygląd. 
Jednym ze skutków starzenia się or-
ganizmu jest zmniejszanie się świa- 
tła kapilar doprowadzających tlen 
i inne składniki odżywcze do komórek 
skóry. W efekcie dochodzi do jej od-
wodnienia, pojawiania się przed-
wczesnych objawów starzenia, pow-
stawania zmarszczek i ogólnego nie- 
zdrowego wyglądu skóry. Jednym 
ze sposobów przeciwdziałania temu 
procesowi jest dostarczenie tlenu 
bezpośrednio do skóry. 
 terapia tlenowa jest powszechnie 
znana w medycynie. Przyspiesza go-
jenie się ran oraz regenerację skóry 
po przeszczepach, poparzeniach, na- 
promieniowaniu czy zakażeniach tka- 
nek miękkich. tlen ma także działanie 
antyseptyczne. Kremy zawierające 
nadtlenek wodoru działają lokalnie, 
jak tlen hiperbaryczny, i mają zna-
komity wpływ na skórę.
 organizm ludzki produkuje nadtle- 
nek wodoru w naturalny sposób. Jego 
poziom jest mniej więcej stały przez 
całe życie. Nadtlenek wodoru ma 
wpływ na stan błon komórkowych 
oraz na wydzielanie hormonów. od- 
grywa także ważną rolę w procesach 
regulacji poziomu cukru we krwi oraz 
podczas wytwarzania energii we wszy- 
stkich komórkach organizmu. Stymu- 
luje i reguluje system immunologi- 

czny, bezpośrednio i pośrednio nisz- 
czy wirusy, bakterie i grzyby.
 Nadtlenek wodoru jest wytwarza-
ny w sposób komercyjny i używany 
do celów medycznych od ok. 1920 
roku. od wielu lat zadawano sobie 
pytanie, czy dostarczenie skórze tlenu 
z zewnątrz będzie miało wpływ na pro- 
dukcję wolnych rodników tlenu, ta- 
kich jak Hydroxyl. Ówczesny stan na-
uki pozwalał jedynie na odpowiedź, 
zgodnie z którą Hydroxyl jest rodni-
kiem niezbędnym podczas zwalczania 
przez organizm różnych chorób, ale 
jego niekontrolowana nadprodukcja 
mogłaby być niebezpieczna. 
 Na dokładniejsze badania i ści- 
ślejsze odpowiedzi trzeba było jesz-
cze poczekać. Jednym z badaczy zaj-
mujących się tym problemem był 
dr Charles Farr, wybitny specjalista  
z zakresu medycyny, nominowany  
w 1993 roku do Nagrody Nobla za ba- 
dania nad nadtlenkiem wodoru. to 
on odkrył, że powstanie wolnych ro-
dników z nadtlenku wodoru byłoby 
w ludzkim organizmie praktycznie 
niemożliwe, bowiem w organizmie 
człowieka nadtlenek wodoru rozkła- 
da się na tlen cząsteczkowy i wodę. 
oznacza to zatem, że dostarczanie 
 nadtlenku wodoru jest dla człowieka 
i jego organizmu bardzo korzystne.

JAk DzIAłAJą kOsMetYkI 
zAWIerAJąCe NADtLeNek 
WODOru?
Natychmiast po nałożeniu kremu  
na skórę nadtlenek wodoru wchodzi 

w kontakt z katalazą, która występuje 
zarówno w naskórku, jak i w skórze 
właściwej. Enzym ten działa szybko  
i skutecznie: jedna molekuła katalazy 
w ciągu kilku sekund rozkłada miliony 
molekuł nadtlenku wodoru na mole-
kularny tlen i wodę. Na powierzch- 
ni naskórka nadtlenek wodoru na-
łożony w postaci ciekłej uwalnia 
cząsteczki tlenu, które zanurzone 
w kremie wytwarzają na skórze  
duże ciśnienie. W tym momencie 
wszystko zależy od konsystencji kre- 
mu, która powinna być taka, by po-
zwalała cząsteczkom tlenu i wody 
przeniknąć przez naskórek i dostać 
się do skóry właściwej. Efektywność 
tego procesu można mierzyć. Do-
brze skomponowany krem tlenowy 
zapewnia szybkie nawilżenie i natle-
nienie skóry aż do poziomu skóry 
właściwej. 
 Badania dowodzą, że dostarczanie 
skórze nadtlenku wodoru można uz- 
nać za terapię medyczną. Ze wzglę- 
du na unikalne właściwości i zdol-
ność szybkiego uwalniania tlenu nad- 
tlenek wodoru ma zastosowanie w me- 
dycynie do dotlenienia chorych, usz-
kodzonych komórek, aby przywrócić 
ich prawidłowe funkcje. Badania kli- 
niczne potwierdziły nie tylko skute-
czność nadtlenku wodoru, ale rów- 
nież jego bezpieczeństwo i brak skut- 
ków ubocznych.
 Krem zawierający nadtlenek wo- 
doru zastosowany w pielęgnacji skóry 
zawiera zwykle bardzo niewielką,  
ale niezwykle skuteczną jego ilość: od 

Czego naprawdę 
potrzebuje skóra?

W czym może pomóc i jakich efektów się spodziewać po kremie ze stabilizowanym 
tlenem? Czy istnieje krem, który poprawia wygląd skóry, redukuje zmarszczki 
oraz sprawia, że wyglądamy młodziej? Na te i inne pytania odpowiada dr Beata 
stopińska po roku stosowania kosmeceutycznej marki karin Herzog w swojej klinice. 



7Derma News

1% do 3%. Stosowane w codziennej 
pielęgnacji kremy szybko przynoszą 
oczekiwane efekty: zwiększa się ilość 
kolagenu i poprawia się wygląd skóry, 
co potwierdza jej badanie pod mi-
kroskopem. Samo jednak dodanie 
nadtlenku wodoru do kremu nie 
oznacza jeszcze, że krem ten auto- 
matycznie dostarczy tlenu komór-
kom skóry właściwej. Dlatego ważny 
jest taki skład kremu, aby uwolniony 
tlen wytwarzał właściwe ciśnienie  
na skórze. Właściwe, to znaczy duże. 
to dlatego wiele osób odczuwa na- 
cisk lub mrowienie skóry bezpo-
średnio po nałożeniu kremu tleno-
wego, a krem lekko spienia się, by po 
kilku minutach zniknąć z powierz-
chni skóry. 
 Skutki działania takiego kre-
mu można mierzyć za pomocą 
przezskórnego monitora tlenowe-
go. Jest to urządzenie medyczne 
używane na oddziałach intensywnej 
terapii. Działa nieinwazyjnie i mierzy 
zawartość tlenu w skórze. Dobre 
kremy zawierające nadtlenek wodo-
ru mogą podnieść poziom tlenu 
w skórze do 400, a nawet 800 mm 
słupka rtęci, czyli poziomu, który 
można osiągnąć w komorze hyper-
barycznej. 
 Jest jeszcze jedna ciekawa zależ- 
ność między powstawaniem wol-
nych rodników a poziomem natle-
nienia skóry. Z badań wynika jedno-
znacznie, że wolne rodniki powstają 
w tkankach niedotlenionych oraz ob- 
jętych procesem zapalnym. Dotle-
nienie skóry prowadzi do ogranicze-
nia produkcji wolnych rodników nie 
tylko w skórze, lecz także w głębiej 
położonych tkankach.
 Z wiekiem maleje natlenienie skóry. 
Już osoba 25-letnia ma znacznie niż- 
szy poziom tlenu w skórze niż zdro- 
wy nastolatek. Naczynia krwionoś- 
ne, zwłaszcza naczynia włosowate, 
szybko zmniejszają swój przekrój. 
Skóra na twarzy starzeje się szyb-
ciej niż skóra na innych częściach 
ciała. typowe uszkodzenia skóry wy-
nikające z niedostatku tlenu obser-
wujemy u osób palących papierosy.
 Z naukowych opracowań medycz- 
nych wynika, że dotlenienie skóry 
jest warunkiem syntezy kolagenu 
i angiogenezy. Dotlenienie oznacza 

podniesienie poziomu tlenu w skórze 
w mierzalny sposób. Jednak jeżeli 
czas silnego natlenienia skóry będzie 
krótszy niż 1 godzina, wówczas efek- 
ty będą prawie niezauważalne. Do- 
bry krem zawierający nadtlenek wo-
doru podnosi poziom tlenu w skórze 
na okres ok. 2 godzin. Do wysokiego 
poziomu natlenienia skóry powinno 
dochodzić nie częściej niż 2 razy  
na dobę, zatem stosowanie kremu 
rano i wieczorem całkowicie wystarcza. 
 Dr Charles Farr z Instytutu Nobla 
w Sztokholmie prowadził badania nad 
zawierającymi nadtlenek wodoru kre- 
mami Karin Herzog. Kremy te wy-
różniają się wyjątkową skutecznością 
w działaniu na skórę. Należy jednak 
wyjaśnić kilka wątpliwości dotyczą- 
cych składu tych kremów. Pierwsza 
ważna kwestia to relatywnie niewiel-
ka ilość składników odżywczych. Wy- 
nika ona z dwóch przyczyn: w kre-
mie z nadtlenkiem wodoru nie da się 
zawrzeć wielu składników, ponieważ 
ich obecność może przeszkadzać 
w stabilizacji tlenu; ponadto wiele 
składników współczesnych kremów 
wcale nie powinno dostawać się do 
skóry właściwej. Kremy z nadtlen-
kiem wodoru zawierają zatem tylko 

te składniki, które nie przeszkadzają 
w stabilizacji tlenu i mogą być do- 
starczone na poziom skóry właściwej. 
 Druga wątpliwość dotyczy zawar-
tości oleju parafinowego. Składnik 
ten pełni rolę stabilizatora nadtlenku 
wodoru w emulsji. Istotą kremów 
z nadtlenkiem wodoru jest wspo-
maganie naturalnych procesów re- 
generacji skóry, a tlen jest jej naj-
ważniejszym składnikiem. Zregene-
rowana skóra otrzymuje potrzebne 
składniki odżywcze z organizmu!
 Paul Herzog był pierwszym nau-
kowcem na świecie, któremu udało 
się ustabilizować tlen w emulsji  
i stworzyć profesjonalne preparaty 
do pielęgnacji skóry. okazało się też, 
że tlen zawarty w emulsji w postaci 
cieczy/w postaci płynnej (nadtlenek 
wodoru H2o2) w kontakcie ze skórą 
uwalnia się do postaci gazu (gdy 
atomy tlenu spotykają się i łączą  
w molekuły, następuje transformacja 
płynu w gaz, który zajmuje: 22,4 wię- 
kszą objętość). Wówczas wytwarza się 
ciśnienie pozwalające mu wniknąć 
w głębiej położone warstwy skóry. 
 Witamina A, pod działaniem ciśnie- 
nia wytworzonego przez uwalniający 
się z kremu tlen dostaje się do skóry 
właściwej i tam jest zakwaszana. 
Już w skórze powstaje z niej kwas 
retinowy, który stymuluje produkcję 
kolagenu.

uwaga praktyczna: kremów z tlenem 
nie powinno się łączyć z innymi pro-
duktami kosmetycznymi. tlen może 
wprowadzać w skórę niepożądane 
substancje.
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AutoR: Agatha Pelc, Medbeauty International

Wielofunkcyjna platforma zabiego-
wa Medbeauty Contour to pierwszy 
dostępny na rynku aparat przezna-
czony do kompleksowej terapii nie-
doskonałości sylwetki. Łączy w sobie 
cztery unikatowe technologie:
• zimnego lasera,
• kawitacji ultradźwiękowej,
• próżniowego endomasażu,
• radiofrekwencji heksapolarnej 
w połączeniu z laserem biostymu-
lacyjnym.
Medbeauty Contour powstał w wy-
niku prac badawczych szwedzkich 
naukowców. Aparat ma certyfikat CE 
i spełnia restrykcyjne normy bezpie-
czeństwa obowiązujące w Szwecji.
 Zimny laser to technologia wyko-
rzystywana w medycynie estetycznej 
od kilku lat. Polega na zastosowaniu 
niskoenergetycznego promieniowania, 
które w sposób selektywny działa tyl- 
ko w stosunku do komórek tkanki tłusz- 
czowej (adipocytów). Dzięki wysokiej 
selektywności światło lasera wnika przez 
skórę i ogniskuje się jedynie w adi- 
pocytach, omija zaś znajdujące się 
w tkance tłuszczowej naczynia krwio-
nośne i nerwy, więc proces jest bar-
dzo bezpieczny i całkowicie bezbo- 
lesny. Energia lasera powoduje obkur- 
czanie i pewnego rodzaju „zasusze- 
nie” komórek tłuszczowych, co dopro- 
wadza do usunięcia na zewnątrz za-
wartych w nich trójglicerydów. Same 
adipocyty ulegają obkurczeniu.
 Zastosowany w urządzeniu nisko- 
energetyczny laser beautylipo emi- 
tuje światło o długości fali 650 nm. 
Wyposażony jest w cztery głowice, 
z których każda emituje energię 10 x, 
w skuteczny sposób następuje pro- 
ces obkurczenia adipocytów i „wy- 
rzut” zawartych w nich trójglicery- 
dów do przestrzeni międzykomórko-
wej. Dwie dodatkowe głowice lasera 
biostymulacyjnego, umieszczanego 
bezpośrednio nad węzłami chłonny- 
mi, stymulują układ odpornościowy  
i zwiększają produkcję makrofagów 

w celu bardziej efektywnego pro-
cesu rozkładu trójglicerydów w miej-
scu zabiegu.
 Kolejnym etapem jest przepro-
wadzenie kawitacji ultradźwiękowej. 
to zabieg polegający na zastosowa- 
niu zewnętrznego źródła ultradźwię- 
ków, wywołującego w tkance tłusz- 
czowej zjawisko kawitacji. Głowica 
emituje ultradźwięki o mocy od 5 
do 50 W/cm² z częstotliwością 40 kHz. 
Aby proces kawitacji ultradźwiękowej 
w efektywny sposób zachodził w tkan- 
ce tłuszczowej, musi być ona w odpo-
wiedni sposób upłynniona. Dotychczas 
uzyskiwano to w dwojaki sposób.
 Najczęściej zalecano pacjentkom 
przyjmowanie zwiększonej ilości pły- 
nów w okresie poprzedzającym za- 
bieg lub nastrzykiwano bezpośrednio 
przed zabiegiem tkankę tłuszczową 
solą fizjologiczną lub substancjami 
lipolitycznymi. Innowacyjność zabie- 
gu wykonywanego przy zastosowa- 
niu Medbeauty Contour polega na 
uzyskaniu odpowiedniego poziomu 
upłynnienia tkanki tłuszczowej w pier- 
wszej części zabiegu wykonywanego 
z zastosowaniem zimnego zabiegu 
beautylipo. trójglicerydy znajdujące 
się w przestrzeni międzykomórkowej 
tkanki tłuszczowej upłynniają ją i dzię- 
ki temu obniżają próg kawitacji, 
której proces zachodzi w sposób bar-
dzo efektywny i skuteczny.
 Następnie wykonujemy endoma-
saż próżniowy. Aparat dysponuje sze- 
ścioma programami zabiegowymi, mo- 
żliwe jest także indywidualne usta- 
wienie parametrów. Głowice wytwa-
rzają próżnię w zakresie od 10 do 
100 kPa. Dzięki tak szerokiemu za- 
kresowi możliwe jest dobranie odpo- 
wiednich parametrów zabiegu dla 
 każdego pacjenta. Masaż umożliwia 
sprawniejsze odprowadzenie uwol-
nionych trójglicerydów z miejsca za- 
biegu i przyspiesza osiągnięcie pożą- 
danego efektu. 
ostatnim etapem procedury zabie- 

gowej jest zastosowanie radiofrek-
wencji heksapolarnej w połączeniu  
z laserem biostymulacyjnym. Podsta-
wowym problemem pojawiającym 
się na skutek wszystkich zabiegów ma- 
jących na celu redukcję tkanki tłusz- 
czowej był problem związany z na-
dmiarem wiotkiej i obwisłej skóry. Fa- 
le radiowe wywołują zjawisko pola- 
ryzacji cząsteczek oraz tarcie, prowa- 
dzi to w konsekwencji do podgrzania 
tkanek. Radiofrekwencja heksapo- 
larna w Medbeauty Contour podgrze- 
wa skórę właściwą w zakresie od 45 
do 60 stopni C, dzięki czemu można 
skutecznie wywołać proces odnowy 
skóry właściwej, w wyniku remodelo- 
wania i zmiany struktury znajdujących 
się tu włókien kolagenowych. 
 Znajdujący się w głowicy heksa-
polarnej laser biostymulacyjny o dłu-
gości fali 940 nm, emitujący energię 
5 mW/cm², dodatkowo stymuluje 
fibroblasty – komórki znajdujące się  
w skórze właściwej do produkcji nowe-
go kolagenu i elastyny. Długość fali 
940 nm była dotychczas wykorzysty-
wana w zabiegach liposukcji lasero- 
wej i skutecznie wpływała na popra- 
wę jędrności skóry i stymulację syn-
tezy nowego kolagenu i elastyny. 
takie połączenie technologii fal ra-
diowych i lasera biostymulacyjnego 
daje rewelacyjne efekty w zakresie 
ujędrnienia i napięcia skóry.
 W wyniku tak przeprowadzonej 
procedury zabiegowej możliwe jest 
zmniejszenie obwodu ciała od 2 do 
6 cm już po jednym zabiegu. Za-
biegi wykonywane są zwykle w serii 
około 6 powtórzeń, najczęściej raz  
w tygodniu. Czas przerwy między za-
biegami potrzebny jest na skutecz-
ny rozkład usuniętych w ich wyniku 
trójglicerydów.
 
Osoby zainteresowane testami 
Medbeauty Contour we własnym 
gabinecie prosimy o kontakt 
pod nr tel. 602 216 601, 513 503 208

Medbeauty Contour – nowatorskie podejście 
do problemów konturowania sylwetki
W trosce o piękno skóry staramy się nie zapominać też o tym, by ciało miało 
odpowiednią wagę i kształt. Prezentujemy najnowsze urządzenie, które może 
pomóc w modelowaniau sylwetki.
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W epoce stresu, błędnego odżywiania i chorób spowodowanych zanieczyszczeniem 
środowiska wiele osób powraca do leczniczych sił przyrody. Jednym z najchętniej 
wykorzystywanych „darów natury” są algi.

„Morze oczyszcza nas z chorób” – Eurypides 

Zdrowotne działanie alg 

Zainteresowanie człowieka algami 
sięga starożytności. od niepamięt-
nych czasów wykorzystywane były  
na Dalekim Wschodzie jako poży-
wienie. Jednak przez długi okres 
– do XIX w. – wiedza na temat ich 
osobliwych właściwości była niewiel- 
ka. W Islandii i na Alasce już przed 
2000 lat jadano algi z gatunku Rho-
dymenia palmata, traktując je jak  
warzywo. Dyktowała to konieczność 
(inne rośliny tam zimą nie rosną) i in- 
tuicja. Starożytni Grecy (teofrast, Dio- 
skurydes) określali glony nazwą phy-
kos (wodorost). Rzymianie wprowa-
dzili zbliżoną do greckiej nazwę  
fukus. o naturze glonów starożytni 
przez bardzo długi czas wiedzieli nie- 
dużo. Niektóre z nich uważano za mor- 
skie mchy i porosty, plwocinę żab, 
ekskrementy owadów lub produkt 
gnicia. Badania nad składnikami alg 
są młodsze niż zwyczaj ich kulinar-
nego wykorzystania. Dopiero pod 
koniec XVIII w., gdy modne stały 
się kąpiele lecznicze, dr Hufeland 
zainteresował się przydatnością tych 
roślin w leczeniu ostrych schorzeń. 
W 3000 roku p.n.e. w Chinach za pa- 
nowania cesarza Shen-Nunga leczo-
no algami tarczycę. Hipokrates (IV w. 
p.n.e.) doradzał ciepłe kąpiele mor-
skie, również Platon zachwalał dobro- 
dziejstwa morza. 
 W XVIII w. nastąpiło ponowne „od-
krycie morza” dla medycyny. W 1750 r. 
angielski lekarz Richard Russel wzbu-
dził sensację, lecząc algami różne 
choroby skóry. W XIX w. dzięki szyb-
kim postępom nauki terapia morzem 
zyskała nowy rozmach. W 1811 r. 

odkryto znaczenie jodu, w 1850 r. 
odnotowano sukcesy leczenia gru-
źlicy i krzywicy, a w 1862 r. biolog 
Duchene odkrył zdolność pewnych 
alg do redukowania tłuszczu. W roku 
1867 utrwaliło się pojęcie thalasso-
terapii (z grec. thalasso – morze).  
W 1895 r. biolog René Quiton w testach 
na zwierzętach wykazał wspólne ce- 
chy plazmy krwi i wody morskiej. 
Fakt ten zdecydowanie przyspieszył 
badania nad wykorzystaniem alg.  
Z początkiem XX w. naukowcy zajęli 
się tym intensywniej. Wyróżniono 
m.in. 12 alg tzw. „spożywczych”. Wy- 
kazano jonową penetrację składni- 
ków zawartych w algach, co ma ogrom- 
ne znaczenie nie tylko dla medycyny, 
ale także dla przemysłu kosmetycz-
nego i farmaceutycznego.

CO tO są ALgI? 
Poprawnie powinno się mówić glo-
ny. Glony to w większości rośliny by-
tujące w wodzie zarówno morskiej, 
jak i słodkiej. Znamy ponad 30 000 
gatunków alg. Dla potrzeb przemysłu 
spożywczego, farmaceutycznego i ko- 
smetycznego wykorzystywanych jest 
zaledwie kilkadziesiąt gatunków. Naj- 
bardziej wartościowe algi pozyski-
wane są z mórz okolic Japonii, Breta-
nii, Hawajów. Co ciekawe, część alg 
to rośliny zbudowane tylko z jed-
nej komórki, ich wielkość nie prze-
kracza dziesiątych części milimetra. 
Inne, np. Laminaria, mogą osiągnąć 
długość kilkunastu metrów. 
u podstaw stale rosnącego zaintere-
sowania algami leżą trzy podsta-
wowe właściwości:

bogactwo składników – algi zawie-
rają wiele aktywnych związków che- 
micznych, a niekiedy są źródłem uni-
kalnych, nie występujących gdzie in-
dziej substancji, biozgodność wnę- 
trza alg z wnętrzem naszych ko- 
mórek, ilość substancji biologicznie 
aktywnych – algi pobierają różne 
składniki rozpuszczone w wodzie; 
w ich wnętrzu następuje ogromne 
zwielokrotnienie stężenia tych sub-
stancji, niekiedy 1000-10 000 razy. 
 Algi, zwane przez algologów „le-
karstwem morza”, oferują medycynie 
szerokie możliwości zastosowania. 
Wykorzystywane są m.in. w derma-
tologii, reumatologii. We Francji są 
one składnikiem, niekiedy podsta- 
wowym, około 46 preparatów farma-
ceutycznych. Algi, z tkwiącą w nich 
pierwotną siłą oceanu, stanowią dla 
człowieka szansę na przemianę jakości 
jego życia i ochronę przed zarówno 
starymi, jak i nowymi chorobami.
 od niedawna algi hoduje się w spe-
cjalnych plantacjach – laboratoriach. 
Warunki ich rozwoju są poddane 
ścisłej kontroli. Dzięki temu można 
„zmusić” algi do produkcji substancji, 
na których nam najbardziej zależy. 
Wiadomo na przykład, że algi w wa-
runkach stresu, gwałtownej zmiany 
temperatury czy zmiany natężenia 
światła są w stanie zwielokrotnić 
zawartość różnych substancji we 
wnętrzu swoich komórek, np. beta-
karotenu, witamin z grupy B, PP. In-
nym sposobem pozyskiwania alg 
jest eksploatacja mórz, w których 
rośliny te rosną w większej ilości. 
Przed kilkunastoma laty uwagę nau-



kowców – biotechnologów oraz lekarzy – zwróciły specyfi-
czne właściwości alg z gatunku Spirulina. Mikroalgi gatunku 
Spirulina Arthrospira Maxima na przestrzeni milionów lat 
wykształciły unikalny mechanizm obronny, chroniący je przed 
ich naturalnymi wrogami – wirusami, grzybami i bakteriami. 
W chwili zagrożenia wytwarzają potężne ilości silnie skoncen-
trowanych polisacharydów, które zapobiegają przeniknięciu 
drobnoustrojów do wnętrza zdrowych komórek. 
 Wytwarzając ekstrakt, alga nie podejmuje walki z drobno-
ustrojami (w tym przede wszystkim z wirusami), lecz chroni 
komórki zdrowe niezainfekowane. Działanie ekstraktu po-
lega więc na wytworzeniu ochronnej bariery wokół zdro-
wych komórek, w ten sposób uniemożliwiając wtargnięcie 
drobnoustrojów do wnętrza tychże komórek. Bez tych szcze-
gólnych zdolności ich przeżycie na przestrzeni miliardów lat  
nie byłoby możliwe. 
 Naukowcom firmy ocean Pharma we współpracy z kliniką 
dermatologiczną z Hamburga w wyniku wieloletnich badań 
udało się opracować biotechnologiczny proces, w wyniku 
którego „zmusza się” algi do wytwarzania polisacharydowego 
ekstraktu. Właśnie ten wybrany i pozyskany w drodze opaten-
towanego procesu ekstrakcji wyciąg, który w szczególnych 
warunkach zostaje wytwarzany przez algę Spirulina Arthro-
spira Maxima, jest czynnym i zarazem głównym składnikiem 
obu linii Spirularin® i Skinicer®.
 Wskazania do zastosowania ww. preparatów to przede 
wszystkim te choroby i nieprawidłowe funkcjonowanie skóry, 
u podłoża których leżą infekcje drobnoustrojami (wirusy, 
bakterie, dermatofity). 
 Wiedząc, że ekstrakt w specyficzny sposób chroni zdrową 
komórkę przed wtargnięciem drobnoustrojów, preparaty  
z linii Spirularin® powinny być stosowane w następujących 
sytuacjach:
• brodawki pospolite – kuracja pierwotna, 
• pielęgnacja miejsc, z których usunięto brodawki pospolite  
 (ochrona przed reinfekcją),
• powikłane infekcją bakteryjną przewlekłe stany zapalne 
 w przebiegu AZS (działanie ekstraktu powoduje zaha-
 mowanie wzrostu nawet najbardziej opornych drobno-
 ustrojów (MRSA) (methicyllin-resistant Staphylococcus
  aureus),
• wrastające paznokcie, szczególnie w sytuacjach   
 nawracających stanów zapalnych,
• przewlekły stan zapalny wałów paznokciowych,
• pierwotne i nawrotowe infekcje wirusem Herpes simplex, 
• powikłany wtórną infekcją bakteryjną trądzik pospolity, 
• grzybica paznokci,
• łojotokowe zapalenie skóry,
• infekcje drożdżakowe skóry w przebiegu cukrzycy,
• ochrona po zabiegach zwiększonego ryzyka infekcji 
 – makijaż permanentny, iniekcja filerów, średnio-
  i głębokie peelingi, lasery ablacyjne, piercing. 
 Bardzo istotnym elementem, mającym podstawowe zna- 
czenie w osiągnięciu sukcesu terapeutycznego, jest syste-
matczność i czas prowadzonej terapii. Stosując naturalne/fiz-
jologiczne metody, naśladujemy mechanizmy wypracowane 
przez miliony lat trwania życia na Ziemi, a tu nic nie działo 
się szybko. Pamiętajmy również o podstawowym mechaniz-
mie działania ekstraktu, jakim jest ochrona przed infekcją 
zdrowych komórek. Do pełnego wyleczenia zakażonych 
struktur potrzebny jest udział układu odpornościowego, 
który „odciążony” nowymi infekcjami powinien uporać się  
z istniejącym zakażeniem – sztandarowym przykładem syner- 
gistycznego działania ww. mechanizmów jest zwalczanie in-
fekcji brodawczakiem ludzkim.
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

W jaki sposób specjaliści wykorzystują produkty, które przez lekarzy z całej  
Polski zostały uznane za najlepsze, sprawdzamy w rubryce „z Perłą w tle”.  
tu zbieramy ich cenne doświadczenia. 

restYLANe

używając produktów z gamy Restylane, mam pewność, że stosuję preparaty dobrze znane i przebadane, co daje zna-
komite i przewidywalne efekty. Starzenie się twarzy to kombinacja utraty objętości, utraty elastyczności i zmniejsze-
nie uwodnienia skóry. Do walki ze skutkami wymienionych procesów mamy obecnie wspaniałą gamę różnorodnych 
produktów Restylane: Restylane Perlane i Restylane SubQ do odbudowy objętości, Restylane Vital/Vital light  
do nawilżania trudnych okolic wokół ust i wokół oczu. Do wypełniania i rewitalizacji ust stosuję obecnie u moich 
pacjentek Restylane Lip Volume/Lip Refresh, z bardzo dobrymi efektami.
Z puktu widzenia lekarza jestem przekonana, że używam jednego z najlepszych na rynku kwasów hialuronowych,  
co jest ważne nie tylko dla moich pacjentów, ale również dla mojej reputacji lekarskiej. 
Jako kobieta i również pacjentka stosująca Restylane, jestem szczęśliwa, że mogę przywrócić mojej twarzy świeży  
i naturalny wygląd w bezpieczny sposób.

dr Colette C. Camenisch, Zürich, Szwajcaria

WODA terMALNA AvèNe

Dermatologia estetyczna i laserowa stanowi integralną część dermatologii, oferując zabiegi z zakresu kosmetologii le-
karskiej oraz metody kompleksowej pielęgnacji skóry. Jej częścią są między innymi zabiegi laserowe oraz zastosowanie 
powiązanych z nimi technologii, iniekcje wypełniaczy, toksyny botulinowej i peelingi. Podczas pierwszej konsultacji 
pacjentki poddawane są dokładnym badaniom skóry. Wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa. W szczegółowy 
sposób wyjaśniamy pacjentkom technikę zabiegu. Przedstawiamy formularz zgody wraz z kosztorysem, który pacjen-
tka podpisuje w dwóch egzemplarzach. Podczas takiej konsultacji proponujemy i szczegółowo omawiamy program 
całej terapii.
1. Pierwszym krokiem w walce ze starzeniem się skóry może być stosowanie kosmetyków przeciwstarzeniowych  
oraz niezbędnej ochrony przeciwsłonecznej, w celu zapobiegania fotostarzeniu skóry. 
2. Następnie terapię możemy uzupełnić odmładzającymi zabiegami laserowymi i/lub modelowaniem, zabiegami  
laserem diodowym (LED), falami radiowymi, laserem frakcyjnym; jeśli zaś starzenie się skóry jest bardziej widoczne, 
proponujemy abrazję, w celu zmniejszenia drobnych linii i zmarszczek i poprawienia napięcia skóry. 
3. Zmarszczki mimiczne można wygładzić też za pomocą zastrzyków z toksyną botulinową (w szczególności w górnej 
części twarzy) i/lub zastrzyków wypełniających kwasem hialuronowym. 
4. Jako uzupełnienie powyższych zabiegów można wprowadzić zabiegi peelingami w celu uzyskania bardziej pro- 
miennej cery.
Każdy zabieg wymaga zastosowania produktów kosmetycznych, które działają wspomagająco na zabiegi estetycz-
ne. Do każdego zabiegu można zastosować wodę termalną Avène – przed zabiegami, w celu oczyszczenia i przy-
gotowania skóry, natomiast po zabiegach dermatologii estetycznej – w celu zmniejszenia stanu zapalnego. W kolej-
nych dniach warto włączyć kremy regenerujące i kojące skórę po zabiegach, a także zawierające specjalne cząsteczki 
zapobiegające starzeniu się skóry. Innym ważnym elementem leczenia jest odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna, 
która spowalnia procesy starzenia się skóry. Należy ją stosować po każdym zabiegu dermatologii estetycznej.

dr Serge Dahan, Tuluza, Francja
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

tOLerIANe uLtrA 

W swojej codziennej praktyce dermatologicznej pacjentom ze skórą wrażliwą chętnie polecam toleriane ultra,  
dermokosmetyk przeznaczony do intensywnej pielęgnacji. 
toleriane ultra charakteryzuje się minimalistyczna formułą, a jednocześnie aktywnie redukuje podrażnienia poprzez 
działanie innowacyjnego składnika – Neurosensyny. Pacjenci doceniają natychmiastową ulgę po zastosowaniu  
toleriane ultra. Dodatkowym atutem jest także woda termalna z La Roche-Posay wchodząca w skład dermokosme-
tyku, mająca właściwości kojące i antyrodnikowe.
toleriane ultra najczęściej polecam jako pielęgnację po zabiegach dermatologii estetycznej oraz w przypadku pacjentów 
z eczemą, atopią ujawniającą się na skórze twarzy, pacjentów o skórze podrażnionej przez miejscowo stosowane leki. 
toleriane ultra posiada także badania dotyczące stosowania dermokosmetyku na skórę powiek, co stanowi pomocną 
alternatywę w pielęgnacji szczególnie wrażliwych okolic oczu.
Hermetyczne i innowacyjne opakowanie toleriane ultra pozwala na wyeliminowanie z formuły konserwantów, para-
benów, alkoholu oraz umożliwia pacjentom ekonomiczne wykorzystanie dermokosmetyku.
toleriane ultra uważam za przełom w pielęgnacji, mający istotny wpływ na jakość życia pacjentów ze skórą wrażliwą.

dr n. med. Joanna Czuwara, Warszawa, Polska

CICABIO ArNICA+ 

Cicabio arnica+ polecam pacjentom do użytku domowego, po zabiegach igłowych, takich jak mezoterapia, Botoks 
czy Sculptra, także po zabiegach laserowego zamykania naczyń krwionośnych lub też po zabiegach laserowych,  
gdy doszło do rozszerzenia naczyń.
W warunkach domowych dobrze sprawdza się także masaż przy użyciu Cicabio arnica+ po zabiegach Sculptra  
oraz po niektórych rodzajach mezoterapii.

dr Joanna Hesse-Kowalczyk, Bielsko-Biała, Polska

W codziennej praktyce lekarze dermatolodzy wykonują coraz więcej zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej  
i potrzebują dobrych i sprawdzonych preparatów wspomagających procesy naprawcze. Laboratoire Dermatologique 
Bioderma proponuje unikatowy preparat nowej generacji, który skutecznie wspomaga proces regeneracji, ale także 
wykazuje działanie przeciwobrzękowe i zmniejszające wynaczynienia skórne. Dzięki dodaniu arniki do preparatu 
Cicabio arnica+ rozszerzył się zakres możliwości zastosowania tego preparatu. Doskonale sprawdza się po zabiegach 
małoinwazyjnych z zakresu dermatologii estetycznej. Działanie odbudowująco-regenerujące poszerzone o efekt 
ochronny na naczynia skórne pozwala stosować preparat po iniekcjach skórnych z zastosowaniem toksyny botuli-
nowej, preparatów wypełniających oraz po innych zabiegach, jak np. po mikrodermabrazji. Preparat ten nie tylko uspo-
kaja skórę i niweluje rumień pozabiegowy, ale także zapobiega ewentualnym infekcjom. Ze względu na właściwości 
łagodzące i kojące z wielkim powodzeniem może być stosowany po zabiegach laserowych oraz z wykorzystaniem 
intensywnego źródła światła (IPL). Jest preparatem doskonale sprawdzającym się również po zabiegach z użyciem  
lasera frakcyjnego poprzez swoje właściwości szybkiej regeneracji bez objawów wynaczynienia śródskórnego. 
Skutecznie i szybko regeneruje skórę podrażnioną podczas zabiegu, zmniejsza obrzęk oraz komponentę naczyniową, 
co prowadzi do uruchomienia naturalnej odbudowy skóry. Dodatkowym atutem preparatu jest dobre nawilżenie  
i uelastycznienie skóry. 
Szczerze rekomenduję ten doskonały dermokosmetyk i jestem przekonana, że będzie stanowił dużą pomoc po zabie-
gach dermatologii estetycznej. Preparat w pełni zasługuje na wyróżnienie!

dr n. med. Barbara Pytrus, Wrocław, Polska
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Dzięki niewielkim rozmiarom nano-
peptydy swobodnie przenikają przez 
naskórek w głębsze warstwy skóry 
i dostają się aż 8 razy głębiej niż in- 
ne substancje aplikowane na skórę. 
W dodatku po wniknięciu w skórę na- 
śladują czynniki wzrostu, wysyłając 
do komórek sygnały, które powodują, 
że komórka pod ich kierownictwem 
wykonuje przekazane im polecenie. 
W ten sposób stymulują wzrost ko- 
mórek i ich naprawę, podziały ko-
mórkowe, odnowę lub nawet migra- 
cje komórek. Potrafią wpływać na 
komórki, stymulując procesy syntezy 
czy rozpadu.  

obecnie znanych jest około 100 na- 
nopetydów, których działanie wyko-
rzystuje się w kosmetologii i medy-
cynie estetycznej. W ostatnich latach 
bardzo popularna stała się mezote-
rapia biomimetyczna, która zawiera 
w swoim składzie nanopetydy. Jest 
5 linii produktów: dwa do regenera- 
cji i odnowy skóry, jeden do stymu-
lacji porostu włosów, jeden do rozja-
śnienia tonu skóry i jeden do usu-
wania lokalnego tłuszczu i cellulitu. 
W mojej praktyce stosuję wszystkie, 
bo każda z nich jest wyjątkowa. Do dziś 
produkty zaskakują mnie swoimi dzia- 
łaniami dodatkowymi, np. stymulu- 
ją gojenie się ran i zamykają rozstępy 
(HSR, SR). Na bliższe przyjrzenie się 
zasługuje Dermaheal HL. 

zALetY DerMAHeALu HL
to produkt do mezoterapii biomi-
metycznej. Zawarte w nim peptydy 
zapobiegają wypadaniu włosów i sty- 

mulują ich odrost zarówno u kobiet, 
jak i mężczyzn, przedłużają fazę ano-
genu, a co najważniesze, stymulują 
migracje komórek włosa. Ampułka za- 
wiera minerały, witaminy, koenzymy, 
aminokwasy i biomimetyczne pepty- 
dy. W Wielkiej Brytanii Dermaheal 
HL nazywany jest syntetycznym PRP 
(syntetic platelet – rich plasma – syn-
tetyczne osocze bogatopłytkowe).
 Produkt stymuluje wzrost włosów 
poprzez rewitalizację cebulek włosa, 
pobudzanie krążenia skóry głowy  
oraz zwiększanie gęstości i grubości 
włosów. Nanopetydy to syntetyczne 
hormony wzrostu, które naśladują 
działanie czynników wzrostu, pełnią 
rolę posłańca w skórze (skin mes-
senger) – dostarczane przez system 
nanokapsulacji. Nanokapsułki są jak  
małe kulki, które mają w swoim wnę- 
trzu jeszcze mniejsze molekuły – na- 
nopeptydy – po dotarciu do odpowie- 
dniego miejsca nanokapsułki otwie- 
rają się, wysypując aktywne składniki. 
Ich zewnętrzna warstwa jest wyko-
nana z płaszcza lipidowego, co po- 
zwala im przejść przez błonę ko-
mórkową. Po przedostaniu się przez 
nią otwierają się i wypuszczają swoją 
zawartość, uzyskując maksymalną wy- 
dajność aktywnego składnika w ob-
szarze docelowym. 
 Dermaheal HL jest jednym z pro-
duktów do mezoterapii przenaczo-
nym do regeneracji włosów. Stymu- 
luje on i wzmacnia ich cebulki. Do-
datkowo nawilża i odżywia włosy  
i skórę głowy. Dermaheal HL działa 
poprzez hamowanie utraty włosów 
i stymulowanie wywołanej prolife-

racji komórek w fazie wzrostu. Zao-
bserwowano, że pacjenci poddani 
leczeniu tracą o 70% mniej włosów 
niż pacjenci leczeni placebo, oraz że 
Dermaheal HL stymuluje około 20% 
wzrostu nowych włosów. Jest to le-
czenie dla pacjentów, którzy skarżą 
się na nadmierną utratę włosów, ale 
także nadzieja dla osób częściowo 
łysych, ponieważ produkt stymuluje 
wzrost i migracje nowych włosów. 
 Dermaheal HL jest wstrzykiwany 
do skóry głowy w postaci mikroiniek-
cji śródskórnych, najpierw co tydzień 
przez pierwszy miesiąc, a następnie 
co dwa tygodnie w drugim miesiącu 
i jeden raz w trzecim miesiącu. Co 6-8 
miesięcy pacjent potrzebuje jednej 
podtrzymującej sesji, powtórzenia 
wysłanego wcześniej sygnału do ko- 
mórek. Dermaheal można stosować 
używając derma-rollera. Przed rozpo- 
częciem sesji musi być zebrany wy- 
wiad medyczny, a szczególnie histo- 
ria choroby w kierunku: alergii, ciąży, 
karmienia, chorób takich jak rak czy 
AIDS. Lekarz musi poinformować o spo- 
dziewanych efektach ubocznych, jak za- 
czerwienienie, obrzęki, krwiaczki, swę- 
dzenie i niewielki ból w miejscu 
wstrzyknięcia oraz o tym, że general-
nie wszystkie działania niepożądane 
ustępują w ciągu 72 godzin.
 Dermaheal HL zawiera 4 różne na-
nopeptydy – wzmacnia włosy, stymu- 
luje mieszki włosowe do produkcji 
mocnych włosów, odżywia cebulki 
włosowe przez powstawanie nowych 
komórek regenerujących włosy.  
 Dermahael zawiera następujące  
peptydy:

Nanopeptydy 
w medycynie estetycznej

Inteligentne molekuły pojawiają się w naszym życiu coraz częściej. Przykładem 
jest medycyna estetyczna, w której od dawna wykorzystuje się nanopeptydy,  
czyli maleńkie cząsteczki o rozmiarze mniejszym niż pory w skórze. 
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1. Miedź tripeptyd-1– pobudza  
 mikrokrążenie krwi w celu 
 optymalnego odżywienia 
 i dotlenienia.
2. oligopeptyd -41– stymuluje  
 proliferację i, co bardzo ważne,  
 migracje komórek włosów.
3. oligopeptyd-41– stymuluje   
 proliferację i migrację komórek.
4. Miedź tripeptide-1 – wspomaga
 krążenie skóry głowy, rewitali- 
 zuje mieszki włosowe, wpływa  
 regenerująco na cebulki włosów 
 i wzmacnia je.

 
Po okresie leczenia włosów produk-
tem Dermaheal HL zalecane jest uży- 
wanie szamponów i odżywek (reno- 
kin z nanopeptydami), które utrzy-
mują efekty leczenia dłużej.
 Mezoterapia z nanopeptydami 
(HSR, SR) stymuluje odnowę biolo- 
giczną skóry w taki sposób, jak mo-
żna to osiągnąć dzięki laserom. Skut-
ki uboczne po zabiegu są wyraźnie 
słabsze, a efekty mezoterapii często 
spektakularne. W porównaniu z PRP 
mezoterapia to produkt gotowy do 
użycia, mniej czasochłonny, nie wy- 

magający pobierania krwi i bardziej 
specyficzny w swoim działaniu – przy- 
kładem jest np. stymulacja migracji 
komórek.

Nanopeptydy są obecnie stosowa- 
ne w mezoterapii Dermaheal w po-
łączeniu z kwasami hialuronowy- 
mi (Revofil), w kremach (La Prairie)  
i w szamponach (Renokin, L’oréal),  
a co przyniesie przyszłość, zobaczy- 
my. Inteligentne molekuły to do- 
piero początek drogi.

Szanowni Państwo,

W lutym 2013 firma OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. zmieniła nazwę 
na Bogdani Sp. z o.o. Do zmiany doszło w wyniku transakcji zakupu 
wszystkich udziałów przez Pana Marcina Bogdani od firmy Canon Inc.

Firma Bogdani Sp. z o.o. w dalszym ciągu zajmuje się dystrybucją 
specjalistycznego sprzętu dermatologicznego, pozostając wyłącznym 
przedstawicielem firm ANTYAGE, CANFIELD, CUTERA, CYNOSURE, 
ENERGIST, OPTOPOL Technology i  ZELTIQ. 

Kontynuujemy działalność bazując na dużym doświadczeniu i sukcesach, 
które do tej pory osiągnęła firma OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Bogdani Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel. 32 67 060 37, tel. 32 67 228 00
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl



LekArz W rOLI 
MeNeDżerA
Nawet jeśli zatrudniasz jedną osobę, 
wymaga to od ciebie myślenia jak 
menedżer. Wchodząc w tę rolę, pla-
nujesz całą działalność gabinetu/
kliniki, wyznaczasz cele krótko- i dłu- 
goterminowe dla siebie i całego ze- 
społu. Zatrudniasz nowych praco-
wników, tworzysz zespół, dbasz o jego 
motywację i identyfikację z miejscem, 
w którym pracuje. Dbasz o właściwy 
przepływ informacji i tworzysz kulturę 
organizacyjną spójną z wizją i celami, 
do których zmierzacie. udzielasz in-
formacji zwrotnej, oceniasz pracę  
swojego zespołu, delegujesz. 
Pamiętaj, że jakość pracy zespołu 
zawsze zależy od umiejętności me-
nedżerskich i przywódczych osoby 
zarządzającej.

LekArz W rOLI 
fINANsIstY
Prowadzenie działalności wymaga od 
ciebie przynajmniej minimalnej wie-
dzy na temat finansów. Jest to wy-
zwanie, gdyż większość z nas nigdy 
się nie uczyła, jak zarządzać nawet 
budżetem domowym. oczywiście  
możesz zlecić obsługę finansowo- 
-księgową zewnętrznej firmie, ale 
to i tak nie zwolni cię z ostatecznej 
odpowiedzialności i podejmowania 
decyzji dotyczących tego obszaru. 
Im większa będzie twoja świado-
mość i wiedza z dziedziny finansów, 
tym lepsze rozwiązania będziesz 
wybierał dla siebie i swojej firmy.

LekArz W rOLI 
sPrzeDAWCY
Każdy z nas jest sprzedawcą, nie-
którzy nawet twierdzą, że sprzedaje-
my wszyscy i cały czas – swoje produk-
ty, usługi, ale również siebie samych. 
Sprzedajemy siebie jako eksperta, 
nasze poglądy, przekonania i opinie. 
Każdy zabieg, który wykonujesz, jest 
również sprzedażą w postaci zado-
wolonego lub niezadowolonego pa- 
cjenta, który o tym poinformuje przy- 
najmniej kilka osób ze swojego oto-
czenia. Sprzedajesz, mówiąc „dzień  
dobry”, uśmiechając się i będąc uważ-
nym w trakcie rozmowy z pacjentem. 
Sprzedajesz, proponując najlepsze dla 
niego rozwiązania, dostrzegając jego 
wątpliwości, obiekcje i umiejętnie ra- 
dząc sobie z nimi. Sprzedajesz również 
po wizycie, pamiętając o swoich pa-
cjentach i budując z nimi w różny 
sposób relacje. Zadbaj, by wszyscy 
twoi pracownicy mieli również tego 
świadomość.

LekArz W rOLI 
sPeCJALIstY 
Ds. MArketINgu
W dzisiejszych czasach, kiedy kon-
kurencja na rynku jest tak duża, 
przysłowiowe siedzenie w kącie  
i czekanie, aż ktoś nas znajdzie,  
na pewno nie przyniesie spodzie-
wanych efektów. Dlatego większość 
lekarzy-właścicieli gabinetów pełni 
również rolę specjalistów ds. marke-
tingu. Szukając sposobów na zaistnie-
nie na rynku i zwiększenie sprzedaży, 
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www.futuremd.pl, biuro@futuremd.pl

Prowadzenie gabinetu czy kliniki to nie lada wyzwanie. trzeba łączyć wiedzę  
i dobrze poruszać się w tak wielu obszarach, by zadbać o płynność w działaniu  
i rozwój biznesu. zmieniające się przepisy, nowe usługi, nowe urządzenia, nowe 
materiały, pracownicy, wymagający pacjenci. Czy czasami nie zastanawiasz się, 
co jest twoją główną działalnością? Bycie lekarzem, czy może menedżerem?  
A gdzie czas na życie prywatne? 

Podejmując decyzję o założeniu wła- 
snego gabinetu czy kliniki, zdecy-
dowałeś się na pełnienie wielu ról 
w swojej firmie i pracę w większym 
wymiarze niż pełen etat. I nawet 
jeśli początkowo wydawało ci się,  
że to rola lekarza jest kluczowa, pro-
wadzenie biznesu okazało się bardziej 
złożoną działalnością. Działalnością 
wymagającą innej wiedzy i nowych 
kompetencji. Po pierwsze, tych doty- 
czących zakładania i prowadzenia 
gabinetu, kwestii finansowych, mar- 
ketingu, sprzedaży usług i produk-
tów. Po drugie, zatrudniania i zarzą-
dzania zespołem.

LekArz W rOLI 
WIzJONerA
Stworzenie wyraźnej wizji firmy jest 
krytycznym krokiem do zapewnienia 
sobie powodzenia, lecz nie jest to 
działanie jednorazowe. Nie wystarczy 
zrobić tego raz na początku swojej 
działalności. Warunki zewnętrzne, jak 
również wewnętrzne będą się zmie-
niać w takim tempie, że może się 
okazać już po roku lub dwóch, że wi-
zja wymaga korekty i uwzględnienia 
tych wszystkich zmian. Występowanie  
w roli wizjonera we własnej firmie jest 
jak bycie latarnią morską dla statków, 
która pilnuje, by nie zboczyły z kursu 
i dotarły w miejsce, do którego płyną. 
Pracując w swojej firmie zawsze 
znajduj czas na marzenia, nowe po-
mysły, planowanie i sprawdzanie, 
czy nadal jesteście, jako zespół i fir-
ma, na właściwym kursie.

Kim jesteś? 
Kim bywasz? 
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bić najlepiej. Gdy zatrudniasz pra-
cowników, to delegowanie zadań jest 
kluczową kompetencją pozwalającą 
sprawnie zarządzać kliniką. Właści-
ciel, nawet najbardziej pracowity, jest 
ograniczony liczbą 24 godzin na do-
bę. Delegowanie zadań pracownikom 
oraz outsourcing usług znosi te ogra-
niczenia.

Po trzecie, ucz swoich pracowników 
samodzielnego myślenia i zachęcaj 
do znajdowania własnych rozwiązań. 
Inspirowanie ich pozwoli na rozwój  
i radzenie sobie w różnych sytuacjach 
zawodowych. Poleganie wyłącznie na 
twoich szczegółowych instrukcjach 
spowoduje, że staniesz się zakła-
dnikiem własnej firmy. I po czwarte, 
również bardzo ważne, zawsze na-
gradzaj siebie za realizację zadań, 
zwłaszcza tych trudnych, których 
nie lubisz.

złODzIeJe CzAsu: 
• brak planu
• przeskakiwanie z zadania 
 w zadanie
• nieumiejętność delegowania   
 zadań 
• zajmowanie się kilkoma 
 sprawami naraz
• odwlekanie realizacji zadań
• szukanie okazji, aby zająć się 
 czymś innym/ciekawszym

NA kONIeC
Czy jesteś przedsiębiorcą, który pra-
cuje powyżej 60 godzin tygodniowo? 
Zdarza ci się narzekać na chroniczne 
zmęczenie i nadmierny stres związany 
z nadmiarem obowiązków? Miewasz 
problemy z koncentracją i ze snem? 
Masz za mało czasu na życie osobiste?
Zadbaj o siebie, tak jak dbasz o swo- 
ich pacjentów. Poszukaj nowych spra- 
wdzonych rozwiązań, postaw na nie- 
ustanny rozwój i uczenie się od najlep-
szych. Dziel się odpowiedzialnością, 
pracuj z ludźmi, którzy czerpią przy- 
jemność z tego, co robią. Będziesz 
miał wtedy więcej czasu na to, co lu- 
bisz robić najbardziej, na siebie sa-
mego w twojej ulubionej roli.
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często kieruje się bardzo kosztowną  
i czasochłonną metodą prób i błędów.
Warto szukać sprawdzonych i skute- 
cznych sposobów, by nie wyważać 
już otwartych drzwi.

LekArz W rOLI LekArzA 
Rola, w której większość lekarzy czu- 
je się najpewniej. Lata studiów i do- 
tychczasowe doświadczenia pozwa-
lają zarządzać tym obszarem bez wię- 
kszych trudności. Zwłaszcza jeśli cho-
dzi o wiedzę medyczną i wykonywane 
zabiegi. Czasami trudności pojawiają 
się, gdy do głosu dochodzą oczeki-
wania pacjenta, lęk, zarzuty, obiekcje, 
próby manipulacji, niezrozumiały dla 
nas tok myślenia i sposób wyrażania 
myśli. Pamiętaj, że to dobrze zbudo-
wana od samego początku relacja 
buduje lojalność twoich pacjentów.

LekArz W rOLI 
MAtkI, żONY, OJCA, MężA, 
PrzYJACIeLA…
Wobec bogactwa dotychczas wymie-
nionych tożsamości i pełnionych ról 
można zacząć się zastanawiać, kiedy  
i gdzie jest czas na życie osobiste czy 
rodzinne? Każdy z nas, niezależnie od
ról zawodowych, które pełni, próbuje 
także dobrze realizować się w życiu 
prywatnym. I tak „po godzinach” by-
wamy żonami, matkami czy córkami, 
przyjaciółkami, siostrami. Panowie 
adekwatnie stają się mężami, ojcami, 
synami itd. o tym, że nie zawsze jest 
to proste, wie każdy z nas, zwłaszcza 
że… na to wszystko są tylko 24 
godziny.

kOłO tOżsAMOśCI 
– PrzYkłADOWY WYkres

A JAk Jest u CIeBIe? 
Kim jesteś najbardziej? Co sprawia ci 
największą radość i satysfakcję? Czy 

znajduje to odzwierciedlenie w posta-
ci czasu temu poświęcanego? Z czym 
masz trudności i czego nie lubisz 
robić? Jaki procent czasu i twojego 
życia zajmują poszczególne role? 

Wpisz udział procentowy w poszcze- 
gólne okienka, tak by ich suma da-
wała 100%.

• Tożsamość                                   100 %
• Wizjoner                 
• Menedżer             
• Finansista             
• Sprzedawca             
• Specjalista ds. marketingu
• PR-owiec             
• Lekarz                                  
• TY jako osoba prywatna     
  
JAk sPrOstAć 
tYLu WYzWANIOM?
Po pierwsze, naucz się zarządzać 
sobą w czasie i planować. Dzięki 
temu czas nie będzie ci umykał i nie 
będziesz miał poczucia, że masz go za 
mało. Doba jest na tyle długa, żebyś 
mógł zrobić wiele rzeczy, również 
znaleźć czas na przyjemności. Jeśli za-
planujesz, będziesz miał motywację, 
by zrealizować zadania w określonym 
czasie. Mniej czasu stracisz na zas-
tanawianie się, czym się zająć i od-
kładanie spraw na później. określisz 
priorytety i nie będziesz się zajmował 
nagłymi, mało istotnymi sprawami. 
Pomocna jest tu reguła 60/40, która 
mówi, że należy planować 60% czasu, 
który mamy do dyspozycji. Pozostałe 
40% to czas na sytuacje, których nie 
przewidzieliśmy w swoich planach. 
Inną dobrą metodą jest określenie  
z góry liczby godzin pracy, np. 40 ty-
godniowo, i nieprzekraczanie tego 
limitu pod żadnym pozorem. Metody 
te pozwolą ci efektywnie wykorzystać 
czas i nauczą podejmowania decyzji.

Po drugie, naucz się dzielić obo-
wiązkami ze swoimi pracownikami 
i rozdawać im zadania. Sam zajmij 
się tym, na czym znasz się najlepiej. 
to pozwoli ci zyskać czas dla siebie. 
Jest wielu przedsiębiorców, którzy 
uważają, że wszystko potrafią zro-

¢ wizjoner        ¢  manager       ¢  finansista       ¢  sprzedawca       ¢  marketing       ¢  PR       ¢  lekarz       ¢  życie prywatne



APtOs
Metody odmładzania Aptos zostały wynalezione 16 lat temu 
i do dziś są systematycznie rozwijane. oferują szeroką paletę 
możliwości korygowania ptoz – opadających tkanek miękkich, 
przywracając ich pierwotne położenie. obszary z cienką skórą 
lub cienką warstwą tkanki tłuszczowej wymagają bardziej de-
likatnego i ostrożnego traktowania. Dzięki ogromnemu doświad- 
czeniu w implantowaniu nici i wiedzy zgromadzonej podczas 
przeprowadzonych badań naukowych nad technologią Aptos 
udało się opracować absolutnie rewelacyjny produkt do armi-
rowania twarzy i ciała oraz najbardziej delikatnych obszarów  
– Aptos Excellence.
Zastosowane nici Caprolac wchłaniają się w ciągu 360 dni. Jednym 
ze składników nici jest kwas polimlekowy (L-lactic), który do-
datkowo wywołuje efekt odmładzający, aktywując naturalną 
rewitalizację skóry i spowalniając procesy starzenia.

Light Lift natomiast to linia nici o strukturze z mikrowypust-
kami. Jest niezawodnie zakotwiczona w tkankach miękkich, 
tworząc silnie podtrzymujący szkielet. Dodatkowy efekt odmła- 
dzający wywołuje kwas polimlekowy (L-lactic), który aktywuje 
rewitalizację i spowalnia procesy starzenia od wewnątrz. Możliwe 
jest osiągnięcie widocznego efektu liftingu wszelkich okolic twa-
rzy, jak również szyi.

Aesthetic Concept, www.aestheticconcept.pl, www.aptos.pl
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WARto WIEDZIEĆ:

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

sensibio Ar BB Cream sPf 30/uvA 17
krem BB do skóry z problemami naczynkowymi

Wskazania: 
•  codzienna pielęgnacja dla skóry wrażliwej i reaktywnej 
    z problemami naczynkowymi
• przejściowe zaczerwienienie twarzy (połączone z uczuciem gorąca)
• trwałe zaczerwienienie skóry twarzy (widoczne rozszerzone naczynka, 
 trądzik różowaty)

Działanie:
• zapobiega pojawianiu się zaczerwienienia i zmniejsza jego intensywność 
 – opatentowany kompleks Rosactiv®, który bezpośrednio oddziaływuje 
 na główny czynnik odpowiedzialny za zaczerwienienie skóry
• wyrównuje koloryt cery, ukrywa zaczerwienienia i przebarwienia 
 bez efektu maski
• chroni przed promieniami UV – SPF 30/UVA 17
• ma natychmiastowe działanie łagodzące – enoxolon, alantoina, olej kanola
• nawilża i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych
• wyrównuje koloryt cery, ukrywa zaczerwienienia i przebarwienia 
 bez efektu maski
• innowacyjna konsystencja dostosowuje się do wszystkich 
 odcieni skóry, nadając jej aksamitną gładkość 

Laboratoire Dermatologique Bioderma, www.bioderma.pl
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revIsAge współpracuje ze światową czołówką producentów, oferując leka-
rzom w Polsce produkty medyczne najwyższej jakości, jak również profesjo- 
nalne wsparcie merytoryczne i szkoleniowe, a pacjentom skuteczne i bezpieczne 
rozwiązania w dziedzinie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.rY
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D.N. skąd pomysł na założenie firmy? 
M.D. Obserwuję rynek medycyny 
estetycznej w Polsce od kilku lat. 
Polscy lekarze wykorzystują naj-
nowocześniejsze techniki stosowane 
w medycynie estetycznej. Nie mamy 
się czego wstydzić przed światem ani 
jeśli chodzi o sprzęt, bo mamy u siebie 
ten najwyższej klasy, ani o umiejętno- 
ści manualne naszych specjalistów. 
Zauważyłem jednak, że jest kilka 
nisz na naszym rynku, które warto 
wypełnić dobrej jakości sprzętem  
i produktami. Stąd pomysł na wpro-
wadzenie urządzenia Dermapen. 
Wielu lekarzy stosowało w swoich 
praktykach mikronakłuwanie skóry. 
Urządzenie, które w taki sposób 
intensyfikuje ten zabieg i poprawia 
jego skuteczność mogło trochę 
„namieszać” na rynku. I tak też się 
stało. Dermapen w tej chwili ma już 
swoją markę i jest z powodzeniem 
stosowany przez wielu lekarzy  
w Polsce.

D.N. Co wyróżnia waszą markę? 
M.D. Nasz cel to podnoszenie jakości 
skóry poprzez pobudzanie jej do 
regeneracji. Opieramy się głównie  
na mniej inwazyjnych zabiegach, 
takich jak mezoterapia, mikronakłu-
wanie, peelingi medyczne oraz ochro-
na skóry po zabiegach medycyny 
estetycznej. Wprowadzamy na rynek 
polski tylko produkty certyfikowane 
o potwierdzonej skuteczności. Taką 
mamy zasadę i będziemy się jej trzy- 
mać. Wielu lekarzy obawiało się,  
że będziemy sprzedawać Dermapen 
do gabinetów kosmetycznych,  
ale zabieg z jego użyciem wiąże się  

z przerwaniem ciągłości skóry, więc 
nie może tam trafić i jesteśmy w tym 
konsekwentni. 

D.N. konkurencja na rynku jest 
coraz silniejsza. Co oferujecie  
lekarzom, czego nie mają inni?
M.D. Stawiamy przede wszystkim  
na ludzi. Praca z lekarzami wiąże się  
z dużym wyzwaniem dla przedstawi- 
cieli firm. Potrzebna jest wiedza, wie- 
dza i jeszcze raz wiedza. Tylko wtedy 
możemy być partnerami na spotka- 
niach z lekarzami. Staram się tak do- 
bierać współpracowników, aby medy- 
cyna estetyczna pozostawała w kręgu 
ich zainteresowań nie tylko zawodo-
wych. Stąd pracują u nas biotechno-
lodzy, biolodzy molekularni, ludzie 
doświadczeni w pracy z lekarzami  
medycyny estetycznej. Nie wiem jak 
Pani, ale ja uwielbiam spotykać się  
z ludźmi, którzy wiedzą, o czym mówią. 
Z drugiej strony staramy się tak dobie-
rać portfolio naszych produktów, aby 
być pewnym, że są w pełni skuteczne. 
Jalupro na przykład to jeden z lepiej 
przebadanych produktów kwasu hia-
luronowego do mezoterapii na rynku.  
A o skuteczności i bezpieczeństwie 
terapii z zastosowaniem peelingów  
Skin Tech dr Philippe Deprez przekonało 
się już wielu lekarzy w Polsce.

D.N. Planujecie w najbliższym 
czasie czymś nas zaskoczyć? 
M.D. Staramy się zaskakiwać na każ- 
dym naszym spotkaniu z lekarzem. 
Od stycznia 2013 jesteśmy wyłącz-
nym dystrybutorem peelingów Skin 
Tech dr Philippe Deprez w Polsce.  
To dla nas z jednej strony zaszczyt,  

a z drugiej strony ogromne wyzwa-
nie, aby odbudować prestiż tej nie-
zwykłej marki. Oczywiście planuje-
my zaskakiwać Państwa jeszcze 
nie raz. Dlatego nie będę zdradzał 
szczegółów. 

D.N. Jakie macie plany 
na przyszłość?
M.D. Patrzymy tylko w przyszłość. 
Teraźniejszość dzieje się na naszych 
oczach. Najciekawsze jest przewidy-
wanie tego, co może się wydarzyć. 
Chcemy być oczywiście liderem na  
rynku wśród firm oferujących pro-
dukty poprawiające jakość życia 
pacjentów medycyny estetycznej. 
Bo tak właśnie rozumiem poprawę 
jakości naszego wyglądu. Jestem 
przekonany, że z ludźmi, z którymi 
pracuję, jeszcze wiele dobrego zro-
bimy i niejednokrotnie zaskoczymy 
Państwa naszymi działaniami.  
Teraz cieszę się tym, że mamy już  
tak wielu zwolenników oferowanych 
przez nas produktów. Chcemy bo-
wiem rozwijać marki, które poprzez 
swoją skuteczność po prostu na to 
zasługują. 

D.N. Jaki jest najprzyjemniejszy 
aspekt pracy z lekarzami, a czego 
Pan nie lubi? 
M.D. Jeśli zapyta Pani jakiegokolwiek 
przedstawiciela z firmy farmaceu-
tycznej, jaki jest najgorszy aspekt tej 
pracy, to na 99% odpowie: umówie-
nie się na wizytę. Jest to oczywiście 
zrozumiałe. Pędzimy do przodu jak 
szaleni i trudno wygospodarować 
czas na spotkanie z przedstawicielem 
firmy. I tu pojawia się ważny aspekt: 

Rozmowa z Mariuszem Dziubińskim 
– założycielem marki Revisage 



czy moje spotkanie będzie produk-
tywne? Czy ten człowiek ma mi coś  
dzisiaj ciekawego do powiedzenia? 
Czy dowiem się od niego czegoś, cze-
go nie wiem? Czy ma dla mnie ofertę, 
która może mnie zainteresować? Nie 
wyobrażam sobie sytuacji, w której 
przedstawiciel na kolejnym spotkaniu 
nie ma nic ciekawego do przekazania. 
I tu znowu wracamy do wiedzy, pasji, 
zainteresowań. Ciekawy człowiek jest 
w stanie zapewnić sobie uwagę innych. 
Stawiam na takich ludzi.

D.N. z wykształcenia jest Pan 
biotechnologiem, czy taka wiedza 
pomaga, czy raczej przeszkadza  
w pracy handlowca? 
M.D. Zdecydowanie pomaga, ale też 
lekarze oczekują ode mnie więcej. 
Ilość trudnych pytań, które otrzymuję 
na spotkaniach, zmusza mnie do 
ciągłego kształcenia. Szczególnie 
lubię te spotkania, podczas których 
otrzymuję pytanie, na które nie znam 
odpowiedzi. To mnie motywuje i „na- 
kręca” do działania. Tego samego 
oczekuję od moich współpracowni-
ków. Niewiedza nie jest powodem  
do wstydu. Jest powodem do zdoby-
wania wiedzy.  Biotechnologia to 

niezwykle ciekawa dziedzina, która 
wbrew pozorom ma wiele wspól-
nego z medycyną. Najciekawsze dla 
mnie jest to, jak duże i niegraniczone 
wręcz możliwości ma nasz własny 
organizm. Dlatego jestem scepty-
cznie nastawiony do niektórych 
„zdobyczy” biotechnologii. Nasz 
organizm jest największym „reak-
torem” biotechnologicznym, staramy 
się zatem oferować produkty, które 
go stymulują do działania, a nie 
wprowadzają czegoś „sztucznego”, 
co tylko może zaburzyć jego funk-
cjonowanie poprzez zachwianie 
procesów hemostazy.

D.N. Pracuje Pan w branży 
wiele lat. Czy na tej przestrzeni 
wyłaniają się jakieś tendencje?
M.D. Dynamika rynku i oczekiwania 
klientów zmieniają się, obserwujemy, 
że rośnie świadomość pacjentów 
na temat medycyny estetycznej. 
Stąd coraz częściej do lekarzy tej 
branży zgłaszają się ludzie młodzi, 
którzy chcą działać prewencyjnie. 
Z punktu widzenia oferowanych 
przez nas produktów jest to trend jak 
najbardziej właściwy. Przewidujemy, 
że metody mniej inwazyjne będą 

nabierały coraz większego znaczenia 
w gabinetach medycyny estetycznej. 
Obserwujemy teraz taki trend w Sta-
nach Zjednoczonych. Epoka przeryso-
wanych twarzy mija bezpowrotnie.

D.N. Co w takim razie oferuje 
Państwa firma, a czego nie ma 
jeszcze na rynku?
M.D. Dobrym przykładem jest Oxy-
genetix – jedyny korektor medyczny, 
który można zastosować po każdym 
zabiegu medycyny estetycznej. Sta-
ramy się dbać o komfort pacjentów 
nie tylko w trakcie, ale również po 
zabiegu. Kobieta, która wychodzi 
po zabiegu laserem frakcyjnym czy 
Dermapenem z pełnym makijażem 
z pewnością bardziej doceni sam 
zabieg, jeśli będzie się komfortowo 
czuła również po wyjściu z gabi-
netu. Opieka pozabiegowa pacjenta 
nabiera bowiem coraz większego 
znaczenia. Dlatego w naszej ofercie 
znalazła się marka Skin Tech, która 
oprócz znakomitych peelingów me- 
dycznych oferuje maskę IPLase, która 
znacznie zmniejsza odczucia bólowe  
i pieczenie skóry po zabiegach lasero- 
wych. O Dermapenie już wspomnia- 
łem. Znakomite narzędzie, które dzię-
ki stosunkowi jakości i skuteczności 
do ceny nie ma sobie równych.

D.N. Jakie widzi Pan tendencje  
na rynku preparatów i urządzeń 
do medycyny estetycznej?
M.D. Odpowiem w kilku słowach. 
Rynek medycyny estetycznej musi się 
wyklarować. Jestem o tym głęboko 
przekonany, że w perspektywie kil- 
ku lat na rynku pozostaną jedynie 
produkty, które gwarantują skutecz-
ność i odpowiednią jakość. Nie bez 
znaczenia pozostaje tu fakt posia-
dania odpowiednich dokumentów 
rejestracyjnych. I jakkolwiek kontro-
wersyjnie to zabrzmi – dokładnie 
to samo dotyczy klinik i gabinetów 
medycyny estetycznej. 

D.N. Dziękujemy bardzo za 
rozmowę. 
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O najnowszych technologiach i badaniach w produkcji
kosmetyków rozmawiamy z Ireną eris, doktorem 
farmacji, współwłaścicielką i założycielką firmy 
Laboratorium kosmetyczne Dr Irena eris.
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D.N. Część produktów Pani firmy 
– dermokosmetyki Pharmaceris, 
a teraz także nowa seria Dr Irena 
eris Clinic Way, jest sprzedawana 
wyłącznie w aptekach. Czym się 
różni produkcja dermokosmety-
ków od produkcji kosmetyków 
dostępnych w supermarketach?
I.e. Produkcja kosmetyków sprzeda-
wanych w aptekach bardziej przypo- 
mina produkcję leków. Odbywa się 
w warunkach niemalże farmaceu-
tycznych, z wykorzystaniem najno-
wszych, bardzo zaawansowanych 
technologii. Nadzór nad produkcją 
takich preparatów jest znacznie bar-
dziej wnikliwy, inne jest też stężenie 
substancji aktywnych – precyzyjnie 
wybranych pod kątem określonych 
problemów skóry. Przeprowadzamy 
wiele dodatkowych (znacznie więcej 
niż wymagają przepisy) badań, w tym 
bardzo istotnych badań klinicznych. 
Są one skomplikowane, wieloetapowe, 
czaso- i kosztochłonne. Przykładamy 
do nich wielką wagę, bo musimy być 
absolutnie pewni, że dermokosmetyk, 
który potem znajdzie się w aptece, bę- 
dzie dla pacjenta nie tylko całkowicie 
bezpieczny, ale i skuteczny. Dlatego też 
nie tylko cena, ale i stopień złożoności 
procesu przygotowawczego i produkcyj-
nego dermokosmetyków są wyższe  
w porównaniu ze zwykłymi, popular-
nymi produktami. 

D.N. Laboratorium kosmetyczne 
Dr Irena eris, jako jedyna polska 
firma, posiada własne Centrum 
Naukowo-Badawcze. kto tam 
pracuje i czym się ono zajmuje?
I.e. Powiedziałabym, że nawet na 
świecie niewiele firm kosmetycznych 
posiada tego typu placówki badawcze. 
W Polsce jesteśmy jedyni. Brałam od 
początku udział w powstawaniu labo-
ratorium i jestem bardzo dumna  
z pracy mojego zespołu, w skład którego 
wchodzą fachowcy z tytułami 
naukowymi, między innymi z takich 

dziedzin jak farmacja, biologia moleku-
larna, dermatologia, alergologia. W na- 
szym Centrum prowadzimy badania 
in vitro – na wyizolowanych komórkach 
skóry (m.in. na fibroblastach, keratyno-
cytach), ex vivo – na skórze pełnej gru- 
bości, oraz in vivo – z udziałem pacjen- 
tów, którzy testują przebadane alergo-
logicznie i bezpieczne preparaty, gdzie 
oceniana jest – na podstawie badań 
poszczególnych parametrów skóry  
– ich skuteczność i właściwości aplika-
cyjne. Współpracujemy także z licznymi 
placówkami naukowymi, np. Instytu- 
tem Chemii i Techniki Jądrowej, Wydzia- 
łem Biologii UW, Wydziałem Biotechno-
logii UJ, Wydziałem Biotechnologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Instytutem 
Biologii Doświadczalnej PAN, Uniwersy- 
tetami Medycznymi (Warszawa, Łódź), 
Politechniką Poznańską, Politechniką 
Warszawską. Centrum jest doskonale 
wyposażone, nasi naukowcy mogą ob- 
serwować wnętrze struktury komórko- 
wej czy tkankowej, bez ingerencji z zew- 
nątrz. W pracowni badań in vitro pro-
wadzimy zaawansowane badania nad 
skutecznością składników aktywnych 
– co pozwala nam dobrać odpowiednią 
dawkę i uzyskać optymalny efekt sy- 
nergii. Pracownia analizy obrazowej 
wyposażona jest w nowoczesną apa-
raturę pozwalającą zbadać, jak zmienia 
się (w miarę stosowania preparatu) 
głębokość tej samej zmarszczki, poziom 
nawilżenia i elastyczności skóry. Nowo-
czesna kosmetologia weszła już na po- 
ziom fizjologii skóry i coraz bardziej 
zazębia się z dermatologią i farmacją. 
Powstają coraz bardziej zaawansowa-
ne badania, których efekt umożliwia 
programowanie dotarcia substancji 
czynnej do punktu działania – czyli 
celowane dotarcie do poszczególnych 
elementów skóry i jej komórek. 

D.N. Mają Państwo wiele własnych 
zgłoszeń patentowych. Jakie są 
ostatnie osiągnięcia firmy, z czego 
jest Pani najbardziej dumna?

I.e. Cały czas pracujemy nad czymś 
nowym i osiągamy niemałe sukcesy. 
Jako pierwsi na świecie zbadaliśmy  
i zastosowaliśmy w kosmetykach fo- 
lacynę. Pierwsi w Europie zapropono- 
waliśmy użycie witaminy K w kosme-
tyce. Kilka lat szukaliśmy rozwiązania 
opartego na ochronie telomerów. 
Wprowadzenie linii kosmetyków 
chroniących telomery – Dr Irena Eris 
Telomeric – zbiegło się z przyznaniem 
Nagrody Nobla dla amerykańskich 
naukowców za badania nad telome-
rami w medycynie. To świadczy o po- 
ziomie naszych badań! Naszym naj- 
nowszym dziełem jest innowacja 
dermokosmetyki estetycznej – seria  
Dr Irena Eris Clinic Way, oparta o nasze 
najnowsze zgłoszenie patentowe: 
Formułę FGF1 LMS™ z technologią 
transportu dermalnego LIPO-SPHERE. 
Seria zawiera biotechnologiczny FGF1 
– czynnik wzrostu fibroblastów, który 
działa zarówno na poziomie ko- 
mórkowym, jak i tkankowym. Ten 
 reaktywator odnowy skóry jest 
białkiem – otrzymywanym w drodze 
zaawansowanych technik inżynie-
ryjnych – o niezwykłej sile działania, 
które decyduje o zdolności komórek  
do podziału: warunkuje ich właściwości 
regeneracyjne i potencjał do samood-
nowy, tym samym hamując procesy 
starzenia się skóry. Samą cząsteczkę 
odkryli polscy uczeni we współpracy 
z norweskimi, my zaś opracowaliśmy 
unikalną na skalę światową technikę 
transportu termalnego LIPO-SPHERE. 
Sfery lipidowe są specjalnymi cząste-
czkami, które w mieszaninie z FGF1 
umożliwiają przenikanie czynnika 
wzrostu do żywych warstw skóry.  
W ich obrębie kontrolują przenikanie 
formuły, zapewniając aktywne dzia- 
łanie FGF1 LMS™ na wszystkich pozio- 
mach skóry. Nasza nowa formuła  
o działaniu odmładzającym i opóźnia- 
jącym procesy starzenia się skóry to 
bez wątpienia innowacja na skalę 
światową. 

Stawiamy na badania 
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