
Derma News
Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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X edycja Konkursu 
Perły Dermatologii Estetycznej – nominacje

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów
Estetycznych – XV lat działalności

Rynek dermatologii estetycznej 
– prezentacje  
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Koleżanki i Koledzy!

Znak Pereł Dermatologii Estetycznej od dziesięciu już lat 
promuje jakość i bezpieczeństwo w naszej dziedzinie medy-
cyny i zwraca uwagę na konieczność stosowania sprawdzo-
nych i bezpiecznych dla pacjenta preparatów. Jak co roku 
zwracamy się do Was z prośbą o wybranie tych, które zdobyły 
Wasze zaufanie i sprawdzają się w Waszej codziennej praktyce 
lekarskiej. Wakacyjny numer „Derma News" jest poświęcony 
jubileuszowej edycji naszego konkursu. W magazynie 
przedstawiamy nominowane produkty i czekamy na Wasze 
zgłoszenia, które zadecydują o wyborze Pereł. Zachęcamy 
również do głosowania bezpośrednio na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.dermatologia-estetyczna.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 20 września, a już dziś wszystkich 
serdecznie zapraszam do udziału w jubileuszowej Perłowej 
Gali, która odbędzie się w trakcie naszego dorocznego  
kongresu 7 marca 2015 r. w hotelu Victoria w Warszawie.

W numerze znajdziecie również wywiad z Katarzyną Ptasznik 
– dyrektor zarządzającą w AntiAging Institute, która odbierała 
statuetkę ubiegłorocznej edycji Pereł, oraz garść informacji 
o tym, co w ostatnim czasie działo się w naszym Centrum 
Kształcenia dla Lekarzy przy Włodarzewskiej 69A 
w Warszawie.

Zapraszam do lektury oraz głosowania na Perły Dermatologii 
Estetycznej.

Z życzeniami słonecznych wakacji!

                             
                     Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
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NAJLEPSZY PREPARAT DO PEELINGU: 
• Cosmelan  £   •  Easy TCA Pain Control  £ •  Retises CT Yellow Peel  £

NAJLEPSZY PREPARAT DO MEZOTERAPII: 
• Aquashine BR  £    •  Princess Rich  £    

NAJLEPSZY PREPARAT DO MODELOWANIA TWARZY:
• Juvéderm Voluma with Lidocaine  £ • StylAge XXL Lido  £     

NAJLEPSZY PREPARAT 
DO REWITALIZACJI CZERWIENI WARGOWEJ:
• Juvéderm Volbella with Lidocaine  £ • StylAge Special Lips Lido  £     

NAJLEPSZY PRODUKT DO REWITALIZACJI OKOLICY OKA:
• Peeling Eye  £ • RRS HA Eyes  £     

NAJLEPSZY PRODUKT DO NIECHIRURGICZNEGO LIFTINGU: 
• Nici Happy Lift  £    •  Nici liftingujące Aptos/Light Lift Needle 2G £

ZABIEG ROKU 2014:
• Karboksyterapia CDT w terapii łączonej z PRP  £ • Laser Excel V  £    
•  Nici First Lift Barb  £   • Restylane Skinboosters  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWSŁONECZNY:
• Anthelios XL  £     •  Iwostin Solecrin SPF 50+  £
•  Repaskin krem-żel z filtrem SPF 50  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI SKÓRY WRAŻLIWEJ:
• Cetaphil  £    •  Iwostin Correctin Sensitia  £    •  Sensibio Tolerance+  £
•  Toleriane Ultra i Toleriane Ultra Fluid £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI 
SKÓRY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ:
• Cetaphil Dermacontrol   £    •  Effaclar Duo+  £
•  Gorgeous Glow  £    •  Iwostin Purritin  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI 
SKÓRY NACZYNKOWEJ:
• Avene Antirougeurs Fort  £    •  Azelac Krem  £
•  Iwostin Correctin Capillin  £    •  Rosaliac AR Intense  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI I REGENERACJI 
SKÓRY PO ZABIEGACH ESTETYCZNYCH:
• Cicalfate Krem regenerujący  £    •  Cicaplast Balsam B5  £
 •  IPLase Mask  £    •  Iwostin Sensitia Zero  £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI CIAŁA:
• Boob Tube+  £    •  Elancyl Cellu Slim Noc £

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWZMARSZCZKOWY:
• Monoderma M5  £    •  Neovadiol Magistral i Neovadiol Magistral Elixir  £

KUPON KONKURSOWY 

Rusza 

X edycja Konkursu 
na PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ!
Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych ogłasza konkurs na najlepsze produkty  
stosowane w tej dziedzinie medycyny. 

W dziesięcioletniej historii konkursu wręczono 98 statuetek Pereł Dermatologii Estetycznej. Do biura Stowarzyszenia 
spłynęło blisko 8,5 tys. głosów lekarzy z całej Polski. Za wszystkie bardzo dziękujemy i zapraszamy do oddawania 
głosów w kolejnej, jubileuszowej edycji konkursu, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony firm,  
dla których Państwa wybory są najlepszym potwierdzeniem jakości ich produktów. 

W tym numerze „Derma News” znajdą Państwo opisy preparatów nominowanych do Konkursu na Perły Dermatolo-
gii Estetycznej 2014 oraz kupon do głosowania. Zachęcamy również do oddawania głosów bezpośrednio na stronie  
internetowej Stowarzyszenia: www.dermatologia-estetyczna.pl. Do Państwa należy decyzja, który produkt 
zdobędzie laur jubileuszowej edycji konkursu!

Zapraszamy wszystkich lekarzy do głosowania na bezpieczne i skuteczne preparaty, z których korzystamy w codziennej 
praktyce lekarskiej. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20 września 2014 r. Już teraz serdecznie zapraszamy  
na Galę Rozdania Pereł Dermatologii Estetycznej, która odbędzie się 7 marca 2015 r. w hotelu Victoria w Warszawie.
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  Stworzylismy i od 15 lat 

      sukcesywnie rozwijamy rynek 
dermatologii estetycznej w Polsce

9 maja 2014 r. dr Philippe Deprez pre-
zentował najnowsze osiągnięcia firmy 
SkinTech w dziedzinie peelingów i co-
dziennej pielęgnacji pozabiegowej. 
Jedną z prezentowanych nowości był 
Easy TCA Pain Control, peeling, który 
pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych 
efektów terapeutycznych bez odczuć 
bólowych towarzyszących terapii kwa- 
sem trójchlorooctowym. Easy TCA Pain 
Control ma wszystkie zalety znane- 
go Państwu Easy TCA i jest uważany 
za najbezpieczniejszy i najprostszy 
do wykonania peeling na bazie TCA. 
Easy TCA Pain Control ma ulepszoną, 

opatentowaną formułę, dzięki której 
możemy uzyskać jeszcze lepsze efekty 
w przypadku głębokich przebarwień 
i drobnych zmarszczek. Kolejną pre- 
zentowaną nowością był peeling na 
bazie hydroksykwasów Easy Droxy 
Peel. Wyróżnia się on sposobem 
przenikania kwasów z nośnika, dzięki 
czemu zewnętrzne warstwy skóry 
nie mają zbyt szybkiego kontaktu  
z substancjami peelingującymi i nie 
podrażniają nadmiernie naskórka. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu preparat 
można stosować również w okresie 
letnim. Peeling pozwala na wizualną 

kontrolę neutralizacji, dzięki czemu 
lekarz ma pewność, że kwasy zostały 
zneutralizowane w całości. 

6 czerwca 2014 r. w siedzibie SLDE 
w Warszawie odbyły się warsztaty 

doskonalące technikę Veinwave –  li- 
dera na rynku urządzeń do termo-
koagulacji, stosowanej w leczeniu 
teleangiektazji i wenektazji. Aparat 
ma certyfikat FDA. 
 W wydarzeniu wzięło udział 34 użyt- 
kowników metody Veinwave w Polsce.  
Prowadzącym spotkanie był dr Brian 
Newman – twórca metody Veinwave, 
chirurg naczyniowy i jeden z naj-
większych autorytetów w leczeniu 
żył w Wielkiej Brytanii.
 W trakcie 5-godzinnego szkole- 
nia zaprezentowano najnowsze efek- 
ty zabiegowe oraz przeprowadzono 
wiele zabiegów pokazowych. Dr New- 
man zaprezentował również wideo- 

dermatoskop Dino-Lite, najnowsze na- 
rzędzie wykonujące doskonałej ja- 
kości zdjęcia zmian naczyniowych. 
Aparat jest prostym w użyciu mikro- 
skopem cyfrowym pozwalającym 
uzyskać zdjęcia o  jakości i dokła- 
dności lepszej od tych wykony-
wanych przez aparat z makroobiek-
tywem. 
 Wideodermatoskop pozwolił na 
uwiecznienie wyleczonych obsza- 
rów zabiegowych, co spotkało się 
z entuzjazmem wśród uczestników 
szkolenia. Warsztaty zorganizowała 
firma Infinita z Wrocławia, jedyny 
dystrybutor Veinwave i wideoder-
matoskopu Dino-Lite.

DR PHILIPPE DEPREZ PREZENTUJE INNOWACYJNE PEELINGI 

WARSZTATY DOSKONALĄCE TECHNIKĘ VEINWAVE

15 LAT DZIAŁALNOŚCI    •    15 LAT DZIAŁALNOŚCI    •    15 LAT DZIAŁALNOŚCI
BEZPŁATNY MAGAZYN

 "  "
Siedziba Stowarzyszenia przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie to nowoczesne, doskonale 
wyposażone miejsce szkoleń dla lekarzy i spotkań z mediami, w którym firmy mają możliwość 
profesjonalnego prezentowania nowych zabiegów i preparatów. 

,

Biorewolumetryzacja jest jednym  
ze zdecydowanie najbardziej obiecu- 
jących trendów w dziedzinie stoma- 
tologii estetycznej. To kolejne ogniwo 
w ewolucji wypełniaczy opartych 
na kwasie hialuronowym. W Europie 
specjaliści coraz częściej proponują 
pacjentom zabieg biorewolumetry- 
zacji skóry i właśnie stąd pomysł, 

by zorganizować szkolenie koncen-
trujące się na stosowaniu bioaktyw- 
nego wypełniacza Stomygen Texture. 
Zawiera on wolną frakcję kwasu 
hialuronowego, która biostymuluje 
receptory CD44, co umożliwia natu- 
ralną regenerację skóry i przyspie-
sza syntezę kolagenu oraz elastyny.  
Szkolenie  „Wypełniacze na bazie usie- 

WŁOSKI EKSPERT ODKRYWA TAJNIKI BIOREWOLUMETRYZACJI 



10 maja 2014 r. Laboratorium L.E.A Futur 
zorganizowało wyjątkowe spotkanie, 
podczas którego dr Philippe Deprez 
zaprezentował nowe zestawy koktajli 
do mezoterapii igłowej z gamy RRS®.
 Gamę poszerzyły koktajle RRS® 
Strimatrix oraz RRS® Whitening, które 
jak cała gama RRS® mają rejestrację 
medyczną i są produktami o klasie 
CE III zarejestrowanymi do iniekcji. 
RRS® Strimatrix to koktajl o synergicz-
nym działaniu, który likwiduje wiot- 
kość skóry oraz rozstępy, przywracając 
skórze jędrność i napięcie. Koktajl ten 
zawiera połączenie kwasu hialurono-
wego i mieszkankę ponad 56 mg/ml 
składników biorewitalizujących, takich 
jak: czynnik wzrostu fibroblastów (FGF), 
14 aminokwasów, 9 mikroelementów, 

8 antyoksydantów, 7 witamin, 2 kwasy 
tłuszczowe, a także flawonoidy, sapo-
niny oraz triterpeny.
 Druga prezentowana nowość – RRS® 
Whitening, to koktajl, którego zada- 
niem jest regenerowanie skóry i przy-
wracanie jej jednolitego koloru, który 
często jest zachwiany m.in. na skutek 
działania promieni słonecznych. „Kok-
tajl ten skutecznie walczy z przebarwie-
niami i przywraca skórze jednolity zdro-
wy wygląd. Jest szczególnie polecany 
jako pielęgnacja po okresie wakacyjnym, 
kiedy to na skórze wielu pacjentów 
pojawiają się nieestetyczne przebarwie-
nia" – powiedział dr Philippe Deprez 
dyrektor naukowy AestheticDermal, 
twórca gamy RRS.
 Podczas spotkania dr Philippe De-

prez przedstawił także najnowsze 
protokoły stosowania takich produk-
tów jak dermastabilon oraz hialu-
ronodaza w takich wskazaniach jak 
likwidacja cellulitu, a także przedstawił 
protokoły najczęściej stosowanych 
przez  lekarzy specjalistów koktajli RRS: 
TensorLift oraz HA Injectable.

ciowanego i wolnego kwasu hia- 
luronowego Stomygen – poziom 
Master” odbyło się w dniach 28-29 
czerwca 2014 r. w siedzibie Sto- 
warzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych w Warszawie. Przepro- 
wadził je prof. Ezio Costa, przewo- 

dniczący POIESIS (Międzynarodo- 
we Towarzystwo Połączonych Nauk 
Estetycznych Wewnątrz- i Wokółust- 
nych) i ekspert marki Stomygen, który 
od lat hołduje idei podkreślania  
naturalnego piękna. Dwudniowe 
szkolenie składało się z części teo- 

retycznej i praktycznej. Prof. Ezio 
Costa odwiedził Polskę po raz ostat- 
ni w tym roku. Wielbicieli talentu 
prof. niewątpliwie zainteresu je szko- 
lenie na poziomie Master2, które 
ma się odbyć tej jesieni w malowni-
czej Weronie.

PREZENTACJA NOWYCH KOKTAJLI DO MEZOTERAPII IGŁOWEJ 
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NAJLEPSZY PREPARAT DO PEELINGU

Cosmelan 
Cosmelan® jest wszechstronnym i łatwym w wykonaniu zabiegiem depigmentującym dostosowanym do każdego 
fototypu skóry. 
Skuteczność depigmentacji zależy od zdolności przenikania składników aktywnych przez warstwy naskórka i dotarcia 
do melanocytów, a następnie rozprzestrzeniania się w melanosomach w celu hamowania tyrozynazy. Formuła pre- 
paratów Cosmelan i Dermamelan, niezawierająca konserwantów ani środków zapachowych, wspomaga pene- 
trację naskórka, dzięki czemu zabieg ma wielokierunkowe działanie na skórę z przebarwieniami. Kuracja łączy sześć 
głównych składników aktywnych hamujących kluczowe enzymy w procesie syntezy melaniny, które wykazują właściwości 
rozjaśniające, ale także nawilżające i wygładzające skórę, o najwyższej skuteczności i najwyższej tolerancji dla skóry.
Cosmelan utrudnia migrację melanosomów do keratynocytów, tym samym eliminując ich stymulację 
przez promienie UV, dlatego tak istotne jest stosowanie kuracji właśnie w okresie nasłonecznienia  
– wiosną i latem! Przemawia też za tym fakt, iż zawarty w preparacie Cosmelan kompleks wita-
minowy działa silnie antyoksydacyjnie – neutralizuje wolne rodniki tlenowe i chroni błony 
lipidowe komórek przed utlenianiem UV. Ponadto stymuluje produkcję kolagenu i pobudza 
odnowę komórkową skóry, co zapewnia bardzo mile widziany skutek uboczny – efekt anti-aging.
Kuracja preparatem Cosmelan od lat z powodzeniem jest stosowana na całym świecie, a jej 
skuteczność we wszystkich typach hiperpigmentacji potwierdzono w licznych badaniach 
naukowych. 
Bio-Profil Polska
www.bioprofil.pl 

Easy TCA Pain Control
Easy TCA Pain Control – jeszcze większa skuteczność bez odczuć bólowych!
SkinTech wprowadza na rynek innowacyjny peeling na bazie Easy TCA, który pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych 
efektów terapeutycznych bez odczuć bólowych towarzyszących terapii kwasem trójchlorooctowym. Easy TCA Pain 
Control ma wszystkie zalety znanego Państwu Easy TCA i jest uważany za najbezpieczniejszy i najprostszy do wyko-
nania peeling na bazie TCA. Produkt ten w zależności od metody nakładania pozwala osiągnąć różną głębokość 
działania. Nie wymaga wcześniejszego przygotowania i pozwala pacjentowi prowadzić normalne, aktywne życie. 
Easy TCA Pain Control ma ulepszoną, opatentowaną formułę, dzięki której możemy uzyskać jeszcze lepsze 
efekty w przypadku głębokich przebarwień i drobnych zmarszczek. Działanie Easy TCA i Easy TCA Pain 
Control polega na progresywnej odnowie komórek skóry. Roztwór peelingu dogłębnie modyfikuje 
przenikalność skóry i pozwala na szybką oraz głęboką penetrację naskórka oraz skóry właściwej. 
Dodatkowo krem w postaci Post Peel Mask ma właściwości silnie stymulujące, antyoksyda-
cyjne i wspomagające gojenie się skóry po zabiegu. Globalne działanie Easy TCA Pain Control 
i Post Peel Mask obejmuje pełne i progresywne odnowienie skóry, bardziej stymulujące niż 
destrukcyjne, które pozwala na normalne funkcjonowanie w trakcie leczenia. 
Easy TCA Pain Control ma certyfikat CE i jest zarejestrowany jako wyrób medyczny.
REVISAGE
www.revisage.pl

Retises CT Yellow Peel
RETISES CT YELLOW PEEL 6 x 2 ml – ampułki, 6 x 5 ml – saszetki.
Terapia objawów starzenia się skóry, przebarwień i rozstępów.
Retises stał się standardową linią produktów na bazie retinolu, które wzmacniają i przyspieszają efekty zabiegów 
przeciwstarzeniowych, przeciwtrądzikowych i zwalczających hiperpigmentację.
Retinol jest retinoidem, z którego powstaje kwas retinowy. Przyspiesza mitozę, zwiększa aktywność 
enzymatyczną i normalizuje keratynizację. Odżywia skórę, spłyca zmarszczki i zapobiega powsta- 
waniu nowych oraz poprawia elastyczność skóry. Ponadto retinol rozjaśnia przebarwienia 
wywołane nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV, regulując namnażanie i mo-bil-
ność melanocytów. Peeling można łączyć z innymi zabiegami przeciwstarzeniowymi, 
regenerującymi lub depigmentującymi (peelingami chemicznymi, laserem, IPL).
Podstawowe substancje czynne:
• ampułki: 10% glukozyd askorbylu, 5% niacynamid,
• saszetki: 4% retinol, 1% propionian retinylu.
Sesderma Polska 
www.sesderma.pl

Nominacje do konkursu PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2014
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NAJLEPSZY PREPARAT DO MEZOTERAPII

Aquashine BR 
Wyjątkowy preparat do głębokiej mezoterapii o wszechstronnym działaniu przeznaczony do skóry pozbawionej 
blasku, o nierównym kolorycie, z przebarwieniami. 
Aquashine BR ujednolica koloryt skóry, intensywnie ją nawilża i rozjaśnia przebarwienia już po pierwszym zabiegu.  
Zawarty w preparacie peptydowy kompleks biomimetyczny zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność 
skóry i zapobiega powstawaniu plam pigmentacyjnych, zmniejszając syntezę melaniny. Dzięki zawartości składników 
odżywczych Aquashine BR silnie rewitalizuje i regeneruje skórę, nadając jej świeży, zdrowy i promienny wygląd.  
To idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują czegoś więcej niż mezoterapia, a nie potrzebują wypełniacza.
Składniki aktywne Aquashine BR:
• nieusieciowany kwas hialuronowy, całkowicie biodegradowalny w stężeniu 1,5%;
• kompleks peptydowy:
• CG-TGP2 (Oligopeptide-34),
• CG-Seperin (Oligopeptide-72),
• CG-Purilux (Oligopeptide-51),
• CG-Flatin (Oligopeptide-23);
• kompleks odżywczy: 14 witamin, 24 aminokwasy, 8 minerałów i koenzymów, 
 5 kwasów nukleinowych.
Jedna strzykawka Aquashine BR zawiera 2 ml produktu.
AntiAging Institute
www.AntiAging.com.pl

Princess Rich
Princess Rich – siła glicerolu i HA
Unikatowa linia produktów Princess do mezoterapii wyróżnia się wśród wszystkich innych produktów, które 
odmładzają skórę poprzez jej nawilżenie. Princess Rich to jedyny żel o wyjątkowo wysokim stężeniu kwasu hialu-
ronowego – aż 18 mg/ml, oraz największej masie cząsteczkowej spośród wszystkich produktów dostępnych obecnie 
na rynku wytwarzanych na bazie kwasu hialuronowego pozbawionego wiązań poprzecznych. Princess Rich łączy 
nawilżające właściwości kwasu hialuronowego i glicerolu, dwóch silnie nawilżających składników naturalnie wy-
stępujących w organizmie człowieka.
Wyjątkowe połączenie kwasu hialuronowego oraz glicerolu w produkcie Princess Rich daje nowy wymiar nawilżaniu skóry. 
Dlaczego?
Ponieważ glicerol, endogenny kleisty polialkohol, bezpośrednio wpływa na utrzymanie poziomu nawilżenia skóry 
właściwej za sprawą trzech czynników:
1. Cząsteczki glicerolu łączą się poprzez wiązania wodorowe z cząsteczkami wody (H₂O). Każda cząsteczka glicerolu 
może związać aż sześć cząsteczek wody. Dzięki glicerolowi moc nawilżenia jest sześciokrotnie silniejsza, a efekty 
odmładzające jeszcze bardziej znaczące; 
2. Glicerol przedostaje się do zewnętrznej i najbardziej odwodnionej warstwy naskórka, stratum corneum. Tam 
wzmacnia funkcję stratum corneum jako bariery przeciwko utracie wody i przyczynia się do utrzymania 
poziomu nawilżenia skóry;
3. Tworząc za pomocą wiązań wodorowych ochronny płaszcz wokół cząsteczek kwasu hialuronowego 
w skórze właściwej, glicerol sprawia, że kwas hialuronowy korzysta z jego termicznych, mechanicznych  
i enzymatycznych właściwości odpornościowych: zwłaszcza wobec wolnych rodników. Dzięki obecności 
glicerolu kwas hialuronowy lepiej zatrzymuje wodę, co intensyfikuje proces nawilżenia skóry.
CROMA-PHARMA
www.croma.pl 

NAJLEPSZY PREPARAT DO MODELOWANIA TWARZY

Juvéderm Voluma with Lidocaine
JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine to wypełniacz w postaci delikatnego żelu o stężeniu 20 mg kwasu hialuro- 
nowego służący do przywracania objętości twarzy. Preparat JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine dzięki swoim 
wyjątkowym właściwościom liftingującym pomaga w szybki i naturalny sposób odzyskać utraconą obję- 
tość policzków i podbródka, zapewniając delikatny efekt liftingu. JUVÉDERM® VOLUMA ™ with Lidocaine 
subtelnie odtwarza kształt policzków, podnosząc je i ujędrniając. Przywraca utraconą z wiekiem obję- 
tość twarzy, odtwarza jej młodzieńcze proporcje, wyrównuje linię żuchwy, podkreśla wydatność 
kości policzkowych. Preparat dodatkowo nawilża skórę, pozwala odzyskać jej naturalną elastyczność 
i gęstość. Daje delikatny efekt liftingu bez operacji. Już po jednym zabiegu można zauważyć pełniejsze, 
bardziej harmonijne kontury, a twarz zyskuje zdecydowanie odświeżony i naturalny wygląd.  
Preparat zawiera lidokainę – środek znieczulający, dzięki któremu zabieg jest bardziej komfortowy  
dla pacjenta. JUVÉDERM® VOLUMA™ with Lidocaine daje długotrwały efekt – nawet do 18 miesięcy.
Allergan
www.allergan.pl
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W odpowiedzi na proces starzenia objętościowego francuskie Laboratorium Vivacy stworzyło StylAge XL Lido  
– usieciowany opatentowaną technologią IPN Like kwas hialuronowy zawierający silnie działający przeciwutleniacz  
– mannitol, oraz substancję przeciwbólową – lidokainę.
StylAge XL Lido jest przeznaczony do korekcji wolumetrycznej owalu twarzy, kości policzkowych  
oraz do korekcji ubytków tkanki podskórnej. Produkt ten został opracowany z myślą o przywróce-
niu utraconej objętości lub stworzeniu nowego wypełnienia przy jednoczesnym zachowaniu 
naturalnego wyglądu. Dzięki dużej plastyczności produkt doskonale się dopasowuje do ruchów 
tkanki skórnej, pozostając w miejscu iniekcji. Dodatkowo zawartość mannitolu opóźnia 
degradację kwasu hialuronowego po iniekcji, wydłużając tym samym okres utrzymywania się 
produktu w tkankach. 
StylAge XL Lido jest produktem bardzo bezpiecznym, ma znak CE i jest dopuszczony także  
do stosowania u pacjentów w trakcie terapii antyretrowirusowej przeciwko HIV.
Preparat jest dostępny w opakowaniu 2 x 1 ml, w wersji z lidokainą oraz bez lidokainy.
Laboratorium Estetyki LeaVivacy
www.vivacy.pl

NAJLEPSZY PREPARAT DO REWITALIZACJI CZERWIENI WARGOWEJ

Juvéderm Volbella with Lidocaine
JUVÉDERM® VOLBELLA™ with Lidocaine to gładki żel o stężeniu 15 mg kwasu hialuronowego. Produkt JUVÉDERM® 
VOLBELLA™ with Lidocaine powstał na bazie innowacyjnej technologii VYCROSS™, która pozwala na wykorzystanie 
niższego stężenia kwasu hialuronowego. Dzięki temu obrzęk ust zaraz po zabiegu jest mniej widoczny i ustępuje szyb-
ciej, co pozwala pacjentom na bardzo szybki powrót do codziennych zajęć. To wszechstronny wypełniacz przywracający 
pełną objętość ust, rewitalizujący czerwień wargową i nadający ustom subtelną wyrazistość. Wygładza 
pionowe zmarszczki wokół ust, dodaje wyrazistości, uszlachetnia kontury i koryguje kształt ust, 
podnosi opadające kąciki. JUVÉDERM® VOLBELLA™ with Lidocaine delikatnie zwiększa objętość, 
jednocześnie zachowując szczegóły, dzięki którym usta są niepowtarzalne. Gładka konsysten-
cja umożliwia dostosowanie terapii do indywidualnego kształtu ust. JUVÉDERM® VOLBELLA™  
zawiera również środek znieczulający – lidokainę, który sprawia, że zabieg jest przyjemniejszy. 
Pomaga w uzyskaniu naturalnego wyglądu i zapewnia dłuższy czas działania. W praktyce 
oznacza to, iż efekt utrzymuje się aż do 12 miesięcy, co potwierdziły badania kliniczne!
JUVÉDERM® VOLBELLA™ with Lidocaine to wszechstronny wypełniacz umożliwiający redukcję 
zmarszczek wokół delikatnej okolicy oka i jej pełną rewitalizację.
Allergan
www.allergan.pl

StylAge Special Lips Lido
Wargi stanowią obszar bardzo trudny do korygowania ze względu na silne unaczynienie, ukrwienie oraz wrażliwość 
na urazy termiczne i mechaniczne. Korekcja tej części twarzy wymaga produktu, który jest przystosowany do działania 
z uwzględnieniem tych ograniczeń. StylAge® Special Lips Lido to produkt opracowany i wyprodukowany z myślą  
o spełnieniu wszystkich kryteriów. Wyróżnia się on wysoką jakością kwasu hialuronowego, gwarantującą skuteczną 
korekcję. StylAge Special Lips Lido jest odpowiedni do stosowania w każdym ze wskazań związanych z procesem sta-
rzenia się ust, takich jak modelowanie konturu, zwiększenie objętości warg, redukcja zmarszczek wokół 
ust, korekta rynienki podnosowej (w celu uwypuklenia łuku Kupidyna) oraz nawilżenie tkanki warg. 
Produkt jest elastyczny i bardzo łatwy do formowania, co ułatwia jego rozmieszczenie i uzyskanie 
zmysłowego, harmonijnego efektu. 
StylAge Special Lips Lido zawiera także lidokainę, która zmniejsza dyskomfort towarzyszący 
iniekcji. Dodatkowa zawartość naturalnego antyoksydantu – mannitolu, opóźnia degradację 
kwasu hialuronowego po iniekcji, wydłużając tym samym okres utrzymywania się produktu 
w tkankach. 
Preparat jest dostępny w opakowaniu 1 x 1 ml.
Laboratorium Estetyki LeaVivacy
www.vivacy.pl

NAJLEPSZY PRODUKT DO REWITALIZACJI OKOLICY OKA

Peeling Eye 
Unikatowy na rynku produkt pod oczy i na powieki – spektakularny efekt odmłodzenia już po jednym zabiegu!
Wydajność jednego opakowania: 35-40 zabiegów
Skład: kwas glikolowy, kwas mlekowy, dwutlenek krzemu
Substancje pomocnicze: woda
Ogólna charakterystyka nanopeelingów, do których należy Peeling Eye: 
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 – gęsty żel gotowy do użycia (zapobiega skapywaniu),
 – nie wymaga mieszania z wodą,
 – ułatwia rozprowadzanie preparatu,
 – zwiększa komfort podczas zabiegu;
• Wydajność
 – żelowa konsystencja daje dużą wydajność peelingu;
• Nanotechnologia
Mały rozmiar cząsteczki pozwala na lepsze wnikanie peelingu. Zapewnia to:
 – równomierną penetrację,
 – głębszą penetrację,
 – dużą wydajność;
• Stabilność chemiczna
Wiele peelingów ma podwyższoną kwasowość (pH), co niszczy żelowe składniki. 
Peelingi nanopeel dzięki strukturze opartej na nanostrukturach krzemowych zyskują dużą 
stabilność. Krzem amorficzny (dymiony krzem) to nanostruktura zatwierdzona przez EPA 
(Environmental Protection Agency) jako bezpieczny produkt stosowany do produkcji leków, 
żywności, kosmetyków etc.
AntiAging Institute 
www.AntiAging.com.pl

RRS HA Eyes
RRS® HA Eyes to koktajl do mezoterapii przeznaczony do wymagających okolic oczu.
Synergiczny skład produktu, który zawiera 5 mg/ml kwasu hialuronowego oraz 27,3 mg/ml  
kompleksu biorewitalizującego (w tym 11 antyoksydantów, 5 flawonoidów, 3 saponiny,  
5 polifenoli, 2 peptydy i 1 mikroelement), skutecznie nawilża, poprawia mikrokrążenie, 
rozjaśnia skórę, poprawia kontur oczu i działa antyoksydacyjnie. 
Koktajl jest pakowany w wygodne 1,5-ml ampułki, które stanowią odpowiednią dawkę  
na jeden zabieg. 
RRS® HA Eyes jest jedynym koktajlem na rynku zarejestrowanym do mezoterapii okolicy oczu 
(CE Class III Injectable). 
Laboratorium Estetyki LeaVivacy
www.vivacy.pl

NAJLEPSZY PRODUKT DO NIECHIRURGICZNEGO LIFTINGU

Nici Happy Lift
Nici Happy Lift to zupełnie nowy sposób na uzyskanie młodzieńczego wyglądu twarzy w krótkim czasie. Stanowią 
doskonałą alternatywę dla tradycyjnego liftingu chirurgicznego – gwarantują natychmiastowy efekt, a przede wszyst-
kim nie narażają pacjenta na powikłania ani efekty uboczne.
Wykonane z biodegradowalnego polikaprolaktonu nici Happy Lift efektywność zawdzięczają mikroskopijnym ha-
czykom o unikatowej długości oraz gęstości, które umożliwiają osiągnięcie efektu liftingu oraz ujędrnienia skóry. Nici 
wprowadzane pod skórę pracują jak mięśnie napinające, podtrzymując tkanki podskórne. Dzięki temu po implantacji 
zaczynają pełnić funkcję rusztowania dla zwiotczałej skóry, a efekt ujędrnienia skóry jest widoczny zaraz po zabiegu.
Po 12-15 miesiącach od zabiegu nici ulegają naturalnemu rozpuszczeniu w organizmie, a pozytywne efekty dla skóry 
utrzymują się nawet do 5 lat. Zabieg trwa 20-60 min.

Happy Lift to różne rodzaje nici, które dobiera się odpowiednio do wybranej techniki przeprowadzenia zabiegu, 
miejsca implantacji, a także potrzeb i oczekiwań pacjenta.
FREE FLOATING – najpopularniejsza nić z gamy Happy Lift o grubości 2/0 USP z haczykami w dwóch kierunkach, 
dzięki czemu stabilnie utrzymuje się w tkankach. Nić jest polecana do liftingu twarzy i szyi. 
ANCORAGE – nić o grubości 2/0 USP, idealna do liftingu środkowej części twarzy; jest kotwiczona w okolicy powięzi 
i przeprowadzana w kierunku podbródka i żuchwy, tworząc specjalne rusztowanie dla tkanek. 
DOUBLE NEEDLE – nić o grubości 2/0 USP zakończona dwiema igłami, dzięki czemu wprowadzanie 
nici staje się łatwiejsze, zabieg jest krótszy, a rezultaty bardziej symetryczne. Zalecana jest do lif-
tingu brwi i szyi.
BOCA – krótka nić stworzona specjalnie do zabiegów powiększania ust. W odróżnieniu od resz-
ty nici ma haczyki skierowane na zewnątrz. Sprawia, że usta stają się pełniejsze, i gwarantuje 
naturalny efekt.
MESOCOGS – nić o grubości 3/0 USP polecana szczególnie do poprawy struktur większych 
obszarów na ciele, redukcji zmarszczek twarzy, szyi i rąk, a także do zabiegów ujędrniania 
skóry.
VAGINAL NARROWER – nić o grubości 0/0 USP z dwiema igłami i haczykami kotwiczącymi 
ułożonymi w dwóch kierunkach. Stosowana do rewitalizacji i liftingu krocza oraz zwężenia 
wejścia do pochwy.
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I-NEEDLE – nić o grubości 2/0 USP do napinania luźnej skóry na szyi. Umożliwia wykonanie liftingu szyi z efektem 
podobnym do operacji liposukcji.
CROMA-PHARMA
www.croma.pl 

Nici liftingujące APTOS/LIGHT LIFT NEEDLE 2G
Needle 2G to zdecydowany lider pośród produktów firmy Aptos w zakresie skutecznego liftingu. Stanowi rozwiązanie 
dla najbardziej zaawansowanych problemów związanych z opadaniem tkanek. Pozwala na spektakularne opra-
cowanie takich obszarów zabiegowych, jak: podbródek, szyja, żuchwa, kość jarzmowa i brwi. Efekty pozabiegowe  
są porównywalne z operacjami plastycznymi, ale inwazyjność zabiegowa jest zdecydowanie mniejsza. Procedura  
z zastosowaniem Needle 2G nie wymaga bowiem żadnych nacięć skóry, pacjent jest znieczulany tylko miejscowo,  
a zabieg trwa 30-45 min i może być wykonywany w warunkach gabinetowych.
Needle 2G to długa, 50-centymetrowa nić z mikrowypustami połączona z obustronnie ostrymi igłami, które  
na początku pozostają złączone, a po wprowadzeniu ich pod skórę na głębokość ok. 5 mm zostają rozdzielone  
i każda z nich jest prowadzona oddzielnym torem. Specyfika wykonywania zabiegu za pomocą dwustronnie ostrej 
igły oraz nici zamontowanej w środkowej części igły zamiast na jej końcu skutkuje niezwykle wygodną i precyzyjną 
manipulacją w obszarze tkanki podskórnej. Pozwala na obracanie igły, dowolną zmianę wektora, dostosowanie do 
kształtów twarzy, umożliwia pokonywanie trudnych kątów i nierówności. Mikrowypusty na niciach Needle 2G są  
umieszczone w sposób, który pozwala na bardzo skuteczne okalanie tkanek i przesunięcie ich do pierwotnego 
położenia. Nie bez znaczenia jest oczywiście ilość materiału użytego w trakcie implantacji. 50 cm nici, którymi unosimy 
tkanki w pożądanym kierunku, daje nam gwarancję widocznej poprawy.
Jeśli chodzi o skład nici, występują dwa warianty. Aptos Needle 2G to nić stała, polipropylenowa, 
zdolna utrzymać tkanki w nowym położeniu przez mniej więcej 5 lat. Jej odpowiednikiem z gamy 
nici bioabsorbowalnych jest Light Lift Needle 2G – z kwasu polimlekowego, który wchłania się 
do organizmu pacjenta w okresie około roku, a efekty zabiegowe utrzymują się 2-2,5 roku. 
Needle 2G jest bezapelacyjnie najskuteczniejszym narzędziem w walce z opadającymi tkanka-
mi w obszarze podbródka, przez niektórych chirurgów uznawanym za skuteczniejsze niż  
interwencja chirurgiczna. Technika oferuje precyzyjne i zróżnicowane rozwiązania, inne  
w przypadku problemów zlokalizowanych w części centralnej podbródka, inne w strefach 
bocznych. Dostosowanie możliwości zabiegowych do konkretnych wymogów danej ptozy  
u pacjenta czyni tę nić wyjątkową bronią w rękach lekarza medycyny estetycznej. 
Aesthetic Concept
www.aestheticconcept.com.pl

ZABIEG ROKU 2014

Karboksyterapia CDT w terapii łączonej z AUTOLOGICZNYM OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM 
Zarówno terapia dwutlenkiem węgla, jak i osoczem bogatopłytkowym jest od dawna znana i z dużym powodzeniem 
stosowana w wielu dziedzinach medycyny. Jednak połączenie tych dwóch technologii w czasie jednej sesji zabiegowej 
to zupełnie nowa metoda o wielu wskazaniach, dająca w krótkim czasie wyjątkowo dobre rezultaty. Synergia działania 
karboksyterapii oraz autologicznego osocza bogatopłytkowego została stosunkowo niedawno odkryta, lecz bardzo 
szybko doceniona przez specjalistów ze względu na jej małoinwazyjność, dobrą tolerancję przez pacjentów i maksy-
malne efekty bez ryzyka działań niepożądanych. Potencjał tej metody jest ogromny i wciąż jeszcze niewykorzystany, 
dlatego nieustannie są prowadzone obserwacje w celu potwierdzenia jej skuteczności w stale poszerzającym się  
zakresie działania. Pierwsze publikacje potwierdzające skuteczność skojarzonego zastosowania karboksyterapii  
oraz PRP dotyczą leczenia chorób skóry głowy oraz redukcji wiotkości zlokalizowanej w delikatnych okolicach: oczu, 
twarzy, szyi i dekoltu. 
Karboksyterapia oznacza kontrolowaną aplikację medycznego dwutlenku węgla w różne okolice ludzkiego ciała  
w celu poprawy krążenia w tkankach, redukcji miejscowych depozytów tkanki tłuszczowej oraz poprawy elastyczności 
skóry. Zachodzący w wyniku iniekcji CO₂ efekt wazodilatacji oraz jego wpływ na śródskórną reorganizację kolagenu  
pozwala redukować wiotkość skóry, rozstępy, blizny, cellulit oraz umożliwia konturowanie niektórych rejonów ciała 
(podbródka, ud, bioder, brzucha).
Autologiczny preparat osocza bogatopłytkowego otrzymywany z własnej krwi pacjenta jest produktem 
w stu procentach biokompatybilnym, a rewitalizacja skóry zachodzi dzięki autologicznej odnowie 
komórkowej, czyli regeneracji i biostymulacji komórek skóry – dzięki działaniu własnych czynników 
wzrostu i mezenchymalnych komórek macierzystych.
Według najnowszych doniesień w wyniku połączenia karboksyterapii z PRP mechanizmy obu tech-
nologii wzajemnie na siebie oddziałują, intensyfikując stymulację i aktywację wielu zachodzących 
procesów, dzięki czemu terapia pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie. 
To innowacyjne połączenie obu technologii poprzez właściwości autoregeneracji i biostymu-
lacji okazało się bardzo skuteczną, wszechstronną metodą stosowaną nie tylko we wskaza-
niach estetycznych, ale również w leczeniu łysienia, wypadania włosów oraz przyspieszeniu 
procesu gojenia. 
Beauty Derm Aesthetic
www.bdaesthetic.com
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Laser Excel V firmy Cutera to nowe podejście do leczenia chorób naczyniowych, stawiające bezpieczeństwo i kom-
fort pacjentów na pierwszym miejscu. Skutecznie radzi sobie z trądzikiem różowatym, teleangiektazjami na twarzy, 
bliznami, naczyniakami płaskimi i jamistymi, przebarwieniami, rozproszonym zaczerwienieniem, jest także polecany  
do leczenia żylaków kończyn dolnych. 
Zielona wiązka laserowa o wysokiej mocy jest absorbowana przez naczynia krwionośne, zamyka je i przywraca natu-
ralny odcień skórze. Lekarz ma możliwość dostosowania parametrów zabiegowych do potrzeb każdego pacjenta,  
co umożliwia precyzyjne i skuteczne leczenie wszystkich rodzajów schorzeń, od powierzchniowych uszkodzeń na-
czyniowych aż po głębokie blizny. System wykorzystuje innowacyjną technologię chłodzenia w celu zapewnienia 
maksymalnego komfortu. Zabieg nie powoduje skutków ubocznych ani nie wymaga okresu rekonwalescencji.
Excel V z podwójną długością fal 532 nm i 1064 nm to system laserowy wyposażony w dwie głowice zabiegowe:
• CoolView (532 nm i 1064 nm) z szafirowym oknem chłodzącym – do zabiegów leczenia żył, anomalii naczyniowych 
oraz plam pigmentacyjnych,
• Genesis V (1064 nm) – do nieablacyjnej terapii skóry. 
Za pomocą rączki zabiegowej CoolView Excel V leczy zmiany naczyniowe i pigmentacyjne poprzez selektywne 
działanie na hemoglobinę i melaninę (selektywna fototermoliza), nie uszkadzając termicznie otaczających tkanek.
• W przypadku zabiegów naczyniowych światło lasera jest absorbowane przez hemoglobinę zawartą w naczy- 
niach krwionośnych, a produkowane ciepło powoduje fotokoagulację oraz niszczy ściany naczyń 
krwionośnych i tym samym zapobiega ich rekanalizacji. Laser leczy pojedyncze naczynia, ale z po-
wodu ukrytych zaburzeń problemy naczyniowe mogą się powtarzać.
• W przypadku leczenia zmian pigmentacyjnych światło lasera jest absorbowane przez 
melaninę znajdującą się na powierzchni zmiany. Leczone komórki są denaturowane, stają się 
ciemniejsze, unoszą się ku powierzchni skóry i złuszczają się po kilku tygodniach od zabiegu.
Wykorzystanie rączki zabiegowej Genesis V pozwala na leczenie zmarszczek, poprawę tekstury 
skóry i likwidację zaczerwienienia rozproszonego (terapia nieablacyjna) poprzez delikatne 
nagrzewanie skóry właściwej za pomocą fali 1064 nm emitowanej w mikrosekundowych 
impulsach, która wpływa przede wszystkim na bardzo niewielkie naczynia krwionośne.  
Zabiegi te mogą być przeprowadzane bez chłodzenia naskórka.
BOGDANI 
www.bogdani.pl 

Nici First Lift Barb
First Lift Barb – nowy wymiar liftingu
Croma Pharma, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wprowadziła do oferty nową gamę nici PDO – First 
Lift do liftingu i rewitalizacji skóry. Zabieg z zastosowaniem nowych nici to niezwykle prosta i bezpieczna metoda 
odmładzania stworzona dla pacjentów oczekujących szybkich i spektakularnych rezultatów. Rewolucją jest innowa-
cyjna nić First Lift Barb z haczykami dwukierunkowo zbieżnymi. Innowacyjna metoda walki z upływem czasu polega 
na implantacji podskórnej nici First Lift Barb z haczykami dwukierunkowo zbieżnymi, które wzmacniają skórę i unoszą 
ją, dając naturalny efekt natychmiastowego liftingu. Zastosowanie specjalnie zaprojektowanej igły o ultracienkiej 
ściance pozwala na umieszczenie w niej nici PDO o dużej średnicy, dzięki czemu zabieg jest łatwy do wykonania, 
mniej inwazyjny i mniej bolesny niż dotychczas, a także nie pozostawia żadnych blizn ani nacięć. Nowe nici PDO 
(polidioksanon) są całkowicie bezpieczne dla organizmu, wchłaniają się do 7 miesięcy, a rezultaty zabiegu utrzymują 
się nawet do 2 lat! 
Zabiegi First Lift Barb są polecane pacjentom po 30. roku życia zarówno do liftingu twarzy,  
jak i modelowania wybranych partii ciała. Stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnego lif-
tingu chirurgicznego, ponieważ nie narażają pacjentów na powikłania ani skutki uboczne. 
Supercienka nić First Lift Barb z mikroskopijnymi haczykami dwukierunkowo zbieżnymi jest 
umieszczana na ultracienkiej sterylnej igle, za pomocą której jest podskórnie wprowadza-
na w określone partie twarzy lub ciała poddawane odmładzaniu jedynie z zastosowaniem 
znieczulenia miejscowego. To właśnie owe haczyki umożliwiają osiągnięcie spektakular-
nego efektu liftingu oraz ujędrnienia skóry. Wprowadzane pod skórę pracują jak mięśnie 
napinające, podtrzymując tkanki podskórne. Dzięki temu po implantacji zaczynają pełnić 
funkcję rusztowania dla zwiotczałej skóry, a efekt ujędrnienia skóry jest widoczny zaraz  
po zabiegu. 
CROMA-PHARMA
www.croma.pl 

Restylane Skinboosters
Preparaty Restylane Skinboosters™ to seria preparatów głęboko i długotrwale nawilżających przeznaczonych do re-
witalizacji skóry. Zabiegi poprawiają od wewnątrz ogólną jakość skóry, zapewniając jej naturalny blask i poprawiając 
wygląd jej powierzchni.
Restylane Skinboosters zostały opracowane na podstawie doświadczenia z wypełniaczami Restylane, po 16 latach 
badań i ponad 20 mln zabiegów.
Obecnie preparaty do zabiegów Restylane Skinboosters są dostępne w nowym systemie SmartClick, który pozwala  
na precyzyjne dawkowanie i równomierne rozprowadzanie produktu.
Długotrwały efekt głębokiego nawilżenia skóry po zastosowaniu zabiegu Restylane Skinboosers to zasługa uni- 
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katowej formuły preparatu, która stymuluje naturalną produkcję kolagenu. W miarę starzenia się skóry włókna kolage-
nowe zanikają i skóra traci elastyczność. Podanie stabilizowanego kwasu hialuronowego przywraca utraconą sprężystość  
i jędrność. Preparaty można stosować na skórę twarzy, szyi i całego ciała. Restylane Skinboosters to również dosko-
nały zabieg do poprawy elastyczności i nawilżenia wrażliwej skóry wokół oczu, delikatnych okolic ust, szyi i dekoltu,  
czyli trudnych do korekcji obszarów. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu i, co ważne, utrzymują się 
przez kilka miesięcy. Na początku zaleca się trzy zabiegi w odstępach dwóch-czterech tygodni, 
a następnie regularne zabiegi podtrzymujące mniej więcej co sześć miesięcy. Jakość skóry wyraźnie 
ulega poprawie, a dzięki naturalnej produkcji nowego kolagenu zmarszczki i bruzdy stają się 
niemal niewidoczne. Preparaty są dostępne w wersji z lidokainą i bez lidokainy. Do rewita- 
lizacji większych obszarów skóry jest rekomendowany preparat w formie peniniektora.  
Zabiegi można wykonywać igłą lub kaniulą.
LINIA RESTYLANE SKINBOOSTERS:
RESTYLANE VITAL
do bardziej dojrzałej i uszkodzonej przez słońce skóry,
RESTYLANE VITAL LIGHT
do młodszej lub delikatniejszej skóry.
Galderma Polska
www.galderma.pl 

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWSŁONECZNY

ANTHELIOS XL
ULTRALEKKI FLUID DO TWARZY SPF 50+
Skład: Opatentowany system filtrów MEXOPLEX z bardzo wysoką ochroną SPF 50+ (UVB)/PPD 
42 (UVA) 
Wskazania: skóra wrażliwa na działanie słońca, alergie słoneczne, intensywne nasłonecznienie
Konsystencja:
• Podczas aplikacji: łatwo rozprowadzająca się konsystencja pomaga tworzyć równomierną   
 warstwę ochronną, 
• Efekt końcowy: niewidoczny.
Nie powoduje powstawania zaskórników.
Działanie absorbujące dzięki unikatowemu połączeniu trzech składników aktywnych: 
glukonianu cynku, perlitu i krzemionki. 
Pojemność: 50 ml 
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

Iwostin Solecrin SPF50+
Krem ochronny SPF 50+ Iwostin Solecrin zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promienio-
waniem UVA i UVB skórze wrażliwej, delikatnej i alergicznej. Zatrzymuje promieniowanie UV  
w ponad 98 proc. W preparacie zastosowano filtr nowej generacji – Trisorb® M, który łączy 
cechy filtrów mineralnych i organicznych. Dodatkowo zabezpiecza przed fotouczuleniami  
i wraz z witaminą E chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za fo-
tostarzenie się skóry. Preparat jest odporny na wodę i pot. Otrzymał pozytywną opinię  
Centrum Zdrowia Dziecka. Jest odpowiedni do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt powyżej 
6. miesiąca życia.
Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 

Repaskin krem-żel z filtrem SPF 50
Liposomowy krem fotoochronny o lekkiej, nietłustej konsystencji z filtrem SPF 50 UVA/UVB IR. Chroni skórę  
i naprawia uszkodzenia w DNA komórkowym. Zawiera zamknięte w liposomach fotoliazy, enzymy 
naprawcze, które aktywują się pod wpływem światła słonecznego, oraz endonukleazy, 
enzymy reperujące DNA, działające bez dopływu światła. Ponadto maksymalną ochronę 
przeciwsłoneczną zapewniają filtry fizyczne i chemiczne ostatniej generacji.
Podstawowe substancje czynne:
filtry fizyczne, chemiczne i biologiczne (zielona herbata, ergotioneina i ostropest plamisty), 
enzymy reperujące DNA: fotoliazy i endonukleazy.
Sesderma Polska 
www.sesderma.pl
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Cetaphil
Już od dziesięciu lat Cetaphil pomaga polskim lekarzom w codziennych zmaganiach z pielęgnacją wrażliwej 
skóry pacjentów.
Na bazie wielu badań z dziedziny dermatologii oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii powstała seria 
specjalistycznych dermokosmetyków, które dbają o nawet najbardziej wymagających pacjentów.
Kompleksowa pielęgnacja skóry składa się jedynie z dwóch etapów:
Krok 1. – delikatne i jednocześnie skuteczne oczyszczenie:
Cetaphil EM Emulsja micelarna do mycia – chroni płaszcz lipidowy dzięki zabezpieczeniu substancji myjącej w postaci 
miceli. Sprawdza się w przypadku skóry suchej, wrażliwej, z trądzikiem młodzieńczym i różowatym, przed zabiegami 
dermatologicznymi oraz po nich, a także do demakijażu twarzy i okolic oczu;
Krok 2. – nawilżanie, ochrona i regeneracja:
Dobór właściwego produktu zapewni oczekiwany efekt. W zależności od stanu skóry mamy do dyspozycji:
Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała
Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry za sprawą unikatowego składu. Zawiera olej z orzechów makada-
mia, który dostarcza NNKT, oraz pantenol, który łagodzi podrażnienia i ułatwia regenerację, a także najwyższe wśród 
dermokosmetyków stężenie silnie wiążącej wodę gliceryny;
Cetaphil DA Ultra Krem intensywnie nawilżający
Intensywnie nawilża oraz uzupełnia brakujące w skórze lipidy. Zawiera unikatowy kompleks ERC5, czyli pięć klu-
czowych składników, które zapewniają skórze ochronę, prawidłowe nawilżenie oraz odpowiednie uzupełnienie  
lipidów (np. PCA, masło shea i olej z orzechów makadamia). Dzięki temu świetnie się sprawdza 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 jej trzech najistotniejszych potrzeb:
• ochronę – tworzy na skórze film ochronny, w jego skład wchodzą olej migdałowy, wazelina i dicapryl oraz sylikony,  
 które dodatkowo zmiękczają i wygładzają naskórek,
• regenerację – witamina E i sylikony działają kojąco i pobudzają wzrost nowych komórek,
• nawilżanie – zawiera glicerynę, która długotrwale wiąże wodę.
Jest szczególnie polecany 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 ani nie pozostawia na skórze tłustej, 
nieprzepuszczalnej warstwy jak większość preparatów dodawanych do kąpieli;
Cetaphil Restoraderm Balsam do nawilżania twarzy i ciała
Zawiera składniki przywracające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich warstw naskórka 
poprzez uzupełnienie lipidów, przyspieszenie regeneracji oraz intensywne nawilżenie. 
Na szczególną uwagę zasługują takie składniki, jak:
• PCA i arginina – uzupełniają niedobory naturalnego czynnika nawilżającego,
• prekursor ceramidów i niacynamid – dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii  
 odbudowują niezbędne ceramidy.
Galderma Polska
www.galderma.pl 

Iwostin Correctin Sensitia
Preparat działa na dwóch poziomach: pielęgnacyjnym i wizualnym. Składniki aktywne pielęgnują skórę, a zawarte 
w podkładach pigmenty zapewniają trwały efekt kryjący do 10 godz. Dodatkowo zawarty w produkcie filtr SPF 30 
chroni przed wolnymi rodnikami i fotostarzeniem skóry. Fluid jest dostępny w trzech kolorach: jasnym, naturalnym 
oraz ciepły beż. Ma bardzo dobre właściwości kosmetyczne i aplikacyjne (konsystencja, rozprowadzanie, wchłanianie).
Wskazania: pielęgnacja i korygowanie niedoskonałości skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień, alergicznej
Właściwości:
• Koi i łagodzi podrażnioną skórę;
• Regeneruje warstwę hydrolipidową naskórka;
• Zapewnia optymalny poziom nawilżenia;
• Wygładza i wyrównuje koloryt skóry;
• Zapewnia trwały efekt naturalnego makijażu do 10 godz.
Substancje aktywne: iricalmin, hialuronian sodu, filtr SPF 30 
Dostępne odcienie: jasny, naturalny, ciepły beż
Efekt jednolitego koloru skóry bez podrażnień potwierdziło 80% badanych*.
*Badanie aplikacyjne w niezależnym ośrodku badawczym.
Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 



17Derma News

Sensibio Tolerance+
Krem łagodząco-kojący do skóry nadwrażliwej i alergicznej
Sensibio Tolerance+ to krem przeznaczony do pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej, nadwrażliwej, alergicznej i nietole-
rancyjnej. Ma na celu zmniejszenie uczucia ściągnięcia, kłucia i pieczenia oraz uzyskanie optymalnego nawilżenia.
Sensibio Tolerance+ działa kompleksowo na przyczyny nadwrażliwości skóry, zwłaszcza na procesy o podłożu neu-
rogennym. Zmniejsza nadpobudliwość włókien nerwowych w skórze i reguluje mechanizmy biologiczne odpowie-
dzialne za reakcję alergiczną – opatentowany kompleks Neurocontrol®. Krem koi skórę, przynosi jej ulgę, jednocześnie 
trwale zwiększając jej odporność i tolerancję na czynniki stresogenne, dzięki czemu skóra nie reaguje 
podrażnieniem ani zaczerwienieniem. Sodium PCA wzmacnia funkcje ochronne skóry i zapewnia 
optymalne nawilżenie. Preparat łagodzi uczucie kłucia i dyskomfortu. Krem ma bardzo delikatną 
konsystencję. Doskonale się sprawdzi jako baza pod makijaż. Pozostawia miękkie, aksamitne 
wykończenie.
To, co charakteryzuje Sensibio Tolerance+, to przede wszystkim doskonała tolerancja. Krem 
jest w 100 proc. biokompatybilny ze skórą – aktywne składniki zapewniają najwyższy poziom 
tolerancji. Hipoalergiczny, nie zawiera parabenów ani konserwantów. Krem jest nieperfu-
mowany oraz niekomedogenny. Bezpieczna, hermetyczna pompka typu air-less zapewnia 
sterylność produktu.
Laboratoire Dermatologique Bioderma Poland 
www.bioderma.pl 

TOLERIANE ULTRA/TOLERIANE ULTRA FLUID
INTENSYWNA PIELĘGNACJA KOJĄCA Z NEUROSENSYNĄ
Do twarzy i pod oczy
Wskazania: codzienne nawilżenie i intensywna pielęgnacja kojąca skóry bardzo wrażliwej i alergicznej. Produkt  
do stosowania na okolice oczu
Skład: neurosensyna, składnik łagodzący podrażnienia, oraz woda termalna z La Roche-Posay, która ma naturalne 
właściwości kojące i przeciwdziałające podrażnieniom
Innowacyjne hermetyczne opakowanie pozwala na utrzymanie czystości formuły o minimalnej 
ilości składników i optymalnej tolerancji.
Bez konserwantów, bez parabenów, bez środków zapachowych, bez alkoholu, bez barwników, 
bez lanoliny
Wysoka tolerancja – produkt testowany na skórze alergicznej (standardowe testy europejskie)
Rezultaty: Wrażliwość skóry jest redukowana, aby przywrócić długotrwałe uczucie komfortu
Konsystencja: TOLERIANE ULTRA do każdego rodzaju skóry wrażliwej/TOLERIANE ULTRA  
FLUID do skóry normalnej i mieszanej. Pojemność: 40 ml
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ

Cetaphil DERMACONTROL Cera trądzikowa
Pianka do mycia oraz Krem nawilżająco-matujący SPF 30
SPECJALNIE OPRACOWANE DO SKÓRY TRĄDZIKOWEJ LUB PRZETŁUSZCZAJĄCEJ SIĘ
Pielęgnacja skóry trądzikowej lub przetłuszczającej się stanowi duże wyzwanie zarówno dla lekarza, pacjenta, jak i dla 
ośrodków badawczych pracujących nad formułami dermokosmetyków.
Wieloletnie doświadczenie Galdermy w tworzeniu serii Cetaphil pozwoliło na najtrafniejszy dobór niezbędnych 
składników, a nowoczesne laboratoria opracowały unikatowe technologie. Dzięki temu powstała linia Cetaphil  
DERMACONTROL, która odpowiada na wszystkie potrzeby skóry trądzikowej lub przetłuszczającej się. 
Najistotniejsze kierunki działania to: • regulacja wydzielania sebum, • skuteczne oczyszczanie chroniące przed 
podrażnieniami, • nawilżanie i odbudowa bariery naskórkowej, • bezpieczna i niekomedogenna ochrona UV, 
• łagodzenie podrażnień, • efekt matujący.
Szczególny wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo mają zastosowane w Cetaphilu DERMACONTROL przełomowe 
technologie:
OLEOSOME TECHNOLOGY – zastosowanie oleosomów umożliwia stworzenie emulsji lamelarnej, 
która strukturą naśladuje budowę ludzkiej skóry. Dzięki temu powstaje lekki i niekomedogenny 
krem, który zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, 
CERAMIDE TECHNOLOGY – dzięki wykorzystaniu prekursora ceramidów umożliwia skórze 
wytworzenie tych klas ceramidów, które są w danym czasie najbardziej potrzebne,
MICROPEARL TECHNOLOGY – struktura pudru sferycznego, który dzięki swoim właściwościom 
zapewnia efekt matujący po zastosowaniu kremu, 
ZINC COMPLEX TECHNOLOGY – oparta na związkach cynku. Wykorzystuje dwufunkcyjny  
surfaktant, który jednocześnie skutecznie oczyszcza i łagodzi podrażnienia. 
Galderma Polska
www.galderma.pl
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KREM ZWALCZAJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI, ZATKANE PORY I PRZEBARWIENIA POTRĄDZIKOWE
Wskazania: pielęgnacja skóry trądzikowej o wzmocnionej skuteczności, zwalczająca uporczywe niedoskonałości,  
zatkane pory, przebarwienia potrądzikowe
Skład: pirokton olaminy, aby przeciwdziałać niedoskonałościom, niacynamid i woda termalna z La Roche-Posay  
o działaniu łagodzącym LHA™ (lipohydroksykwas) oraz kwas linolowy, aby odblokować pory 
Innowacja PROCERAD™ przeciw podrażnieniom, aby zwalczać powstawanie przebarwień 
potrądzikowych
Rezultaty: 
po 8 dniach niedoskonałości są znacznie zredukowane*,
po 4 tygodniach pory są odblokowane, powierzchnia skóry jest wygładzona, nadmiar sebum 
i błyszczenie – zmniejszone**
Konsystencja: Nietłusty, długotrwale matujący żel-krem. Szybko się wchłania, doskonała 
baza pod makijaż, hipoalergiczny
Pojemność: 40 ml
*Badanie kosmetokliniczne w grupie 38 osób.
**Badanie kosmetokliniczne w grupie 51 osób.
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

Gorgeous Glow 
Idealnie łagodny, delikatnie pieniący się żel do mycia twarzy, który głęboko oczyszcza, odżywia i reguluje skórę, nie 
powodując uczucia napięcia, które tak często odczuwamy tuż po myciu. Działa cuda w przypadku hormonalnych 
wyprysków czy innych problemów skórnych. Cudownie pachnie!
Jak działa:
•  Zwalcza wypryski dzięki łagodnym i bezpiecznym substancjom złuszczającym oraz olejkowi z drzewa herbacianego;
•  Reguluje skórę dzięki zawartym w nim probiotykom, substancjom nawilżającym oraz kwasom tłuszczowym omega (bio);
•  Głęboko oczyszcza bez podrażniania skóry.
Wspaniałe składniki:
Nie zawiera SLS! Zamiast podrażniającego skórę laurylosiarczanu sodu nasza formuła zawiera 5 naturalnych substancji 
myjących z orzecha kokosowego. Uwierz, że Twoja skóra zasługuje na głębokie oczyszczenie bez podrażnienia. Dzięki 
Gorgeous Glow jest to możliwe!;
Kwas mlekowy – zapewnia bezpieczne i delikatne złuszczenie starego naskórka.
Działa przeciwzapalnie, pomagając w objawach trądziku ciążowego i hormonalnych wyprysków;
Olejek z drzewa herbacianego – wygładza i nawilża skórę, ma wspaniałe właściwości lecznicze,  
pomaga zapobiegać powstawaniu wyprysków i je leczyć. Naturalnie antybakteryjny;
Wyciąg z liści zielonej herbaty – silny przeciwutleniacz, pomaga chronić delikatną skórę przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Pomaga neutralizować działanie promieni UV;
Bioolejki z wiesiołka, słodkich migdałów, awokado i oliwek – bogate w kwasy omega-,  
witaminy D i E, doskonale nawilżają, ujędrniają i uelastyczniają suchą skórę;
Biosok z aloesu zwyczajnego – naturalna gliceryna oraz probiotyki dają głębokie nawilżenie, 
regulują i leczą. Wspaniale odżywiają i chronią skórę.
Plazanet
www.plazanet.pl

Iwostin Purritin
Aktywny krem eliminujący niedoskonałości zapewnia kompleksowe działanie redukujące zmiany trądzikowe.  
Aktywnie działa na wszystkie przyczyny powstawania trądziku: odblokowuje zatkane pory, reguluje wydzielanie  
sebum, długotrwale matuje, redukuje ilość i wielkość grudek, krostek i zaskórników oraz zapobiega ich ponownemu 
pojawianiu się. Długotrwale nawilża oraz łagodzi podrażnienia. 
Wskazania: codzienna pielęgnacja skóry tłustej i skłonnej do zmian trądzikowych
Właściwości:
• Redukcja widoczności niedoskonałości występujących na skórze już po 7 dniach stosowania potwierdzona przez  
 85% badanych*;
• Długotrwała poprawa wyglądu skóry po regularnym stosowaniu preparatu potwierdzona 
 przez 91% badanych**;
• Aktywne działanie na wszystkie przyczyny i objawy trądziku;
• Nie działa komedogennie, tzn. nie zatyka porów.
*Badania aplikacyjne w niezależnym ośrodku badawczym na zlecenie Laboratorium Iwostin, 
efekt *po 7 dniach stosowania oraz **po 21 dniach stosowania.
Substancje aktywne: α- i β-hydroksykwasy, witamina A (palmitynian retinolu), Zinzidone®, 
Cobiostab 400, EPS Seamat (składnik matujący), PoreAway (składnik matujący), hialuronian 
sodu, alantoina
Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 
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NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

Avène Antirougeurs Fort
Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia
Odpowiadając na potrzeby skóry naczyniowej, Laboratoria Dermatologiczne Avène oferują innowacyjną linię der-
mokosmetyków Antirougeurs, opartych na nowej generacji wyciągu z ruszczyka, który jeszcze szybciej i skuteczniej 
zmniejsza uciążliwe zaczerwienienia skóry.
Ruszczyk w historii grupy Pierre Fabre pojawił się już w 1961 r. Jego wzmacniające naczynia krwionośne właściwości 
potwierdzono na płaszczyźnie medycznej i został zastosowany w leczeniu zaburzeń żylnych (ciężkie nogi) – m.in.  
w leku Cyclo 3 i BiCirkan. Wyniki trwających latami badań klinicznych i naukowych oraz medyczne doświadczenie 
Laboratoriów Pierre Fabre dotyczące działania ruszczyka jako leku zostały przeniesione na płaszczyznę dermokos-
metyków. Opracowano ekstrakt wyjątkowo bogaty w saponiny. 
• Wyciąg z ruszczyka skoncentrowany w saponiny (0,3%) – poprawia mikrokrążenie, zwęża naczynia  
 krwionośne, powodując zmniejszenie widoczności teleangiektazji (naczynek).
• Metylochalkon hesperydyny – wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne.
• Siarczan dekstranu (0,3%) – zmniejsza opuchliznę.
• Masło karité (2%) – odżywia skórę.
• Woda termalna Avène (54%) – zmniejsza uczucie gorąca, koi i łagodzi podrażnienia.
Konsystencja koncentratu Antirougeurs FORT zapewnia łatwe rozprowadzanie. Sylikon 
tworzy ochronną powłokę na powierzchni naskórka oraz zmniejsza jego szorstkość. Tubka 
z kaniulą ułatwia precyzyjną aplikację.
Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique Polska
www.avene.com.pl

Azelac 
AZELAC KREM NAWILŻAJĄCY
Skóra sucha, wrażliwa, ze skłonnością do trądziku różowatego, kuperozy i/lub rumienia. 
Linia Azelac łączy właściwości kwasu azelainowego i glicyny. Ma działanie łagodzące, przeciwrod-
nikowe i sebore-gulujące, pomagające w zwalczaniu zaczerwienień i wyprysków towarzyszących 
kuperozie. Hamuje syntezę tyrozynazy, dzięki czemu koloryt skóry zostaje wyrównany. Ma również 
właściwości przeciwstarzeniowe i przeciwzmarszczkowe, zwiększa nawilżenie i elastyczność 
skóry. Dzięki zawartości witaminy E krem daje efekty antyoksydacyjne, zmniejszając stres 
oksydacyjny i spowodowane przez niego uszkodzenia.
Podstawowe substancje czynne zamknięte w liposomach: wyciąg z ostropestu, kwas azelai-
nowy, niacynamid, pantenol, kwas hialuronowy o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej, 
fitosfingozyna
Sesderma Polska 
www.sesderma.pl

Iwostin Correctin Capillin
Preparat działa na dwóch poziomach: pielęgnacyjnym i wizualnym. Składniki aktywne pielęgnują skórę, a zawarte  
w podkładach pigmenty zapewniają trwały efekt kryjący do 8 godz. Dodatkowo zawarty w produkcie filtr SPF30 
chroni przed wolnymi rodnikami i fotostarzeniem skóry. Fluid jest dostępny w trzech kolorach: jasnym, naturalnym 
oraz ciepły beż. Ma bardzo dobre właściwości kosmetyczne i aplikacyjne (konsystencja, rozprowadzanie, wchłanianie).
Wskazania: pielęgnacja i korygowanie niedoskonałości skóry naczynkowej, nadreaktywnej, skłonnej do czerwienienia się
Właściwości:
• Wzmacnia naczynka krwionośne;
• Redukuje rumień i zaczerwienienia;
• Przynosi uczucie ulgi i komfortu;
• Wygładza i wyrównuje koloryt skóry;
• Zapewnia trwały efekt naturalnego makijażu do 8 godz.
Substancje aktywne: ekstrakt z kasztanowca, witamina C, filtr SPF30 
Dostępne odcienie: jasny, naturalny, ciepły beż
Efekt zmniejszenia widoczności zaczerwienień oraz zmian naczynkowych potwierdziło 
ok. 82% badanych*
*Badanie aplikacyjne w niezależnym ośrodku badawczym.
Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 

ROSALIAC AR INTENSE
INTENSYWNA KURACJA ZWALCZAJĄCA ZACZERWIENIENIA SKÓRY. 
KATEGORIA: Najlepszy dermokosmetyk do pielęgnacji skóry wrażliwej
Wskazania: codzienna intensywna pielęgnacja skóry z zaczerwienieniami
Skład: ambophenol o działaniu kojącym, ochronnym i antyrodnikowym, neurosensyna kojąca uczucie dyskomfortu 
oraz woda termalna z La Roche-Posay, która ma naturalne właściwości kojące i przeciwdziałające podrażnieniom
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Innowacyjne hermetyczne opakowanie pozwala na utrzymanie czystości formuły o mini- 
malnej ilości składników i optymalnej tolerancji.
Bez konserwantów, bez parabenów, bez środków zapachowych, bez alkoholu
Rezultaty: intensywność zaczerwienień jest redukowana 
Konsystencja: żel o lekkiej konsystencji z długotrwałym efektem nawilżenia
Pojemność: 40 ml
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI 
I REGENERACJI SKÓRY PO ZABIEGACH ESTETYCZNYCH

Cicalfate Krem regenerujący
Produkt przeznaczony do stosowania na podrażnioną skórę niemowląt, dzieci i dorosłych. Wspomaga regenerację 
naskórka m.in. w przypadku pieluszkowego zapalenia skóry, oparzeń, odleżyn i powierzchniowych otarć oraz  
po zabiegach medycyny estetycznej. Może być stosowany na śluzówki narządów płciowych.
Formuła dermokosmetyku opiera się na opatentowanym połączeniu składników aktywnych: sukralfatu, 
miedzi i cynku, o działaniu regenerującym i antybakteryjnym.
•  ZMIKRONIZOWANY SUKRALFAT ułatwia i przyspiesza regenerację naskórka, 
 zapewnia ochronę podrażnionych obszarów skóry.
•  POŁĄCZENIE SIARCZANU MIEDZI I SIARCZANU CYNKU działa antybakteryjnie, 
 zmniejszając ryzyko proliferacji (namnażania i rozwoju) bakterii.
•  WODA TERMALNA AVÈNE koi i łagodzi podrażnienia. 
Cicalfate Krem regenerujący:
• Przyspiesza regenerację podrażnionej i uszkodzonej skóry;
• Zmniejsza ryzyko wtórnego nadkażenia;
• Skutecznie koi i łagodzi podrażnienia.
Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique Polska
www.avene.com.pl

CICAPLAST BALSAM B5 
KOJĄCY BALSAM REGENERUJĄCY SKÓRĘ
Skład: 
PANTENOL, aby przynosić ukojenie,
MADEKASOZYD™ + kompleks Cu-Mn-Zn (o właściwościach antybakteryjnych), 
aby regenerować skórę
Wskazania: 
regeneracja skóry podrażnionej
Konsystencja: 
kojący balsam regenerujący, który zapewnia nietłusty efekt końcowy 
Pojemność: 40 ml
La Roche-Posay
www.laroche-posay.pl
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Galderma Polska sp. z o.o. informuje, że reklamując produkt leczniczy Tetralysal 300 mg w materiale prasowym  
pt. „Komunikat Galdermy” opublikowanym w wydaniu elektronicznym i papierowym czasopisma „Derma News” 
46/2013, podała informacje, które mogły zostać odebrane jako wprowadzające w błąd lub dyskredytujące produkt 
leczniczy Damelium (Lymecyclinum), 408 mg, Actavis Group PTC ehf.

Zgodnie z charakterystykami obu produktów zawierają one tę samą ilość substancji czynnej, tj. 408 mg lymecykliny.

Jednocześnie firma Galderma Polska sp. z o.o. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że informacje przedstawione  
w materiale dotyczącym produktu Tetralysal 300 mg mogły zostać odebrane jako naruszające interesy Actavis Group 
PTC ehf. lub godzące w wizerunek produktu Damelium (Lymecyclinum), 408 mg.
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IPLase Mask
IPLase Mask – niezrównana regeneracja skóry po inwazyjnych zabiegach estetycznych
IPLase Mask to krem do stosowania po zabiegach laserowych, IPL, laserze frakcyjnym, radiofrekwencji, mikronakłu-
waniu frakcyjnym Dermapen, średniogłębokich peelingach na bazie TCA czy peelingach fenolowych.
Maska IPLase pomaga chronić skórę przed stresem oksydacyjnym dzięki niezbędnym składnikom:
• SOD (Natural Superoxide Dismutase) – silne przeciwutleniacze chroniące skórę przed tworzeniem się 
 grup ponadtlenkowych w kwasach tłuszczowych oraz chroniące DNA przed wolnymi rodnikami; 
• Ubichinon (koenzym Q10) – rozpuszczalny w tłuszczach składnik podobny do witamin, 
 który chroni przed powstawaniem wolnych rodników na poziomie cytoplazmatycznym; 
• induktor HSP (białek szoku cieplnego) – białka wydzielane w odpowiedzi na stres cieplny,  
 zwiększające odporność skóry na ciepło, usprawniające jej gojenie i zmniejszające   
 powikłania ponownej epitelizacji. 
Maska IPLase znacząco przyspiesza regenerację skóry po inwazyjnych zabiegach estetycz- 
nych, reguluje stan zapalny, a także niweluje niekorzystny wpływ wolnych rodników. Łagodzi 
rumień po zabiegach, dzięki czemu zapobiega powstawaniu przebarwień pozapalnych. 
REVISAGE 
www.revisage.pl

IWOSTIN SENSITIA ZERO 
Iwostin Sensitia Zero o lekkiej konsystencji zmniejsza zaczerwienienia i podrażnienia. Wspomaga regenerację bariery 
lipidowej naskórka i naturalne reakcje obronne skóry. Do potrzeb skóry suchej, krem o bogatej konsystencji, zawiera 
masło shea – olej roślinny otrzymywany z orzechów afrykańskiego drzewa masłowego, który działa emoliencyjnie, 
łagodząco i ochronnie.
Ponadto w celu dbałości o najwyższe standardy bezpieczeństwa oba preparaty mają teraz innowacyjne, bezpieczne 
opakowanie z hermetycznym zamknięciem i o wzmocnionej szczelności. Jego budowa zapewnia przetrzymywanie 
kremu w warunkach bezpowietrznych i brak kontaktu kremu z częściami metalowymi opakowania.
Wskazania: codzienna pielęgnacja nadwrażliwej i podrażnionej skóry twarzy. Łagodzenie podrażnień wywołanych 
niekorzystnymi czynnikami, takimi jak zabiegi kosmetyczne, nieodpowiednie preparaty pielęgnacyjne i czynniki  
atmosferyczne
Właściwości:
• Polepszenie wyglądu skóry już po pierwszym użyciu, uczucie pełnego komfortu skóry potwierdzone 
 przez 83% badanych*;
• Nawilżenie skóry o 64,2% już po 30 min**; 
• Redukcja poziomu TEWL o 14,7% już po 30 min**; 
• Poprawa wygładzenia skóry potwierdzona przez 75% badanych***;
• Regeneracja skóry według 71% badanych***

 *Badanie aplikacyjne w niezależnym ośrodku badawczym, efekt po 1 aplikacji.
  **Badania aparaturowe powierzchni skóry wykonane przed testowaniem 
   oraz po 30 i 120 min testowania w niezależnym laboratorium badawczym. 
***Badanie aplikacyjne w niezależnym ośrodku badawczym, efekt po 3 tyg. stosowania.
Substancje aktywne: Iricalmin, PleraSan® CH, Fucogel, alantoina
Nepentes Pharma
www.iwostin.pl 

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI CIAŁA
Boob Tube+
Czy wiedziałaś, że jedyną przyczyną, dla której Twoje piersi nie poddają się całkowicie sile grawitacji, jest stan i jakość 
Twojej skóry? Boob Tube+®, nasz słynny bohater w umacnianiu skóry dekoltu i piersi, ma teraz jeszcze lepszą formułę. 
Tonizuje delikatną skórę, rozjaśnia przebarwienia, wygładza oraz chroni piersi przed nadmiernym opadaniem.
Jak działa:
•  Wygładza cienką skórę niczym żelazko jedwabną koszulę;
•  Już po kilku dniach Twoja skóra będzie tryskać zdrowiem, blaskiem i siłą;
•  Aktywne składniki rozjaśniające odejmą Twojej skórze lat spędzonych na słońcu.
Wspaniałe wnętrze, czyli co włożyliśmy do BoobTube+:
CoQ10 – silny przeciwutleniacz, który pomaga zwalczyć widoczne efekty szkodliwego działania wolnych rodników. 
Chroni kolagen – naszą bardzo ważną siatkę proteinową, która umacnia Twoją skórę, dzięki czemu piersi pozostają 
tam, gdzie powinny, a skóra piersi, dekoltu i szyi nie poddaje się efektom starzenia ani sile grawitacji;
Seppicalm DG™ – rozjaśniający aktywny składnik nowej generacji pochodzenia roślinnego. Działa podwójnie,  
na poziomie powierzchownych i głębokich zmian pigmentacyjnych spowodowanych przez nadmierne przebywanie 
na słońcu;
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Wyciąg z mniszka lekarskiego, ostropestu plamistego i dzięgla chińskiego – wspaniałe substancje odżywiające skórę  
i stymulujące jej regenerację. Działają odświeżająco na zmęczoną skórę, redukują jej przeciążenie i rozjaśniają;
Kwas hialuronowy – silna substancja utrzymująca wilgoć w głębokiej warstwie skóry.
Doskonale odświeża, dając uczucie zroszenia skóry poranną rosą!;
Wyciąg z liści gotu kola – ujędrnia i wzmacnia skórę, poprawia krążenie, daje efekt jedwabistej 
gładkości skóry;
Wyciąg z kory białej morwy, kwiatu hibiskusa oraz nasion ogórka – w połączeniu skutecznie 
działają na rzecz rozjaśnienia i klarowności skóry;
Masło shea bio, bioolejki z wiesiołka, awokado, słodkich migdałów oraz oliwek 
– przepełnione są kwasami omega-, które głęboko nawilżają, oraz witaminami i minerałami, 
które stymulują regenerację bardziej dojrzałej skóry. Wspaniale chronią i uelastyczniają 
skórę!
Plazanet
www.plazanet.pl

ELANCYL CELLU SLIM NOC 
ELANCYL, lider* na rynku dermokosmetyków antycellulitowych w Polsce, wprowadził w roku 2014 nowy produkt  
antycellulitowy na noc.
CELLU SLIM NOC
Z wyciągiem z cekropii, kofeiną i cząsteczką GP4G
Innowacyjna formuła Cellu Slim Noc:
• działanie wyszczuplające: cząsteczka GP4G, prawdziwe źródła energii komórkowej, stymuluje nocny metabo- 
 lizm komórkowy** w celu optymalizacji działania połączenia** cekropii i kofeiny na mechanizm spalania tłuszczów,  
 skutkując zmniejszeniem widoczności cellulitu. Wyciąg z młodych pędów jabłoni zmniejsza magazynowanie  
 tłuszczów, a wyciąg z pieprzu syczuańskiego ogranicza ponowne pojawianie się pomarańczowej skórki**, 
 dając długotrwałą skuteczność;
• działanie ujędrniające: bluszcz, naturalna substancja czynna, wzmacnia elastyczność i jędrność skóry**. 
 W trakcie wykonywania masażu wspiera fizjologiczny drenaż, wspomagając uwalnianie komórek 
    od nadmiaru wody;
• piękno skóry: olej z krokosza barwierskiego i olej z nasion wiesiołka dwuletniego przez noc  
 odżywiają skórę, by była gładka po przebudzeniu.
Rezultat: wygładzenie nierówności i wyszczuplenie potwierdzone po 14 nocach***
*IMS Polska.
**Testowane w warunkach laboratoryjnych.
***Badanie kliniczne: pomiary instrumentalne wykonane przez niezależną jednostkę 
w grupie 54 kobiet po 14 dniach stosowania produktu.
Pierre-Fabre Dermo-Cosmetique Polska
www.elancyl.com.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWZMARSZCZKOWY

MONODERMA M5
Nowość w terapii anti-aging: wyrób medyczny z 0,5% kwasem foliowym (witaminą M) do stosowania na skórę. 
MONODERMA® M5 włoskiej firmy Giuliani to codzienna dawka skoncentrowanej witaminy M w najczystszej postaci, 
zamkniętej w wygodnych pojedynczych kapsułkach, w formie 28-dniowej kuracji. Kwas foliowy ułatwia regenerację 
komórek naskórka i skóry właściwej dzięki zdolności do stymulowania podziału fibroblastów, co zwiększa odnowę 
kolagenu i elastyny – dwóch czynników niezbędnych do poprawy funkcji skóry. Ma właściwości przeciwstarzeniowe 
i ochronne przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV ze względu na rolę w replikacji i naprawie DNA 
oraz działanie antyoksydacyjne. MONODERMA® M5 nie zawiera konserwantów, barwników ani środków zapachowych, 
przez co eliminuje ryzyko podrażnień i alergii, znajdując zastosowanie nawet przy najbardziej wrażliwej skórze.
Wskazania do kuracji:
• Zapobieganie oznakom starzenia chronologicznego i fotostarzenia oraz wspomaganie 
 usuwania jego oznak; 
• Pielęgnacja zaczerwienionej i podrażnionej skóry po zabiegach medycyny estetycznej;
• Łagodzenie skórnego stanu zapalnego powstałego w wyniku zabiegów medycznych   
polegających na działaniu mechanicznym lub chemicznym;
• Nawilżanie i odbudowa bariery naskórkowej.
MONODERMA® M5 to najbardziej zaawansowane i innowacyjne rozwiązanie 
w procesach naprawczych i ochronnych skóry!
AntiAging Institute
www.AntiAging.com.pl
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Neovadiol Magistral i Neovadiol Magistral Elixir
Według United Nations Population Fund co czwarta kobieta przechodzi menopauzę, co trzecia kobieta będzie ją 
przechodzić za 15 lat, a co druga za 50 lat. 
NEOVADIOL MAGISTRAL od Vichy – Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry 
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ: już po 4 tygodniach skóra jest o 30% mniej sucha, a po 3 miesiącach aż o 50% (na podstawie 
oceny dermatologicznej, badanie w grupie 220 kobiet, pomiar po 1 i 3 miesiącach). 
OPTYMALNA TOLERANCJA: Formuła NEOVADIOL MAGISTRAL została specjalnie opracowana, aby pielęgnować 
uwrażliwioną w wyniku menopauzy skórę. NEOVADIOL MAGISTRAL nie zawiera parabenów. Jest produktem hipoaler-
gicznym, zawiera Wodę Termalną z Vichy o właściwościach kojących oraz regenerujących. 
NIEZWYKŁA PRZYJEMNOŚĆ: ma aksamitną i delikatną konsystencję. Nie zostawia tłustej warstwy na skórze.  
Dwie trzecie kobiet wybiera ją zamiast codziennej pielęgnacji (Niemcy, potwierdzone przez 184 kobiet). 
Rezultat: rysy wymodelowane, elastyczna skóra i natychmiastowy komfort. 
Badania kliniczne wykazały, że u kobiet po menopauzie następuje spadek lipidów aż o 57%. Lipidy, zwłaszcza kwasy 
omega-3, -6 i -9, odgrywają w skórze podwójną rolę. Zapewniają jej odżywienie i dostarczają energii niezbędnej 
do zachowania gęstości i elastyczności. Działają jak substancja sklejająca warstwy skóry. Ich spadek zaburza jej 
strukturę i zwiększa zwiotczenie. Przyczynia się również do jej przewlekłej suchości. Skóra staje się cieńsza, wrażliwsza  
i traci elastyczność. Dlatego aby ją odbudować w okresie pomenopauzalnym, należy jej zapewnić aktywne odżywienie 
oraz przywrócić gęstość. 
Propozycja Vichy: 

NEOVADIOL MAGISTRAL Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry 
Składniki aktywne: 
Połączenie Proteic Gf oraz Pro-Xylane™ i olejków witalnych, aby przywrócić proporcje twarzy i gęstość skóry  
oraz zapewnić jej odbudowę lipidową. 
Odbudowa tkanek: 
PROTEIC Gf – naturalny wyciąg roślinny bogaty w proteiny, pobudza syntezę czynników wzrostu skóry; 
PRO-XYLANE TM – naturalny cukier, uznany składnik przeciwstarzeniowy, wzmacnia tkankę podporową (test in vitro). 
Odbudowa lipidów: 
OLEJKI WITALNE: 
OLEJEK SZAFRANOWY – wyciąg z nasion szafranu (z rodziny kosaćcowatych) zawiera kwasy omega-9
i dużą ilość omega-6 (dwa razy więcej niż olejek arganowy) o właściwościach zmiękczających 
i odżywczych; 
OLEJEK Z OTRĄB RYŻOWYCH – pozyskiwany pod ciśnieniem ze świeżego ryżu japońskiego, 
również bogaty w kwasy omega-9 (między 40 a 52%), omega-6, omega-3. Pobudza również 
syntezę naturalnych lipidów skóry; 
MASŁO KARITÉ – pozyskane z orzecha drzewa z Afryki Równikowej, zawiera kwasy omega-9 
(dwa razy więcej niż olej sojowy), omega-6 o właściwościach nawilżających, zmiękczających i 
kojących. Sprzyja również lipogenezie naskórka; 
+ kwas LHA o działaniu złuszczającym; 
+ Woda Termalna z Vichy o działaniu kojącym oraz regenerującym.

NEOVADIOL MAGISTRAL ELIXIR 
Trzy metody aplikacji NEOVADIOL MAGISTRAL ELIXIR:
• odżywcze serum: kilka kropli nakładamy na twarz przed zastosowaniem kremu pielęgnacyjnego,
• wygładzający balsam – 2-3 krople eliksiru łączymy z kremem pielęgnacyjnym, 
 aby zapewnić skórze głębokie odżywienie,
• wypełniająca maska: 10 kropli eliksiru zostawiamy na skórze na 10 minut.
Vichy Laboratoires
www.vichy.pl
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XVI Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

BEZPŁATNY MAGAZYN
6-8 marca 2015 r. 

hotel Marriott, Warszawa 
•

3-dniowe spotkanie specjalistów 
z kraju i całego świata

•
wymiana doświadczeń 

i możliwość pogłębiania wiedzy
•

nowości rynkowe  
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Rozmowa z dr Iwoną Radziejewską- 
-Chomą o Aquashine i Aquashine BR 
– produktach  AntiAging Institute 
do głębokiego nawilżenia i rewita-
lizacji skóry.  

Pani doktor, co możemy zapropo-
nować pacjentce, która przychodzi 
do gabinetu, żeby zadbać o swoją 
skórę, a nie chce niczego korygować 
w swoim wyglądzie?
Często zdarzają się pacjentki, które boją 
się widocznej zmiany swojego wyglądu, 
a chciałyby wyglądać po prostu mło-
dziej. Dla nich najlepsza jest kuracja  
z użyciem niestabilizowanego kwasu hia- 
luronowego i peptydów biomimetycz-
nych, czyli Aquashine lub Aqaushine BR. 
Produkty te natychmiast nawilżają 
i rozjaśniają skórę, a zawarte w nich 
peptydy biomimetyczne stymulują 
produkcję naturalnego kolagenu i ela- 
styny, zwiększając napięcie skóry. Za-
równo Aquashine, jak i Aquashine BR 
są przeznaczone dla osób, które chcą 
czegoś więcej niż zwykła mezoterapia, 
a nie potrzebują wypełniacza. Z ra- 
cji tego, że preparaty są stosowane 
jako głęboka mezoterapia, można je 
również wprowadzać kaniulą. 

Czy wystarczy jednorazowy zabieg? 
Jak długo utrzymuje się efekt?
To, ile zabiegów należy zastosować,  
aby uzyskać trwały efekt, zależy indywi- 
dualnie od pacjenta. Najczęściej stosuje  
się 2-4 zabiegi w odstępach miesiąca.
Oczywiście trwały efekt to taki, który 

utrzymuje się około roku. Niestety proces 
starzenia się skóry jest procesem ciągłym 
i wciąż musimy z nim walczyć.
  
Preparaty Aquashine stosujemy wy-
łącznie do rewitalizacji skóry twarzy 
czy nadają się również do innych 
okolic?
Preparaty możemy zastosować wszę-
dzie tam, gdzie skóra wymaga silnego 
nawilżenia i regeneracji. Oczywiście naj- 
częściej jest to skóra twarzy, ale rów-
nież szyja, dekolt i ręce – to miejsca,  
w których uzyskujemy najlepsze efekty.

Czym się od siebie różnią Aquashine 
i Aquashine BR?
Preparat Aqaushine BR oprócz pepty-
dów stymulujących procesy naprawcze 
skóry zawiera peptydy hamujące syn- 
tezę melaniny, co w efekcie powoduje 
zmniejszenie przebarwień istniejących 
i zapobiega tworzeniu się nowych. 
U pacjentów ze skłonnością do prze-
barwień zawsze stosuję Aquashine BR.
Co sprawia, że Aquashine BR jest tak 
bardzo skuteczny w walce z przebar-
wieniami?
W skład Aquashine BR wchodzą pep- 
tydy, które nie tylko wykazują dzia-
łanie głęboko nawilżające, lecz także 
mają właściwości rozjaśniające i po-
prawiające koloryt skóry. Zmniejszają 
syntezę melaniny poprzez hamowanie 
enzymu tyrozynazy, który odgrywa 
kluczową rolę w procesie powstawania 
przebarwień. Jest to na pewno bardzo 
innowacyjny preparat o wszechstron-

nym działaniu: redukuje przebarwie-
nia, plamy starcze i piegi, zapobiega 
procesowi hiperpigmentacji, redukuje 
zmarszczki i poprawia elastyczność 
skóry oraz rewitalizuje ją, przywracając 
jej naturalne nawilżenie.  Czy można 
oczekiwać czegoś więcej?
 W jednym opakowaniu jest 2 ml 
produktu. To naprawdę sporo – wys-
tarcza na twarz, szyję i dekolt.

Czy preparaty Aquashine są przezna- 
czone do konkretnego typu skóry?
Nie, mogą być stosowane do każdego 
rodzaju skóry. Ponadto mała liczba 
przeciwwskazań powoduje, że są to 
preparaty uniwersalne i bezpieczne.

Który z tych dwóch preparatów częś-
ciej stosuje Pani w swojej praktyce?
Statystycznie dwa razy częściej stosuję 
u swoich pacjentów Aquashine BR. 
Oprócz tego, że działa rewitalizująco, 
skutecznie likwiduje przebarwienia – a to 
coraz częściej spotykany problem. 
 AntiAging Institute od 2008 r. do-
starcza na polski rynek nowoczesne 
rozwiązania z obszaru medycyny es-
tetycznej, biotechnologii oraz kosme-
tyki profesjonalnej. Rekomendowane 
przez AntiAging Institute produkty są 
poparte badaniami gwarantującymi ich 
wysoką jakość, bezpieczeństwo i sku-
teczność, dzięki czemu umożliwiają 
osiąganie doskonałych efektów w za- 
kresie odmładzania i profilaktyki urody. 

Aquashine BR – skuteczny 
sposób na przebarwienia   

Dr Iwona Radziejewska-Choma w 2002 r. ukończyła  
Warszawską Akademię Medyczną. Medycyną estetyczną 
zajmuje się od 2005 r. 
W 2009 r., po ukończeniu pierwszej w Polsce Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej, uzyskała tytuł lekarza medy-
cyny estetycznej nadawany i honorowany przez Polskie Towa-
rzystwo Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Medy-
cyny Estetycznej (UIME) w Paryżu. Ukończyła Master Course  
in Phlebology zorganizowany przez Baltic Society of Phlebology. 
Od wiosny 2014 r. prowadzi własną klinikę Saska Clinic.

*Producentem preparatów Aquashine i Aquashine BR – pierwszego wypełniacza / głębokiej mezoterapii na bazie peptydów biomimetycznych 
– jest współpracujące z AnitiAging Institute międzynarodowe laboratorium Caregen.

PREZENTACJA PRODUKTU
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O tym, jak to jest otworzyć dzia-
łalność podczas najgłębszego kry-
zysu i odnieść sukces, rozmawiamy 
z Katarzyną Ptasznik, dyrektor za-
rządzającą AntiAging Institute. 

Firma zaistniała na rynku pięć lat te-
mu, w bardzo trudnej sytuacji dla ca- 
łej branży. Czy jest sens w takim mo-
mencie rozpoczynać działalność?
Rozpoczynać coś nowego w życiu za-
wsze jest sens, szczególnie jeśli czuje 
się taką potrzebę i ma się determinację 
do działania. Moment, w którym czu- 
jesz się mocno zmotywowany do 
wprowadzenia ważnych zmian, będzie 
sprzyjał ich dokonywaniu. Wyszłyśmy 
z założenia, że jest to trudny czas, ale 
w każdej dziedzinie można robić coś 
lepiej od innych. W obszarze usług pole 
do popisu jest duże – można oferować 
usługi bardziej innowacyjne, można je 
łączyć w zupełnie niespotykane, sper-
sonalizowane rozwiązania lub w no-
watorski sposób skłaniać klientów do 
skorzystania z nich.
 Kryzys to najlepszy czas na innowa- 
cje. Gdy czasy są stabilne, klienci są bar- 
dziej lojalni, korzystają z usług wciąż 
tych samych firm, rzadko poszukują al-
ternatyw. Gorsza sytuacja gospodarcza 
wywołuje natomiast większe zaintere- 
sowanie nowościami, częstsze przelicza- 
nie kosztów i gotowość do zmian. I to był 
ten czas – ta ogromna szansa dla nas. 

Gdzie AntiAging Institute jest teraz 
– po tych pięciu latach? Jak Pani 
ocenia dokonania firmy i jakie jest 
jej miejsce na rynku?
Udało nam się zbudować zespół odpo- 
wiedzialnych ludzi, którzy z nami tworzą 
firmę i wraz z nią się rozwijają. Stwo- 
rzyliśmy markę rozpoznawalną w środo- 
wisku dużych, uznanych firm. Z pokorą 
przyjęliśmy porażki, które są nieodzow-
nie związane z rozwojem firmy, ale na 
szczęście wyciągamy wnioski. Rozwojo- 
wi firmy na pewno sprzyja rozwój całej 
branży i rosnąca świadomość społe-
czeństwa, a tym samym rozszerzająca się 
grupa potencjalnych pacjentów.
 
Jaka jest teraz Pani zdaniem 
sytuacja w branży? Czy kryzys się 
skończył? Jest łatwiej, trudniej  
czy może inaczej niż pięć lat temu?

Inaczej to najlepsze określenie – pięć 
lat to długi okres w tak dynamicznie 
rozwijającej się branży. Przez ten czas 
wiele się zmieniło. Pacjenci powoli 
zaczynają traktować zabiegi medycy-
ny estetycznej jako te mało inwazyjne, 
niosące niewielkie ryzyko powikłań, 
a co najważniejsze, niewymagające 
rekonwalescencji i przynoszące szyb-
ki efekt. Społeczeństwo zaczyna świa- 
domie potrzebować zabiegów estetycz- 
nych, traktując je jako element codzien- 
nego życia i zapobiegania skutkom 
postępującego upływu czasu.
 Najwyraźniej obserwujemy to w przy- 
padku preparatów do mezoterapii,  
z którymi jesteśmy najbardziej kojarzeni. 
Kiedyś mezoterapię traktowano jako za-
bieg estetyczny dla wybranych. Dziś jest 
to „lepsza alternatywa kremów”, czyli 
skuteczniejszy sposób wprowadzania 
substancji aktywnych w głąb skóry,  
zabieg praktycznie dla każdego.
 Rok 2008, czyli nasze początki, był  
w Europie oraz Stanach Zjednoczo- 
nych czasem spadków dla branży este-
tycznej. Ucierpiały zarówno chirurgia 
plastyczna, jak i medycyna estetyczna. 
Jednak w przeciwieństwie do zabiegów 
chirurgicznych branża medycyny este- 
tycznej szybko odrobiła i nadal odra- 
bia straty, przekraczając poziom 2,5 mld 
dolarów obrotu, a wzrostowi rynku to- 
warzyszy spadek kosztów ponoszonych 
przez pacjenta i równoczesny wzrost 
dostępności nowych metod i produktów.

W zeszłym roku AntiAging Institute 
został wyróżniony przez lekarzy 
nagrodą Perły Dermatologii  
Estetycznej. Jakie znaczenie  
ma dla firmy ta nagroda?
To ważna nagroda dla nas jako dys-
trybutora, który pierwszy wprowadził 
na polski rynek peptydy biomimetycz-
ne i dostarczał wiedzy na ich temat. 
To także cenne wyróżnienie dla marki 
Caregen, która dotąd święciła triumfy 
na rynkach azjatyckich, a teraz została 
wyróżniona na rynku europejskim. 
Przede wszystkim jednak dla samych 
pacjentów oraz lekarzy, którzy pracują, 
wykorzystując nasze preparaty, nagro- 
da Perła Dermatologii jest potwier-
dzeniem słuszności ich wyboru, jeśli 
chodzi o preparaty do mezoterapii,  
a szczególnie mezoterapii skóry głowy. 

Trochę to trwało, zanim lekarze prze-
testowali skuteczność mezoterapii  
Dermaheal HL u swoich pacjentów 
– proces odrostu włosa jest powolny, 
ale warto było czekać. Dziś mamy rze- 
szę kilkuset lekarzy z sukcesem stosu- 
jących całą gamę produktów do me- 
zoterapii Dermaheal z peptydami bio- 
mimetycznymi. Cieszy nas ich zaufanie, 
docenienie najwyższej jakości produk- 
tu, co jest jednocześnie potwierdzeniem 
satysfakcji pacjentów z uzyskiwanych 
rezultatów. Mnie osobiście cieszy to, że 
mogę pomóc innym, bo wiem, że włosy 
mogą stanowić olbrzymi problem.

Czy startujecie w tym roku 
w konkursie? 
Jak co roku staramy się wybrać pro-
dukty cieszące się dużą popularnością 
wśród lekarzy i pacjentów. W tym roku 
konsekwentnie zgłaszamy kolejny pro-
dukt z peptydami biomimetycznymi 
marki Caregen. Jest to, w kategorii pro- 
dukty do mezoterapii, Aquashine BR  
– dla osób, które chcą czegoś więcej niż 
mezoterapia, a nie potrzebują wypeł-
niacza. Aquashine BR to idealny pro-
dukt rewitalizujący do zmęczonej, wiot- 
kiej i wysuszonej skóry twarzy, szyi i rąk, 
poprawiający elastyczność i nawilża-
jący, o dodatkowym działaniu rozjaś- 
niającym i z tego względu świetnie się 
sprawdzający również w przypadku 
 problemów z przebarwieniami.  

Jakie plany i marzenia 
ma AntiAging Institue?
Staramy się, aby firma rozwijała się  
z roku na rok konsekwentnie i stabilnie. 
Wciąż poszerzamy ofertę o nowości. 
Niewątpliwie innowacją i przełomem 
tego roku jest karboksyterapia Venusian. 
Sam zabieg karboksyterapii ma już bar- 
dzo długą historię i jest uznany przez 
lekarzy, natomiast nowością jest unowo- 
cześniona technologia, która zwiększa 
komfort lekarza i pacjenta podczas za- 
biegu. To prawdziwa ekologiczna ma- 
china odmładzająca skórę! Planujemy 
także wprowadzać na polski rynek no- 
we terapie łączone – skuteczne, bezpiecz- 
ne i nowoczesne. Takie, nad którymi 
naukowcy na świecie pracują już od 
kilkunastu lat i które za chwilę będziemy 
mogli zaoferować. A marzenia? Żeby 
nam się nie przestało chcieć!

Przepis na sukces 
w kryzysie

PREZENTACJA LAUREATA 2013

Katarzyna Ptasznik odbiera satuetkę z rąk 
dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej.
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Katarzyna Ptasznik odbiera satuetkę z rąk 
dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej.




