
Derma News
Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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XVI Kongres Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 

Estetycznych
– relacje, opinie, fotoreportaż 

  
Rynek estetyczny:  

prezentacje firm,  
nowych zabiegów  

i produktów,
nowości i wydarzenia
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Opinie profesjonalistów  
Moje pacjentki bardzo lubią „Eksperta Anti-Aging”, wręcz o niego pytają. 
W naszym gabinecie praktycznie każda ilość znika jak ciepłe bułeczki. 
Pacjentki chętnie zabierają ten magazyn do domu. Wartość „Eksperta”  
polega przede wszystkim na tym, że w 100 procentach trafia on do osób  
zainteresowanych tematyką medycyny estetycznej. Sama czytam 
z uwagą każdy numer, równie chętnie czytają go pielęgniarki. 
 
dr Kinga Nicer, Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa, 
Częstochowa 
 
Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej 
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze praktycy, któ-
rzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam, co napisali 
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 
 
 

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

Jak zamówić magazyn? 
Wejdź na stronę internetową  
www.dermatologia-estetyczna.pl  
i wyślij zamówienie na prenumeratę e-mailem.  
Informacja i zamówienia: tel. 22 853 39 70,  
faks 22 847 69 33, 
tel. 695 803 801, 607 338 827, 605 332 776, 
e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
prezes Stowarzyszenia Lekarzy  

Dermatologów Estetycznych

Koleżanki i Koledzy! 

 

XVI Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 

Estetycznych już za nami. Niezwykle intensywne  

3-dniowe spotkanie wypełnione wykładami,  

warsztatami, nawiązywaniem nowych kontaktów 

towarzyskich i biznesowych. Rola gospodarza i organi-

zatora nie pozwala mi w sposób całkowicie obiektywny 

ocenić tego wydarzenia, dlatego o opinię poprosiliśmy 

również uczestników kongresu – lekarzy oraz naszych 

sponsorów. Dla mnie osobiście kongres stanowi 

doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i poznania 

nowych trendów w naszej branży. Mogłoby się wyda-

wać, że po tylu latach praktyki w tej dziedzinie medycyny 

nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, a jednak… 

Dlatego zawsze z niecierpliwością czekam na nasze 

następne spotkanie, które w roku 2016 zaplanowaliśmy 

na 26-27 lutego i tym razem spotkamy się w hotelu 

Double Tree by Hilton Hotel w Warszawie 

przy ulicy Skalnicowej 21.  
 

Zapraszam do lektury! 
 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska 
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XVI Kongres SLDE 
w opinii organizatorów i uczestników
Doskonała organizacja, rekordowa liczba firm i lekarzy (ponad 1200), wysoki poziom 
merytoryczny – tegoroczny kongres tradycyjnie już został przez wszystkich z branży 
oceniony jako najciekawsze wydarzenie roku! 
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Co roku zwiększa się liczba uczestników oraz poziom ich zadowolenia. Jako organizatorzy  
bardzo dbamy o wysoki poziom merytoryczny: są sesje tematyczne, mówimy nie tylko o zabiegach,  
ale i powikłaniach, dużą popularnością cieszą się warsztaty. Prezentujemy te zabiegi i urządzenia,  
o skuteczności których jesteśmy rzeczywiście przekonani. Nie ograniczamy się tylko do zabiegów 
estetycznych, ale zajmujemy się też medycyną przeciwstarzeniową. W tym roku bardzo dobre 
moim zdaniem były dwa wykłady z tego zakresu: Mirosławy Gałęckiej poświęcony roli nadwraż-
liwości pokarmowej w procesach wpływających na starzenie się skóry oraz Grzegorza Herbingera 
o powiązaniu procesów starzenia i powstawania przewlekłych chorób ze stylem życia. Obecnie 
na świecie dąży się do tego, żeby nie tylko dobrze wyglądać, ale również dobrze i zdrowo żyć  
– dlatego coraz więcej takiej tematyki pojawia się i będzie się pojawiać na naszych kongresach.  
W kuluarach dużo z sobą rozmawiamy, bo wszyscy jesteśmy pasjonatami swojej pracy i te corocz-
ne spotkania to znakomita okazja do takich dyskusji i wymiany doświadczeń.

Cieszy mnie, że firmy, prezentując nowe zabiegi i produkty, zaczynają też prezentować badania 
kliniczne. Mieliśmy w tym roku wielu znamienitych wykładowców, ciągle doskonalimy techni-
kę zabiegów i uczestnicy kongresu mają możliwość uczenia się od najlepszych światowych 
autorytetów w naszej branży. Znakomita była np. sesja poświęcona zabiegom w okolicach 
trudnych i nietypowych, świetny wykład dr. Riccarda Forte. Bardzo udana była wprowadzona 
przez nas nowa formuła dyskusji panelowej, tzw. loża ekspertów, w której lekarze różnych  
specjalności dzielili się swoim podejściem do wybranego problemu. 
Obserwuję coraz większe zainteresowanie medycyną anti-aging, zmianę myślenia wśród leka-
rzy – na całościowe patrzenie na pacjenta. Odpowiedzią na ten trend jest powołanie przez nas 
Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging, a także tematy, jakie pojawiły się na tegorocznym kongresie. 
Ten kierunek zdecydowanie będzie się rozwijać. 

dr EDYTA ENGLANDER, Wrocław
W tegorocznym kongresie wzięła udział 
rekordowa liczba lekarzy, którzy mieli 
możliwość wysłuchania wykładów naj-
lepszych ekspertów z kraju i zagranicy.
Jedną z najciekawszych prezentacji 
była premiera szybko polimeryzujące-
go kolagenu (RPC – Rapid Polymerized 
Collagen) przedstawiona przez dr. Chri-
stophera Inglefielda z Wielkiej Brytanii 
oraz dr Halinę Car. Prezentacja składała 
się z wykładu teoretycznego oraz za-
biegu wykonanego na żywo i muszę 
przyznać, że łatwość wykonania zabie-

gu oraz osiągnięte rezultaty wyglądają 
bardzo obiecująco.
Interesujący był także wykład dr. Grze-
gorza Herbingera na temat starzenia 
zapalnego (inflammaging), który zwró-
cił uwagę na role przewlekłego nisko-
natężeniowego procesu zapalnego 
jako przyczyny powstawania chorób 
przewlekłych i nowotworowych. Takie 
holistyczne podejście do problemu 
starzenia się organizmu i szukanie przy-
czyn starzenia się i chorób przewlekłych 
w stylu życia i odżywiania się wpisuje 
się w najnowsze trendy w medycynie. 

Nowością na tegorocznym kongresie 
były tzw. loże ekspertów, w których 
zasiadało kilku najwybitniejszych eks-
pertów w swoich dziedzinach (derma-
tologia, chirurgia plastyczna) i którzy 
w czasie burzy mózgów proponowali 
postępowanie lecznicze w przypadkach 
pacjentów prezentowanych na slajdach.
Jak co roku oczekiwaną atrakcją była 
gala, w trakcie której po raz 10. wrę-
czono Perły Dermatologii Estetycznej 
dla najlepszych produktów wykorzy-
stywanych w codziennej pracy lekarza 
dermatologa estetycznego.

dr PRZEMYSŁAW STYCZEŃ, 
Warszawa
Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Der-
matologów Estetycznych to dla mnie 
od lat stała pozycja w kalendarzu 
najważniejszych wydarzeń poświę-
conych medycynie estetycznej. Co 
roku jest doskonałą okazją zarówno 
do pogłębienia wiedzy, jak i do wielu 
spotkań towarzyskich, wymiany do-
świadczeń oraz zapoznania się z  no-
wościami. Program kongresu obej-
muje tradycyjnie nie tylko wykłady, 
ale także ciekawe warsztaty i prezen-
tacje technik zabiegowych.

W tym roku moją uwagę w szczegól-
ności przykuły wykłady i sesje do-
tyczące  rewitalizacji okolicy oka (dr 
Marva Safa), zasad i technik odbudo-
wy wolumetrycznej (dr Sandrine Seb-
ban), nowego wypełniacza kolage-
nowego (dr Christopher Inglefield), 
zaawansowanych technik podawania 
kwasu hialuronowego (dr Per Haden) 
oraz peelingów medycznych, w tym 
niezwykle skutecznych zabiegów Pi-
xel Peel (dr Philippe Deprez). Z uwa-
gą wysłuchałem również wykładu na 
temat roli nadwrażliwości pokarmo-
wych w procesach, które wpływają 

na starzenie się skóry (dr Mirosława 
Gałęcka), diagnostyki i leczenia ły-
sienia (dr Elżbieta Kowalska-Olędzka) 
oraz jednej z ostatnich sesji kongresu 
poświęconej powikłaniom po zabie-
gach estetycznych. 
Poziom merytoryczny kongresu oce-
niam jak zwykle na bardzo wysoki. 
Jego gwarantem jest doborowe gro-
no wykładowców z kraju i ze świata. 
Kolejny kongres jest zaplanowany na 
26-28 lutego 2016 r. Nie znając jesz-
cze szczegółowego programu, już 
teraz, w ciemno, rezerwuję czas na 
kolejne spotkanie.

Opinie lekarzy uczestniczących w kongresie

Dr KINGA NICER, 
wiceprezes 
Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów 
Estetycznych, z mężem 
dr. Arkadiuszem Nicerem   

Dr EWA KANIOWSKA, 
wiceprezes 
Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych 
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Kongres w ocenie firm 
W tegorocznym kongresie wzięło udział 71 firm. Poprosiliśmy przedstawicieli firm, które sponsorowały 
kongres, o ocenę organizacji i swojego udziału w tym ważnym dla całej branży wydarzeniu.       

Jak co roku, również tym razem Galderma była sponsorem tego wydarzenia. 
Jak zawsze byliśmy bardzo zadowoleni z organizacji oraz poziomu meryto-
rycznego kongresu. Sesje na temat naszych produktów Restylane i Emervel 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Kongres był dobrą okazją do na-
wiązania ciekawych relacji biznesowych. Nasze stoisko cieszyło się dużym za-
interesowaniem ze strony zarówno aktualnych, jak i nowych partnerów. Świadczy 

to o wysokim poziomie zaufania, jakim klienci darzą nasze 
preparaty. Potwierdza to ich jakość, skuteczność i wysoki profil 
bezpieczeństwa. 

MONIKA BOMBIK
Product Manager 
Galderma

Udział w Kongresie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów to dla marki La Roche- 
-Posay prawdziwa przyjemności i zaszczyt. Szczególnie dużym zainteresowaniem  
w tym roku wśród lekarzy dermatologów oraz lekarzy medycyny estetycznej cieszyły 
się warsztaty tematyczne oraz pokazy praktyczne. Miłą niespodzianką dla uczestni-
ków kongresu była również loteria w ramach wsparcia dla fundacji Porozumienie bez 
Barier. Lekarze chętnie wzięli w niej udział i odbierali nagrody na stoiskach sponso-
rów. Licytacja fantów wsparła szczytny cel, jakim jest pomoc dla zdolnych, młodych  
ludzi, ale była też wyrazem niesamowitej szczodrości. Niezapomnianym wydarzeniem 
okazała się X Gala SLDE ze szczególnym udziałem pani Jolanty Kwaśniewskiej.

AGNIESZKA SAFJAŃSKA
Medical Manager 
La Roche-Posay

Jesteśmy zaszczyceni udziałem w Kongresie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów. 
Jest to doskonały moment dla Vichy na wyjątkowe spotkanie ze środowiskiem derma-
tologicznym. Dyskusje z ekspertami podczas konferencji to unikalna okazja do dalsze-
go budowania ekspertyzy produktów Vichy oraz bezcenna wymiana doświadczeń. 
Dziękujemy Państwu za stworzenie takiej możliwości.
Przyglądając się zawartości merytorycznej kongresu, ważnym jej elementem, oprócz 
form wykładowych,  są z pewnością warsztaty i pokazy praktyczne. Są to formy bar-
dzo cenione przez lekarzy dermatologów i lekarzy medycyny estetycznej. Wspaniałym 
aspektem w ramach działalności na rzecz fundacji Porozumienie bez Barier jest loteria, 
w której łączą swoje siły lekarze dermatolodzy i sponsorzy. Zapadającym w pamięć do-
pełnieniem  kongresu jest X Gala SLDE wsparta obecnością pani Jolanty Kwaśniewskiej. 
Kongres SLDE pokazuje, jak w wyjątkowy sposób można połączyć wiedzę merytoryczną 
z praktyką oraz jak nie zapomnieć o szczytnych ideach, które nas otaczają.  

KATARZYNA ZADROGA-BRATU
kierownik działu szkoleń 
i relacji medycznych Vichy
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Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią XVI Kongresu Stowarzyszenia Lekarzy Der-
matologów Estetycznych. Kongres jak co roku zgromadził setki uczestników oraz wspa-
niałych ekspertów, co stanowiło dla nas możliwość nawiązania nowych kontaktów, wy-
mianę doświadczeń i zdobycie informacji. To były dla nas intensywne, ale jednocześnie 
wyjątkowe dni. Uczestnicy kongresu docenili wysoki poziom merytoryczny wykładów. 
Jak zawsze ogromną popularnością cieszyła się część warsztatowa i prezentacja zabie-
gów na żywo. W tym roku Masterclass Workshop z udziałem zagranicznego wykładowcy 
(dr. Marva Safa ze Szwajcarii) zgromadził pełną salę główną. Zaprezentowane techniki, 
podejście do pacjenta, a także omówienie leczenia trudnych stref, takich jak okolica oka, 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Dziękujemy za wszystkie dobre 
słowa i opinie, które do nas docierały podczas spotkań na stoisku ALLERGAN oraz długo 
po kongresie. W imieniu własnym i całego zespołu ALLERGAN Polska bardzo dziękujemy 
za jak zawsze profesjonalną organizację, wysoki poziom merytoryczny, duże wsparcie 
ze strony Komitetu Organizacyjnego i miłą atmosferę. Cieszymy się, że po raz kolejny 
mogliśmy być nie tyle sponsorem, ile partnerem merytorycznym kongresu, i już myślimy 
o przyszłorocznym kongresie!

MONIKA KONOPKA
Product & Promotion Manager 
Allergan Polska 

XVI Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych był dla nas bardzo 
ważnym wydarzeniem. Jako jeden z głównych sponsorów dążyliśmy do tego, 
aby tegoroczny bankiet kongresowy wyróżnił się od dotychczasowych, dlate-
go długo się do niego przygotowywaliśmy. W moim odczuciu powiodło nam się 
i mam nadzieję, że uczestnicy zapamiętają kongres z 2015 roku na długo. Bardzo 
dziękuję Stowarzyszeniu w imieniu całej firmy za świetną organizację i wysoki  
poziom merytoryczny, które rokrocznie generują wysoką frekwencję, a co za tym 
idzie, przekładają się na sferę biznesową. Nie możemy się już doczekać imprezy  
w 2016 roku, na którą szykujemy wiele nowości.

ARTUR GAJEWSKI
Marketing Manager 
Croma 

Marka Eau Thermale Avène miała zaszczyt po raz kolejny uczestniczyć w corocznym 
Kongresie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych jako jeden z głów-
nych sponsorów. Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych jest 
jednym z najważniejszych kongresów dermatologicznych w Polsce, podczas które-
go lekarze mają możliwość ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Z ramienia marki Eau 
Thermale Avène prof. Jean-Hilaire Saurat, światowej sławy dermatolog, podzielił się 
swoją wiedzą i badaniami na temat zastosowania innowacyjnych składników zawartych  
w dermokosmetykach marki Eau Thermale Avène, o sile działania porównywalnej z dzia-
łaniem leków. Uczestnictwo w Kongresie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych jest niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń oraz pozyskania wiedzy 
od najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej.

MAGDALENA CZYŻEWSKA-GRABSKA
Business Unit Manager Avène
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Wiosenny Kongres SLDE jest wydarzeniem na stałe wpisanym w kalendarz naszej firmy, 
a także całej branży medycyny estetycznej. Jednocześnie stale utrzymywany wysoki po-
ziom merytoryczny wydarzenia sprawia, że zainteresowanie kongresem, zarówno wśród 
lekarzy, jak i firm, wciąż rośnie. Profesjonalna współpraca z władzami Stowarzyszenia 
pozwala nam zaprezentować podczas kongresu największe światowe nowości, które są 
przedstawiane przez cenionych specjalistów, m.in. dr Sandrine Sebban i dr. Philippe De-
preza. Jak co roku, także podczas ostatniej, XVI edycji kongresu popularność organizowa-
nych przez nas warsztatów była bardzo wysoka. Inspirację do prezentowania najnowszych 
technik i rozwiązań czerpiemy i przywozimy Państwu m.in. z międzynarodowych kongre-
sów, takich jak IMCAS i AMWC. Miniony kongres był dla nas wyjątkowy również dzięki temu, 
że nasze stoisko zdobiły dwie Perły Dermatologii Estetycznej, którymi został nagrodzony  
StylAge Special Lips jako najlepszy produkt do rewitalizacji czerwieni wargowej oraz RRS 
HA Eyes jako najlepszy produkt do rewitalizacji okolicy oka. Liczymy na to, że kolejne edycje 
kongresu będą równie inspirujące zarówno dla nas, jak i innych uczestników. 

JOANNA SZENDZIELORZ-TAJAK
prezes Laboratorium Estetyki 
L.E.A. Futur 

Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów jest dla ITP SA jednym z najistotniej-
szych wydarzeń. Tak było też w tym roku. Po raz kolejny nasza firma była jednym ze spon-
sorów kongresu, wspierając w ten sposób możliwość spotkania i wymiany doświadczeń 
ekspertów z Polski i innych krajów. Dla uczestników tego wydarzenia to znakomita oka-
zja do zapoznania się z nowymi technologiami oraz metodami na rynku dermatologii 
i medycyny estetycznej. Dla ITP to czas na spotkanie z lekarzami i klientami z całej Pol-
ski oraz szansa na zaprezentowanie nowości w ofercie handlowej. Bezpośredni kontakt 
z profesjonalistami wykorzystującymi na co dzień w pracy produkty oferowane przez 
firmę pozwala na uzyskanie opinii na temat wprowadzanych przez nas innowacyjnych 
metod. To również czas na dyskusję o trendach w medycynie estetycznej panujących na 
światowych rynkach. 

KATARZYNA NADOLNA
dyrektor generalny ITP SA

Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging dał nam możliwość spotkania i roz-
mowy z naszymi klientami, pozwolił na poznanie ich opinii i spostrzeżeń, co jest wskazówką 
do dalszych, lepszych działań. Była to również wspaniała okazja do zaprezentowania nowości 
rynkowych, dlatego Firma Bogdani Dermatologia zaprosiła uczestników kongresu na wy-
kład „CoolSculpting – najskuteczniejsza nieinwazyjna  metoda trwałego usuwania komórek 
tłuszczowych”. Wykład przygotowała i wygłosiła dr Izabella Tilszer. Wzbudził on duże zainte-
resowanie, a wszystkich, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o metodzie i sprzęcie, witała na 
stoisku firmy profesjonalna obsługa. Firmę tworzą ludzie, a nasz zgrany zespół w każdej chwili 
jest gotowy do odpowiadania na wszelkie pytania naszych klientów. Wszelkie uwagi są dla 
nas motywacją do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług, a także budowania lepszych 
relacji z naszymi klientami. To oni byli, są i będą dla nas najważniejsi!

MATEUSZ PIETRZYK
specjalista ds. dermatologii 
Bogdani Dermatologia 
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XVI Kongres SLDE – fotoreportaż
Dr Barbara 
Walkiewicz-Cyrańska 
i dr Kinga Nicer 
w trakcie losowania 
nagród ufundowanych 
przez firmy na rzecz 
fundacji Porozumienie 
bez Barier

Zarząd 
Stowarzyszenia 
z prezydentową 

Jolantą Kwaśniewską 
na Perłowej Gali

Laureaci 10., jubileuszowej edycji Pereł Dermatologii Estetycznej

Wymiana doświadczeń w przerwie między 
wykładami, od lewej: dr Lubomir Lembas, 
dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, dr Krzysztof Łuksza

Dr Sandrine Sebban 
(Francja)

Grzegorz Herbinger 
(Polska)

Dr Per Heden 
(Szwecja)

Uczestnicy XVI Kongresu 
w trakcie sesji plenarnych

Dr Aleksander 
Turkevych (Ukraina)

Dr Philippe Deprez 
(Hiszpania)

Dr Marva Safa 
(Szwajcaria)
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Dr Riccardo Forte wprowadził do Polski 
nowe wypełniacze dermatologiczne Aliaxin®     

Podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Medycyny  
Anti-Aging w Warszawie odbyła się Polska prezentacja innowacyjnych wypełniaczy 
Aliaxin® HydroLIFT™ Action.

Eksperta ze Szwajcarii udało się za-
prosić do Polski po pięciu latach sta-
rań. Dr Forte należy do światowej  
czołówki lekarzy estetycznych. Oprócz 
swojej pracy, polegającej na szerzeniu 
wiedzy o najnowszych osiągnięciach 
i możliwościach medycyny estetycz-
nej, prowadzi we Włoszech i Szwajca-
rii kilka prestiżowych klinik, w których 
szkolą się również polscy lekarze.  
Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, 

nych wyników. Formuła wypełniaczy 
Aliaxin® eliminuje negatywne cechy 
znanych do tej pory wypełniaczy. 
Po zastosowaniu tych produktów 
nie odnotowuje się najczęściej wy-
stępujących powikłań w przypadku 
powiększania ust lub wypełniania 
policzków i bruzd.

luronowego usieciowanego z  nie- 
usieciowanym w celu uzyskania 
mocnego, harmonijnie podwójnego 
działania biostymulacji i wypełnia-
nia podczas jednego zabiegu przy 
zachowaniu wysokich standardów 
bezpieczeństwa, a także uzyskania 
naturalnych, bezpiecznych i pew-

HARMONY DOUBLE 
EFFECT – ODMŁADZANIE 
POPRZEZ STYMULACJĘ 
TKANKOWĄ 
Zdaniem dr. Forte Aliaxin® jest najno-
wocześniejszą formułą wypełniaczy. 
Tworząc „Idealny HA”, połączono róż-
ne długości łańcuchów kwasu hia-

*Zastosowano po obu stronach całej twarzy łącznie 4 strzykawki Aliaxin SR w celu hydroliftingu 
  skóry całej twarzy i skroni oraz biostymulacji tkankowej.
*Zastosowano 2 strzykawki Aliaxin EV Essential Volume w celu uniesienia policzków.
*Zastosowano 1 strzykawkę Viscoderm Maxx w celu intensywnego nawodnienia i mezoterapii. 

prezes Stowarzyszenia Lekarzy  
Dermatologów Estetycznych (SLDE), 
bardzo wysoko oceniła możliwość 
wysłuchania wykładu wybitnego le-
karza dr. Riccarda Forte. – To lekarz, 
który jest guru w tematyce biostymu- 
latorów tkankowych – mówiła.

W opinii wielu lekarzy był to jeden  
z najciekawszych wykładów i poka-
zów w programie kongresu.

Przed zabiegiem                                              18 miesięcy po zabiegu Przed zabiegiem                                              18 miesięcy po zabiegu
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mniejsze, produkt końcowy Aliaxin® 
nie zawiera cząstek stałych i składa 
się z makrocząsteczek mniejszych niż 
1 mikron;
• Jest oczywiste, że produkt Aliaxin® 
niezawierający cząstek jest zdol-
ny do efektywniejszej integracji  
z tkanką ze względu na podobień-
stwo do endogennego HA.

i łączenia różnych długości łańcu-
chów (mas cząsteczkowych) kwasu 
hialuronowego w celu uruchamiania 
procesów biostymulacji tkankowej;
• IBSA kontroluje cały cykl produkcji 
od surowca do gotowego produktu;
• Hialuronian sodu używany do pro-
dukcji jest czystszy, niż określają wymo-
gi specyfikacji Famakopei Europejskiej;
• Tworzenie wiązań zostało zoptyma-
lizowane poprzez wykonanie procesu 
sieciowania w niższej temperaturze 
– proces przebiega dłużej i zawiera 
mniej czynnika BDDE niż w przypadku 
produktów konkurencyjnych;
• Sieciowanie Aliaxin® wykazuje 
wrażliwość na hialuronidazę porów-
nywalną z innym liderem na rynku;
• Wyniki badań klinicznych Aliaxin® 
EV w porównaniu z badaniami innej 
czołowej marki wykazują, że w przy-
padku zastosowania produktu Alia-
xin® EV możemy się spodziewać 
podobnych rezultatów dotyczących 
czasu trwania korekty estetycznej  
i obecności produktu w tkance;
• Wynikiem opatentowanego procesu 
sieciowania Aliaxin® jest to, że uzyska-
ny żel jest jednolicie gładki i nie wyma-
ga homogenizacji, czyli mechaniczne-
go rozrywania na mniejsze cząstki;
• W przeciwieństwie do produktów 
konkurencyjnych, które zawierają 
cząstki o wielkości 50 mikronów lub 

Wypełniacze Aliaxin® są bezpieczne. 
To produkty najwyższej jakości pro-
dukowane w całości w Europie przez 
Instytut Farmaceutyczny IBSA. Ich naj-
wyższa jakość jest zapewniona dzięki 
temu, że IBSA od podstaw wytwarza 
tzw. raw material – proszek kwasu hia-
luronowego – i w pełni kontroluje pro-
ces produkcji aż do końcowej żelowej 
postaci produktu. Warto zaznaczyć, 
że cały proces produkcji wypełnia-
czy Aliaxin® jest oparty na najwyż-
szych standardach bezpieczeństwa 
i jakości, takich samych jak podczas 
produkcji leków. Co istotne dla leka-
rzy, dzięki specjalnej, opatentowanej 
technologii uzyskano produkt, któ-
ry wpisuje się w zmianę myślenia, 
jaka nastąpiła w ostatnich latach 
w dermatologii estetycznej. Chodzi 
o wykorzystanie w produktach wciąż 
powiększającej się wiedzy dotyczącej 
procesów starzenia się.

LEPSZA INTEGRACJA 
Z TKANKĄ W PORÓWNANIU 
Z INNYMI WYPEŁNIACZAMI  
Innowacyjność technologiczna wy-
pełniaczy Aliaxin® polega na tym, że: 
• IBSA ma naukową wiedzę po-
trzebną do wytwarzania niestandar-
dowych produktów na bazie kwasu 
hialuronowego o różnych stężeniach 
HA oraz do odpowiedniego doboru  

Bibliografia:
V.  Fr1. Freli V. et al. 2013, Evaluation of local tolerability and increase of the elastic fibers and collagen after intracutaneous 
 injection of three injectable fillers. Acta Biomed 84:5-12. 
2. Sal .l et al. 2007, Comparison of the sensitivity of 11 crosslinked hyaluronic acid gels to bovine testis hyaluronidase. 
 Polymer Degradation and Stability 92:915-919. 
3. Callan P. et al. 2013, Efficacy and safety of a hyaluronic acid filler in subjects treated for correction of midface volume 
 deficiency: a 24 month study. Clin Cosmet Investig Dermatol 6:81-89. 
4. Jones D. et al. 2013, Volumizing hyaluronic acid filler for midface volume deficit: 2-year results from a pivotal single-blind 
 randomized controlled study. Dermatol Surg 39: 1602-1612. 

Aliaxin®GP: H&E X4 Aliaxin®GP: H&E X10

Inna czołowa marka*

Aliaxin® ma lepszą zdolność integracji 
tkankowej w odniesieniu do innych 
technologii (czołowe marki na ryn-
ku*). Potwierdzono histologicznie na 
modelu zwierzęcym (świnki morskie).

Inna czołowa marka*

wargową i jej kontury niewielkich 
multikropelek produktu Aliaxin® 
FL (Full Lips) sprawia, że uzyski-
wany jest harmonijny i  bardzo 
naturalny efekt wypełnienia i pod-
kreślenia konturu ust. Produkt 
Aliaxin®  FL może być również 
wprowadzany standardowymi tech-
nikami za pomocą igły lub kaniuli,  
a uzyskane rezultaty są zawsze  
bardzo miękkie i naturalne.

autorska technika HLP powiększania  
i podkreślania ust jest możliwa do 
wykorzystania wyłącznie dzięki za-
stosowaniu specjalnego usieciowa-
nego kwasu hialuronowego Aliaxin® 
FL (Full Lips) oraz wyjątkowo cien-
kiej nanoigły 34G.

Autorska technika powiększania 
ust – HLP – oparta na wprowa-
dzaniu wertykalnie w czerwień 

USTA MAJĄ WYGLĄDAĆ 
LEPIEJ, A NIE INACZEJ 
Harmony Lips Point, czyli 
Aliaxin Full Lips – technika HLP
Podczas kongresu dr Riccardo Forte 
zaprezentował najnowsze techniki 
zabiegowe wypełniania i kształtowa-
nia ust przy użyciu ekskluzywnego 
szwajcarskiego wypełniacza nowej 
generacji marki Aliaxin®. Jak tłu-
maczył dr Forte, zaprezentowana 

Przed zabiegiem Aliaxin® FL. Technika 
HLP Aliaxin Full Lips zaprezentowana 
przez dr. Forte podczas kongresu SLDE

Po zabiegu Aliaxin® FL
techniką HLP Aliaxin Full Lips dr. Forte

*Na stronie internetowej www.aliaxin.pl są zamieszczone informacje, z którymi czołowymi markami porównano wypełniacze Aliaxin.
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częściej obserwowanych powikłań 
w przypadku zastosowania innych 
wypełniaczy, takich jak ziarniniaki, 
nienaturalne karpie usta lub krzywe 
usta.

łańcuchów kwasu hialuronowego, 
dzięki czemu za każdym razem uzy-
skuje się bardzo naturalną korekcję 
kształtu lub wielkości ust. Unika się 
przy tym ryzyka wystąpienia naj-

Jak mówił dr Forte, Aliaxin® FL (Full 
Lips) o stężeniu 25 mg/ml NAHA 
jest wyjątkowym wypełniaczem 
o specjalnie dobranych różnych 
długościach 500 kDa + 1000 kDa 

na to, że używając produktów Alia-
xin®, lekarz uzyskuje podwójny har-
moniczny efekt, co jest bardzo ważne  
z punktu widzenia pacjenta. Chodzi 
po pierwsze o bardzo naturalny re-
zultat zabiegu, idealną korekcję, dużą 
precyzję i brak występowania po-
wikłań typowych dla innych wypeł-
niaczy, takich jak ziarniniaki, obrzęki  
i stany zapalne. Po drugie, mamy do 
czynienia także z efektem biostymu-
lacji tkankowej, która została udo-
wodniona w badaniach klinicznych.
 
Pacjent, u którego będzie przepro-
wadzony zabieg wykorzystujący wy-
pełniacz Aliaxin®, może oczekiwać 
nie tylko skorygowania wad estetycz-
nych, ale również odbudowy natural-
nego kolagenu, a w efekcie zmniejsze-
nia się oznak starzenia się skóry.

BEZPIECZNE PIĘKNO
Odpowiadając na liczne pytania le-
karzy podczas kongresu, dr Riccardo 
Forte wyjaśniał, że używa wyłącznie 
produktów sprawdzonych, do któ-
rych ma pełne zaufanie. Jego zda-
niem ważne są pochodzenie, czy-
stość oraz jakość materiału.
 – Wypełniacze Aliaxin są produko-
wane w Szwajcarii w laboratorium 
farmaceutycznym, które znajduje się 
nieopodal jednej z moich klinik, dlate-
go wielokrotnie miałem okazję spraw-
dzić najwyższe standardy produkcyjne 
i nieprzerwanie od półtora roku wy-
korzystuję te produkty w swojej pracy  
– stwierdził dr Forte.

 Podczas prezentacji najnowszej 
gamy szwajcarskich wypełniaczy 
dr  Forte zwrócił szczególną uwagę 

Ryc. 1. Immunohistochemia kolagenu IV po 
72 godz. (A) Pacjent kontrolny niepoddawany 
zabiegom; (B) Po iniekcji roztworu fizjologiczne-
go; (C) po iniekcji Aliaxin® SR. Wnioski z badań 
klinicznych po zastosowaniu Aliaxin®: znaczne 
zwiększenie ekspresji HAS1, enzymu uczestni-
czącego w remodelowaniu macierzy, regeneracji 
skóry oraz polepszeniu napięcia skóry dzięki 
wytwarzaniu kwasu hialuronowego.

ALIAXIN 
– HYDROLIFT ACTION: 
NADAĆ TWARZY 
HARMONIJNY KSZTAŁT

W trakcie prezentacji zabiegu na kon-
gresie dr  Riccardo Forte pokazał za-
stosowanie wyjątkowych wypełniaczy 
Aliaxin® Global Performance i  Aliaxin® 
Essential Volume. Wykorzystał odmła-
dzający kwas hialuronowy, wypełniacz 
i biostymulator tkankowy.

Aliaxin GP Global Performance to 
globalnie odmładzający kwas hialu-
ronowy – wypełniacz i biostymula-
tor tkankowy do wypełniania bruzd, 
zmarszczek i policzków.

Aliaxin EV Essential Volume – po-
wrót do przeszłości. Kwas hialuronowy 

–  wypełniacz i biostymulator tkanko-
wy – przywraca młodzieńcze rysy twa-
rzy. Zapewnia wyśmienite efekty tam, 
gdzie twarz straciła dawne rusztowanie. 
Idealny do wypełniania i modelowania 
policzków, kształtu nosa, podbródka 
i wypełniania głębokich bruzd. 

Szczególną uwagę dr Forte poświęcił 
analizie twarzy pacjenta. Jest to nie-
zwykle istotne dla uzyskania harmo-
nijnej korekty. Te wyjątkowe rezultaty 
uzyskujemy wypełniaczami Aliaxin. 
Bez bólu i po jednym zabiegu można 
wyglądać jak hollywoodzka gwiazda.

Według niego w zabiegu konturowania 
najważniejsze jest uwzględnienie linii 
brwi – nos – żuchwa – podbródek, a  wy-
pełniaczy należy używać zgodnie 
z zasadami makijażu – światło i cień.
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na naturalność i harmonijność 
efektów oznacza w praktyce koniec 
z niechlubną tradycją nienaturalnie 
wypełnionych ust i napompowa-
nych policzków.
 Zdaniem dr. Forte dzięki wypeł-
niaczom Aliaxin® osiąga się świetne, 
przewidywalne efekty, zapewniając 
jednocześnie pacjentowi maksimum 
bezpieczeństwa. Podane w odpo-
wiednich miejscach mogą przywró-
cić twarzy proporcje i pomóc pod-
kreślić naturalne piękno.
 Szwajcarskimi produktami Aliaxin® 
nie tylko kształtuje się usta, policzki, 
kontur twarzy, likwiduje bruzdy lub 
koryguje kształt nosa, ale również po-
przez uniesienie łuku brwiowego i wy-
pełnienie skroni przywraca oprawie 
oczu i ich okolicom młody i piękny wy-
gląd. Czas naprawdę można cofnąć.
Innowacyjność nowych szwajcar-
skich wypełniaczy Aliaxin® polega 
nie tylko na możliwości uzyskania 
wspaniałych efektów wygładzenia 
bruzd, zmarszczek bądź powięk-
szenia ust, ale – co najważniejsze 
dla lekarzy – wypełniacze Aliaxin®  
w istocie oddziałują na ożywianie pro-
cesów przebudowy skóry, następuje 
pobudzanie fibroblastów, wzmożona 
synteza kolagenu i wzrost aktywności 
enzymów odpowiadających za zwięk-
szoną syntezę kwasu hialuronowego. 
Co istotne, zostały przeprowadzone 
specjalistyczne badania potwierdza-
jące te efekty.  

makijaż dla kobiety. Jego prezentacja 
spotkała się z bardzo dobrym przyję-
ciem przez uczestników XVI Kongre-
su SLDE i została nagrodzona bra-
wami. W nieoficjalnych rozmowach 
podkreślano innowacyjność prezen-
towanych przez szwajcarskiego eks-
perta rozwiązań i możliwości, jakie 
dają nowe wypełniacze Aliaxin®.
Podejście do medycyny estetycznej, 
które promuje dr Riccardo Forte, 
jest istotne dla kobiet w Polsce i na 
całym świecie. Kładzenie nacisku 

PIĘKNO TO SZCZEGÓŁY

Zdaniem dr. Forte precyzyjnie prze-
prowadzony zabieg wypełniania, 
konturowania twarzy to najlepszy 

Ryc. 2. Immunofluorescencja kolagenu IV po 72 godz. (A) Pacjent kontrolny niepoddawany zabie-
gom; (B) Po iniekcji roztworu fizjologicznego; (C) po iniekcji Aliaxin® SR. Wnioski z badań klinicznych 
po zastosowaniu Aliaxin®: Znaczna ekspresja COLIV oraz COLVII, co oznacza aktywację syntezy kola-
genu na poziomie błony podstawnej: wspomaga to wzrost bardziej elastycznej i dobrze zorganizo-
wanej błony podstawnej. Techniki immunohistochemiczna oraz immunofluorescencyjna wykazały 
zwiększenie syntezy białkowej kolagenu IV na poziomie połączenia skórno-naskórkowego zarówno 
w grupie kontrolnej, której nie podano żadnego preparatu, jak i w grupie kontrolnej, której wstrzyk-
nięto jedynie roztwór fizjologiczny.

Bruzdy nosowo-wargowe
Przed zabiegiem

Aliaxin GP 0,5 ml/strona
3 miesiące po zabiegu 

12 miesięcy po zabiegu

wiotkiej skórze piersi, wewnętrz-
nych częściach skóry przedramion 
i dłoniach. Dzięki unikatowym właś- 
ciwościom biostymulacji tkankowej 
i nawodnieniu zapewnia wyjątkowy 
efekt liftingu wiotkiej i rozciągniętej 
skórze.

Stosując produkty Aliaxin®, uzyskuje-
my harmonijny zabieg odmładzania: 
nadanie objętości, wypełnienie, li-
kwidację bruzd i zmarszczek, a dzięki 
oddziaływaniu preparatu na specy-
ficzne receptory, które wpływają na 
biostymulację tkankową do precyzyj-
nej odbudowy kolagenu, poprawia-
my napięcie i nawilżenie skóry, przy-
wracając jej cechy charakterystyczne 
dla młodości.

Dystrybutor w Polsce
Medical Pharma 
tel. 22 254 36 01
www.ibsaderma.pl
www.aliaxin.pl

glikoproteiny (głównie laminy) jako 
podłoże w celu adhezji i migracji ke-
ratynocytów.
Wykazano, że ilość kolagenu IV na po-
ziomie połączenia skórno-naskórko-
wego zmniejsza się wraz z wiekiem, 
a zatem powoduje jednoczesną utra-
tę struktury i funkcjonalności skóry.
Aliaxin SR Shape & Restore, czyli 
lifting i odbudowa skóry wiotkiej 
– produkt wykorzystuje naturalne 
procesy biostymulacji tkankowej  
i wypełnienia podczas jednego za-
biegu. Wystarczy jeden zabieg rocz-
nie, by twarzy, szyi i dłoniom przy-
wrócić młodzieńczy wygląd.
Aliaxin® SR to pożyteczne wsparcie 
w procesach przeciwstarzeniowych 
dzięki stymulowaniu syntezy kolage-
nu IV na poziomie połączenia skórno- 
-naskórkowego. Wyniki te, poparte 
praktyką kliniczną, wskazują na re-
komendowanie preparatu Aliaxin® 
SR do zabiegów wykonywanych 
na całej twarzy i szyi, dekolcie, 

WNIOSKI 
Z BADAŃ KLINICZNYCH 
Poprzez wzmocnienie syntezy kola-
genu IV i VII Aliaxin® SR wspomaga 
całościową regulację procesów remo-
delingu oraz ułatwia reorganizację 
strukturalną grupy białek skóry. Co 
więcej, jak wykazało badanie, wzmac-
niając proces odkładania się kolage-
nu IV na połączeniu skórno-naskór-
kowym, Aliaxin® SR przyczynia się 
do wzmocnienia wszystkich funkcji 
w samym połączeniu skórno-naskór-
kowym (5). Są to:
• ścisłe wiązanie naskórka ze skórą 
właściwą,
• określanie biegunowości podstaw-
nych keratynocytów oraz architektu-
ry naskórkowej,
• działanie jako wybiórcza bariera 
pozwalająca na kontrolowanie wy-
miany cząstkowej i komórkowej mię-
dzy dwoma kompartmentami,
• podstawowa rola w procesie po-
krywania ran przez nabłonek poprzez 

*W październiku 2015 roku powstanie w Warszawie IBSA Academy, w której swoją wiedzą i doświadczeniem 
  będą się z Państwem dzielić polscy, włoscy i szwajcarscy wybitni specjaliści medycyny estetycznej.



z końcówki szafirowej, dzięki cze-
mu temperatura przed impulsem, 
w jego trakcie i po nim wynosi 6 st. C. 
Tak stabilnej i niskiej temperatury 
nie ma żaden inny laser diodowy do 
epilacji.

DYNAMICZNY TRYB PRACY
Z myślą o szczególnie wrażliwych 
pacjentach Primelase jako jeden  
z niewielu laserów diodowych wy-
różnia się dynamicznym trybem 
pracy, umożliwiającym wykonanie 
zabiegu z wykorzystaniem niskich 
gęstości energii (do 10 J/cm2) i wie-
lokrotnego naświetlania z wysoką 
częstotliwością (do 10 Hz).

DODATKOWE ZALETY
• Idealnie równomierny rozkład ener-
gii gwarantujący równomierny roz-
kład temperatury w skórze i minima-
lizujący ryzyko punktowych oparzeń.

• Bardzo długa żywotność matrycy 
diodowej (powyżej 8 mln impulsów), 
dzięki czemu jest tani w eksploatacji.

• Trzy wymienne głowice o trzech 
różnych wymiarach plamki (9 x 9, 
20 x 9, 30 x 9 mm) oraz możliwość 
doposażenia aparatu w dowolnym 
momencie.

SZYBKOŚĆ EPILACJI
Szybkość epilacji zależy od dwóch 
parametrów – wielkości plamki oraz 
częstotliwości impulsów. Laser Prime-
lase dysponuje trzema aplikatorami  
o plamkach: 0,81cm2, 1,8 cm2 i 2,7 cm2. 
Ponieważ w laserach diodowych czę-
stotliwość impulsu jest zależna od 
emitowanej energii, jej wartość po-
dobnie jak długość impulsu należy 
oceniać dla użytecznych energii. Dzię-
ki najwyższej mocy Primelase dys-
ponuje większymi częstotliwościami 
dla użytecznych gęstości energii niż 
inne lasery diodowe. Przykładowo dla 
energii 16 J/cm2 wynosi ona 2,5 Hz. 
Tak duża częstotliwość sprawia, że 
szybkość epilacji jest tylko nieco 
mniejsza w porównaniu z najszyb-
szymi laserami diodowymi. Dla duże-
go aplikatora wynosi 6,75 cm2/s. 

BEZBOLESNOŚĆ 
Chłodzenie skóry podczas zabiegu 
ma istotny wpływ na odczuwanie 
bólu. Primelase tak jak większość 
laserów diodowych ma chłodze-
nie kontaktowe końcówką szafiro-
wą. Jednak im niższa i stabilniejsza 
temperatura naskórka, tym bardziej 
komfortowy jest zabieg. W laserze 
Primelase zastosowano bardzo wy-
dajny system odprowadzania ciepła 
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Y Primelase – najmocniejszy 
laser diodowy do epilacji

SKUTECZNOŚĆ
O skuteczności epilacji decydują gę-
stość energii i czas trwania impulsu. 
W laserach diodowych wartości te 
oraz częstotliwość impulsów są po-
wiązane z maksymalną mocą ma-
trycy diodowej. Aby epilacja była 
skuteczna, gęstość energii powinna 
być wyższa od 12 J/cm2.

MOC
Im większa moc, tym krótsze są czasy 
impulsu oraz tym większa częstotli-
wość przy skutecznych poziomach 
gęstości energii. Primelase dyspo-
nuje najwyższą mocą ze wszystkich 
dostępnych laserów diodowych na 
rynku. Wynosi ona 3600 W.

CZAS TRWANIA 
(DŁUGOŚĆ) IMPULSU
Jak wiadomo, w laserach diodowych 
długość impulsu jest zależna od war-
tości emitowanej energii impulsu (nie 
można tych parametrów zmieniać 
oddzielnie). Primelase w porównaniu 
z laserami diodowymi innych produ-
centów ma wyższą gęstość energii 
w przypadku krótkich czasów, co jest 
szczególnie ważne podczas epilacji ja-
snych i cienkich włosów. Przykładowo 
dla długości impulsu 30 ms jest ona 
wyższa o 30-240 proc.

PREZENTACJA PRODUKTU

W 2014 r. hiszpańska firma Cocoon wprowadziła na rynek 
nowy laser diodowy Primelase emitujący światło o dłu-
gości fali 808 nm. Poniżej przedstawiamy zestawienie 
podstawowych parametrów decydujących o jakości  
i skuteczności zabiegu w porównaniu z innymi laserami 
diodowymi do epilacji oferowanymi obecnie na rynku.

Przed zabiegiem epilacji i po nim Przed zabiegiem epilacji i po nim
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kazano, że ReduStim® ma pozytyw-
ny wpływ na lipidy nagromadzone  
w rejonie brzucha, wokół wnętrzno-
ści i w mięśniach. 
Sesje z ReduStim® wywołują niezau-
ważalne skurcze mięśni w mięśniach 
gładkich, podobne do skurczów 
powstałych przy wysiłku fizycznym, 
które prowadzą do lipolizy tłuszczu 
brzusznego. 

Badanie randomizowanej, 
podwójnie ślepej grupy
dr Rodi Courie (Inserm U939 
– szpital Pitié Salpêtrière), 
dr Florence Benichoux
Ocena średniej utraty centymetrów 
w obwodzie talii u pacjentów z oty-
łością brzuszną po 12 sesjach Re-
duStim®. Wykazano, że uwolnione 
kwasy tłuszczowe nie są przechowy-
wane w wątrobie: ReduStim® dąży 
wręcz do detoksykacji wątroby. Po 
kuracji (12 sesji) ReduStim® zaob-
serwowano średni spadek obwodu 
talii o 6,1  cm u chorych z otyłością 
brzuszną.

Badanie działania 
w przypadku niepłodności
dr V. Gallot, prof. René Frydman, 
prof. R. Fanchin (medycyna repro-
dukcyjna, Hôspital Antoine Béclère- 
-Clamart)
Zbadano wyniki zapłodnienia in vi-
tro u niepłodnych pacjentek otyłych 
i  z  nadwagą po zmniejszeniu u nich 
obwodu talii po 12 sesjach ReduStim®. 
Podczas badania, które zostało prze-
prowadzone w okresie od marca do 
grudnia 2011 roku, zbadano 38 pa-
cjentek podchodzących do IVF (za 
pierwszym lub drugim razem) z in-
deksem masy ciała (BMI > 25 kg/m2) 
i podzielono je na 4 grupy na pod-
stawie ich BMI. Nadwagę określono 

nych w trakcie zabiegu prostych 
kwasów tłuszczowych do układu 
limfatycznego, a następnie ich elimi-
nację. 

WSKAZANIA
• Globalne zwalczanie problemu  
 nadwagi i otyłości u pacjentów 
• Zespół metaboliczny jako czynnik  
 ryzyka w chorobach sercowo-
 -naczyniowych, udarach 
 i nowotworach
• Niepłodność u osób otyłych
• Leczenie otyłości poporodowej
• Leczenie otyłości brzusznej 
 w okresie menopauzy

EFEKTY
• Potwierdzona badaniami klinicz-
 nymi utrata 6,1 cm w talii 
 po 12 30-minutowych sesjach 
• Postępujące chudnięcie, 
 zwłaszcza po drugiej sesji
• Poprawa elastyczności 
 i jędrności skóry
• Trwałe uczucie dobrego 
 samopoczucia i lekkości 
 po zakończeniu sesji

BADANIA KLINICZNE
Badanie Chipy DNA
dr Philippe Benech (Prediguard) 
Badanie określa, czy technologia 
Chip DNA wywołuje potencjalny 
wpływ podczas 12 sesji ReduStim® 
na aktywność genów ekspresji na 
poziomie krwi obwodowej u 11 pa-
cjentów. 
Stwierdzono, że urządzenie generu-
je silną, istotną odpowiedź na dodat-
nią modulację ekspresji 89 genów 
wspólnych dla wszystkich pacjen-
tów u 73 proc. z nich, jednocześnie 
zmniejszając obwód pasa. 
Geny modulowane w tym badaniu 
kierują się do komórek mięśni. Wy-

Cosmosoft® Redustim®
– pogromca tłuszczu trzewnego

OPIS URZĄDZENIA
Redustim® jest urządzeniem me-
dycznym (klasa IIa), które ma na celu 
stopniowe wyeliminowanie – przez 
działanie pola magnetycznego – pod-
skórnej tkanki tłuszczowej, jak również 
redukcję nadmiaru tłuszczu (brzusz-
nego lub trzewnego), odpowiedzial-
nego między innymi za choroby ser-
cowo-naczyniowe, udary, nowotwory, 
a także niepłodność męską i żeńską,  
w szczególności u pacjentów otyłych. 

DZIAŁANIE
W urządzeniu Redustim® zastosowano 
działanie wolno zmiennego impulso-
wego pola magnetycznego, którego 
wartość waha się od 0 do 2 Gaussa, 
to jest maksymalnie 4 razy więcej, niż 
wynosi wartość pola magnetycznego 
Ziemi. 
ReduStim® wykorzystuje pole ma-
gnetyczne, które pozwala uniknąć 
naprężeń komórek poprzez zmianę 
pola oscylacyjnego między dodatnim 
i ujemnym biegunem, co gwarantuje 
działanie bez negatywnego wpływu 
na organizm. Cosmosoft® jest opa-
tentowaną metodą nieagresywnego 
i nieinwazyjnego oraz bezbolesnego 
zabiegu bez skutków ubocznych dla 
osób dbających o sylwetkę. 
Ponad tysiąc ośrodków we Francji 
i za granicą zaufało już technologii 
Cosmosoft®. 
Wolnozmienne pole magnetyczne  
o niskiej częstotliwości wywołuje 
proces eliminowania komórek tłusz-
czowych poprzez pobudzanie kana-
łów wapniowych odpowiedzialnych 
za skurcze włókien mięśni gładkich, 
których zapotrzebowanie energetycz-
ne prowadzi do spalania tłuszczu. 
Zastosowanie dodatkowego mecha- 
nizmu mikrociśnienia ułatwia i przy-
spiesza odprowadzanie wytworzo-

PREZENTACJA PRODUKTU

Firma Coherent Polska zajmuje się sprzedażą produktu francuskiej firmy Cosmosoft®  
do usuwania tłuszczu trzewnego. Jest to jedyne urządzenie tego typu, którego dzia-
łanie nie ogranicza się jedynie do eliminacji podskórnej tkanki tłuszczowej, lecz także 
usuwa tłuszcz trzewny, co w dotychczas stosowanych metodach było niemożliwe. Jego  
zadaniem jest zapewnienie kompleksowego narzędzia do leczenia nadwagi i otyłości 
oraz walki z niepłodnością. 

Joanna Mendel, mgr rehabilitacji
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S0 i ze średnim BMI w S0 30,9 po 12 
sesjach z zastosowaniem ReduStim® 
potwierdziło: 
• średni ubytek masy: 5,45 kg,
• średnie zmniejszenie BMI: 6 proc.,
• średnie zmniejszenie obwodu talii: 
 7 cm, 
• zmniejszenie masy tkanki tłusz- 
 czowej trzewnej o 8,2 proc.,
• zmniejszenie podskórnej tkanki  
 tłuszczowej o 4,1 proc.,
• przeciętny spadek transaminazy ALT  
 i AST: odpowiednio o 17,4 i 18 proc. 

ReduStim® SP i po niej. Obwód talii 
porównano również przed obróbką 
i po niej z zastosowaniem pomiaru 
centymetrów. 
Analizę biologiczną AST i ALT prze-
prowadzono także przed obróbką  
i po niej w celu zbadania wpływu Re-
duStim® na wątrobę. Pomiar ciśnienia 
krwi przeprowadzono u każdego pa-
cjenta przed leczeniem i po nim. 
Badanie przeprowadzone w grupie 
20 ochotników (12 kobiet i 8 męż-
czyzn) ważących średnio 95,3 kg na 

jako 25 40 n = 6. Każda pacjentka  
korzystała z 12 sesji po 30 minut  
ReduStim® (2 sesje w tygodniu) w okre- 
sie 6 tygodni poprzedzających sty-
mulację jajników do zapłodnienia in 
vitro, bez jakiejkolwiek modyfikacji 
ustalonych procedur klinicznych. 
Po kuracji (12 sesji) ReduStim® kli-
niczne ciąże po zapłodnieniu in vitro  
w otyłej populacji niepłodnych ze złym 
rokowaniem wyniosły 55,55 proc., co 
odpowiada ponad 100-proc. wzrosto-
wi średniej stymulacji. 

Badanie z użyciem zdjęć CT
dr Habib Nouira, 
dr Bernadette Carpentier
Badania przeprowadzone z Redu-
Stim® SP w trybie statycznym pole-
gające na ocenie wpływu urządzenia 
na zawartość podskórnego tłuszczu 
i trzewnej tkanki tłuszczowej po 12 
30-minutowych sesjach poprzez po-
równanie przed leczeniem i po nim. 
Zastosowano skaner migawki bez 
przygotowania (Toshiba Aquilion 
16). Dwa skany CT przed obróbką 

Obwód talii jako leczenie pierwszego rzutu i ilościowe oznaczanie masy 
trzewnej tkanki tłuszczowej jako leczenie drugiego rzutu są prawdziwymi 
wskaźnikami bieżącego i przyszłego zdrowia pacjenta.

Przed kuracją Redustim® Po kuracji Redustim®



22 Derma News

N
O

W
O

ŚC
I /

 W
YD

A
RZ

EN
IA

 

WARTO WIEDZIEĆ

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

NOWOŚĆ! ENDYMED™ TECHNOLOGIA 3DEEP®
EndyMed to światowy lider w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań leczniczych z dziedziny medycyny estetycznej.  
Technologia 3DEEP firmy EndyMed to nowatorski, złożony system dostarczania energii RF o kontrolowanej fazie, z wielu 
źródeł, który w unikalny sposób dostarcza odpowiednio skierowane i kontrolowane ciepło do głębokich warstw skóry. 
Ponieważ powierzchnia skóry nagrzewa się w minimalnym stopniu, nie ma potrzeby aktywnego chłodzenia, a skóra jest 
lepiej zabezpieczona.
Parametry zabiegowe są dostosowywane do indywidualnych potrzeb w zależności od obszaru zabiegowego lub  
skóry tak, aby zapewnić minimalny dyskomfort i okres rekonwalescencji przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego  
bezpieczeństwa. 

PURE + NAPĘDZANY TECHNOLOGIĄ 3DEEP
EndyMed PURE + to przenośne, niewielkich rozmiarów urządzenie przeznaczone do wy-
konywania zabiegów redukcji zmarszczek, poprawy napięcia skóry, modelowania sylwet-
ki oraz regeneracji skóry metodą FSR – za pomocą jednego, prostego w użyciu i kompak-
towego urządzenia. EndyMed PURE + to całkowita elastyczność dzięki trzem wymiennym 
głowicom zabiegowym 3DEEP przeznaczonym do wykonywania różnych zabiegów na 
różnych częściach ciała.

Wyłączny dystrybutor: ITP SA, www.itpsa.pl

INAUGURACJA MARKI OBAGI I OGŁOSZENIE NAZWISKA AMBASADORKI
23 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja amerykańskiej marki Obagi w Polsce. W spotkaniu 
uczestniczyli eksperci w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej: dr n. med. Aleksandra Jagielska, dr Edyta  
Engländer, dr Iwona Radziejewska-Choma i dr n. med. Krzysztof Gojdź, którzy opowiedzieli o zaletach innowacyjnych 
produktów marki Obagi. Trener gwiazd Witold Szmańda 
zachęcał do podjęcia aktywności fizycznej, która poprawia 
kondycję skóry, natomiast dietetyk mgr inż. Agnieszka Ślu-
sarska przekonywała o nieocenionym wpływie odpowied-
niej diety na wygląd naszej cery. Konferencję poprowadzili: 
Ewa Engländer, Marketing Manager marki Obagi z firmy VP 
Valeant, oraz Marcin Prokop. Podczas spotkania ogłoszono 
nazwisko ambasadorki marki Obagi. Została nią aktorka 
Katarzyna Warnke, która opowiedziała o swoim holistycz-
nym podejściu do pielęgnacji i pozytywnych doświadcze-
niach związanych z kosmetykami Obagi. Po części oficjalnej 
wszyscy uczestniczący w konferencji dziennikarze mogli 
skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami i bli-
żej zapoznać się z produktami marki Obagi dostępnymi  
na polskim rynku. 

 Na zdjęciu: Dariusz Zielinski, Maciej Opiela, Katarzyna Warnke, 
 Ewa Englander, Marcin Prokop

NEAUVIA ORGANIC INTENSE
To pierwsza na świecie organiczna linia wypełniaczy o formule jednofazowego wyso-
ce biokompatybilnego żelu o strukturze zbliżonej do naturalnej tkanki ludzkiej. Neauvia  
Organic Intense to preparat o najwyższym stężeniu kwasu hialuronowego – 28 mg/ml,  
co zapewnia mu wysoce wolumetryczne właściwości przy użyciu niewielkiej ilości preparatu. 
Preparat może służyć do modelowania objętościowego dowolnej partii twarzy i ciała. Jest 
jednak szczególnie polecany do modelowania kości policzkowych, konturu twarzy i nosa. 
Zabieg preparatem oprócz tego, że daje efekt wolumetryczny, poprawia jakość, elastycz-
ność i poziom nawilżenia skóry. Jego cechami charakterystycznymi są duża wydajność 
oraz naturalny efekt. Już jeden zabieg zapewnia delikatnie liftingujący efekt.

Dystrybutor: ITP SA, www.itpesthetique.pl
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Stworzone przez Fundację Anti-Aging Międzynarodowe Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging to miejsce unikatowe na skalę 
europejską – nikt do tej pory nie stworzył takich warunków 
do kompleksowego szkolenia lekarzy z zakresu tej dziedziny 
medycyny. Celem Fundacji jest też kreowanie nowych rozwiązań 
medycznych. Ściśle współpracujemy z mediami oraz firmami z branży.

Rocznik 2014
Rocznik 2012
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Absolwenci 
Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging 
już prowadzą własną 
praktykę!

lekarską. Dlatego zgłaszają się do nasze-
go programu, który zapewnia solidne  
i całościowe przygotowanie do prowa-
dzenia praktyki lekarskiej w tym właśnie 
zakresie. Szczególny nacisk kładziemy na 
zajęcia praktyczne z pacjentami – nie da się 
ich zastąpić wiedzą książkową. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w kil-
kuosobowych grupach w gabinetach le-
karskich, pod nadzorem bardzo dobrych 
specjalistów, którzy dzielą się swoim 
bogatym doświadczeniem i wypracowa-
nymi technikami zabiegowymi. W  pro-
gramie są też zagadnienia dotyczące 
medycyny przeciwstarzeniowej, które 
pozwalają szeroko spojrzeć na pacjenta,  

co daje możliwość przygotowania kom-
pleksowego programu terapii. Podkreśla-
my znaczenie wywiadu lekarskiego, ba-
dania przedmiotowego i podmiotowego, 
badań diagnostycznych i laboratoryjnych.  
Wprowadzamy do gabinetów estetyki 
lekarskiej nowe standardy, które pozwa-
lają zapewnić naszym pacjentom nie tylko  
dobry wygląd, ale również zdrowie i sa- 
mopoczucie i tym samym podnoszą  
jakość ich życia. Po sześciu latach działal-
ności Centrum widzę celowość i efekty 
naszej pracy. Potwierdzają to nowi kan-
dydaci, którzy zgłaszając się na szkolenie, 
najczęściej, powołują się na rekomendację 
tych, którzy już naukę u nas ukończyli.

dr KINGA NICER, 
wiceprezes 
Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, dyrektor 
ds. merytorycznych 
Centrum Medycyny
Anti-Aging, jedna 
z fundatorek i członkiń
Rady Medycyny Anti-Aging

KONTAKT: ul. Włodarzewska 69A, 02-384 Warszawa, tel. 22 853 39 70, 605 332 776, 695 803 801, 695 805 955, faks 22 847 69 33

www.antiaging.edu.pl

Rozpoczęcie kształcenia odbywa się corocznie w październiku, rekrutacja trwa cały rok!

Lekarze, którzy składają aplikacje o przy-
jęcie do Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia Medycyny Anti-Aging, są zde-
cydowani związać swoją drogę zawodową 
z medycyną przeciwstarzeniową i estetyką 

Ro
cz

ni
k 

20
15




