
Derma News
Dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii estetycznej, estetyce lekarskiej i medycynie anti-aging 
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Zapraszamy na XVII  Kongres 
Stowarzyszenia Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych 
w dniach 26-28 lutego 2016 roku

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 

Bezpłatny magazyn dla pacjentów gabinetów dermatologii 
estetycznej i medycyny anti-aging, chirurgii plastycznej 
oraz salonów beauty i spa.

„Ekspert Anti-Aging” powstał 10 lat temu jako pierwszy specjalistyczny 
magazyn skierowany do pacjentów gabinetów dermatologii estetycznej, 
medycyny anti-aging, chirurgów plastyków, salonów wellness i beauty 
spa. Popularyzuje tematykę anti-aging, czyli całościowego dbania  
o zdrowie, dobry wygląd i kondycję. Prezentuje najnowsze trendy 
i osiągnięcia medycyny estetycznej i anti-aging oraz światowej kosme-
tologii. Autorami tekstów są wyłącznie fachowcy w danej dziedzinie, 
przede wszystkim lekarze należący do Stowarzyszenia Lekarzy Dermato-
logów Estetycznych i Polskiej Rady Medycyny Anti-Aging. „Ekspert” 
przez lata obecności na rynku wyrobił sobie renomę zarówno wśród 
pacjentów, jak i lekarzy. Jest ciekawszym i wiarygodniejszym źródłem 
informacji niż foldery reklamowe.
 
JAK ZAMÓWIĆ BEZPŁATNY MAGAZYN 
DO SWOJEGO GABINETU? 
Wyślij dane teleadresowe swojego gabinetu na adres: 
alterego@alterego.pl, a otrzymasz informacje o warunkach darmowej 
prenumeraty. Informacje dostępne są także pod numerem telefonu:  
607 338 827.

Koleżanki i Koledzy! 
 
To już ostanie wydanie „Derma News” w tym 
roku. Myślami jesteśmy już przy przyszłorocznym 
Kongresie, który – przypominam raz jeszcze 
– w tym roku odbędzie się w nowym miejscu, 
hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie  
w dniach 26-28.02.2016 r. Zaproszenie na kongres 
znajdą Państwo wewnątrz numeru, a szczegóły  
są dostępne w biurze Stowarzyszenia Lekarzy  
Dermatologów Estetycznych, które jak zwykle  
zajmuje się organizacją kongresu. To dla nas  
duże wyzwanie logistyczne, ale jestem przekonana, 
że nowa, większa powierzchnia i bogata infrastruk-
tura zyskają uznanie zarówno lekarzy biorących 
udział w kongresie, jak i firm wystawiających swoje 
stoiska. Zapraszam zatem wszystkich na nasze 
coroczne kongresowe spotkanie, które jest zawsze 
bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej branży. 
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia i sylwestrem życzę wszystkim odpo-
czynku i miłych chwil w gronie najbliższych osób, 
a w nadchodzącym roku 2016 – wielu sukcesów 
zawodowych. 

Barbara Walkiewicz-Cyrańska  
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sowej. Zaufanie buduje autorytet, 
który jest niezbędny w budowaniu 
marki eksperta. 
Autentyczność ma bezpośredni 
wpływ na tzw. spójność. To znaczy, 
że twoje działania i zachowanie 
muszą być spójne, zgodne z war-
tościami, które komunikujesz. Jeśli 
jesteś niespójny, udajesz kogoś, kim 
nie jesteś, kreujesz się na inną, za-
zwyczaj lepszą osobę, bardzo łatwo 
o „wpadkę” i utratę mozolnie budo-
wanej marki. Nie warto się chwalić 
nieprawdziwymi informacjami, bo 
w dzisiejszych czasach bardzo ła-
two zdemaskować każdą niepraw-
dę, a  użytkownicy internetu bywa-
ją bezwzględni i chętnie dzielą się 
swoimi złymi doświadczeniami. 

3. Ważność, przydatność
Wyróżniająca, szczególna cecha 
powinna być ważna i przydatna dla 
innych, aby byli nią zainteresowani. 
Należy odpowiedzieć sobie na kilka 
istotnych pytań:  co oferuję innym, 
co mam dla nich ważnego, wartoś-
ciowego, dobrego, po co istnieję, 
po co robię to, co robię, dla kogo, 
dlaczego?
Profesjonalnie opracowana kon-
cepcja marki, przygotowana stra-
tegia komunikacji i dobrze po-
prowadzony proces budowania 
marki spowodują, że staniesz się 
rozpoznawalny w swoim środowi-
sku zawodowym, a pacjenci będą 
wybierać właśnie ciebie i polecać 
twoje usługi swoim znajomym. 

W następnym odcinku omówię  na-
rzędzia, które pomagają odkryć po-
tencjał twojej marki, zbudować jej 
koncepcję oraz połączyć to ze spój-
nym wizerunkiem.  

pozostaje już „tylko" konsekwentne 
i długoterminowe komunikowanie 
marki eksperta wśród tych odbior-
ców, do których chcemy z nią dotrzeć.

TRZY WYZNACZNIKI 
MARKI EKSPERTA
1. Cecha szczególna, 
wyróżniająca, charakterystyczna
Podstawą do zbudowania silnej 
marki jest odkrycie  cechy szczegól-
nej, wyróżniającej, charakterystycz-
nej dla danej osoby. Czy zdarza ci 
się poznawać nowe osoby, które od 
pierwszego spotkania na długo za-
padają ci w pamięć, myślisz o nich 
„inny”, „specyficzny”, „oryginalny”, 
„szczególny”, oczywiście w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu? Co 
powoduje, że akurat te osoby za-
pamiętujemy? W obecnym natłoku 
bombardujących nas informacji 
i spotykanych ludzi wyróżnić się nie 
jest łatwo, a wyróżnić pozytywnie to 
już naprawdę sztuka. I chodzi o wy-
różnienie się poprzez wzbudzenie 
pozytywnych emocji, bo to właśnie 
emocje są tym, co powoduje, że ko-
goś zapamiętamy na dłużej.
W medycynie na pewno warto 
położyć nacisk na doświadczenie, 
rozległą wiedzę, stałą edukację, 
współpracę z ośrodkami naukowy-
mi i badawczymi, opinie i referencje, 
relacje z pacjentami. Każdy musi sa-
modzielnie odkryć, co będzie jego 
cechą szczególną.

2. Autentyczność
Autentyczność, czyli prawdziwość 
tego, co mówisz, robisz, jak się za-
chowujesz, buduje zaufanie do 
twojej marki. A  zaufanie to waru-
nek zbudowania pozycji eksper-
ta  w  dłuższej perspektywie cza-

Trzy najważniejsze 
wyznaczniki silnej marki 

Zbudowanie silnej marki osobi-
stej, a w przypadku lekarzy jest 
to marka eksperta, jest obecnie 
niezbędne do efektywnego roz-
wijania praktyki lekarskiej. Każ-
dy lekarz stara się być ekspertem 
w swojej dziedzinie, gdyż jego wie-
dza i umiejętności, a także sposób 
traktowania pacjentów budują ich 
zaufanie. Z kolei to zaufanie wpły-
wa na autorytet i jest niezbędnym 
warunkiem zbudowania pozycji 
eksperta w dłuższej perspektywie. 
Taka pozycja pozwala rozwijać 
praktykę lekarską, a nawet mieć 
wpływ na rozwój medycyny. Każ-
dy lekarz powinien zatem zain-
westować w branding personalny 
i  systematycznie budować swoją 
silną markę lekarza eksperta.

CZYM JEST PERSONAL 
BRANDING I JAKIE 
DAJE KORZYŚCI?
Proces budowania osobistej mar-
ki (personal branding) to działa-
nia mające na celu „markowanie” 
sobą –  własną osobą, nazwiskiem 
– wszystkiego, co robimy i mówimy. 
W ten sposób stajemy się „produk-
tem” rozpoznawanym i rozróżnia-
nym przez rynek. Personal branding 
to przemyślany i dobrze zaplano-
wany proces zarządzania własnym 
wizerunkiem zawodowym i karierą. 
Jego celem jest osiągnięcie rozpo-
znawalności w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. 
Budowanie marki eksperta jest 
długotrwałym procesem, który 
rozpoczyna się od przeanalizowania 
trzech najważniejszych wyznaczni-
ków silnej marki eksperta. Na ich ba-
zie buduje się koncepcję marki oraz 
spójną strategię komunikacji. Potem 

Marka to ty. Jesteśmy własnymi markami, czy tego chcemy, czy nie. Marka (brand) pro-
duktu wyróżnia go na rynku spośród dziesiątek podobnych artykułów. Tak samo sil-
na i wyróżniająca się marka osobista (personal brand) pozwala zaistnieć na konku-
rencyjnym rynku pełnym specjalistów.

Izabela Wołyniec-Sobczak 
Ekspert w kreowaniu marki i personal brandingu 
www.wolyniecsobczak.com

MARKETING W GABINECIE 
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chłodzącego polegające na poda-
waniu kriogenu przed każdym im-
pulsem, 
• chłodzenie kontaktowe polegają-
ce na ciągłym schładzaniu naskórka 
szafirową końcówką aplikatora, 
• nadmuch zimnego powietrza.

Chłodzenie kontaktowe i nadmuch 
potrzebują długiego czasu na od-
prowadzenie ciepła ze skóry, skut-
kiem czego są często mniej wydaj-
ne. Tylko laser GentleLase Pro™ 
ma system chłodzenia kriogenem 
(DCD™). Zapewnia on temperaturę 
naskórka na poziomie minus 26oC, 
co skutkuje bezbolesnym zabie-
giem.

PODSUMOWANIE
Laser GentleLase Pro™ ma najwyż-
szą moc szczytową (17 000 W) spo-
śród wszystkich laserów do epilacji 
i to właśnie dzięki niej regulacja 
poszczególnych parametrów jest 
niezależna od gęstości energii. Jest 
to jedyny laser umożliwiający uzy-
skanie optymalnych parametrów 
epilacji dla każdego koloru włosów 
przy zachowaniu komfortu pacjen-
ta. Dzięki wysokiej absorpcji w me-
laninie GentleLase Pro™ jest również 
skuteczny w usuwaniu zmian pig-
mentowych, takich jak przebarwie-
nia posłoneczne, piegi, café au lait  
i ostudy.
Laser GentleLase Pro™ jest oferowa-
ny również z wbudowanym laserem 
Nd:YAG jako jeden system laserowy 
GentleMax Pro™.

tylko dla nieefektywnych poziomów 
energii, tzn. poniżej 12 J/cm2. Gen-
tleLase Pro™ jako jedyny laser na 
świecie umożliwia regulację im-
pulsu od 3 do 100 ms niezależnie 
od ustawionej energii.

SZYBKOŚĆ WYKONYWANIA 
ZABIEGÓW
Zależy ona od częstotliwości im-
pulsów i wielkość plamki. Podobnie 
jak w przypadku długości impulsu 
GentleLase Pro™ jako jedyny laser 
na świecie ma zakres regulacji czę-
stotliwości impulsów od 0,5 do 2 Hz 
niezależnie od wartości nastawio-
nej energii. W laserach diodowych 
zawsze częstotliwość jest powiąza-
na z energią i znacząco się zmniej-
sza wraz ze wzrostem gęstości 
energii. Bardzo często producenci, 
podając szybkość pracy lasera, po-
mijają wartość energii użytecznej 
(powyżej 12 J/cm2), dla jakiej została 
wyznaczona. Jest to czysty chwyt 
marketingowy. Uwzględniając wiel- 
kości plamek oraz rzeczywistą war-
tość częstotliwości dla zadanej 
energii, można wyliczyć czas zabie-
gu. GentleLase Pro™ jest obecnie 
jednym z najszybszych laserów na 
rynku dla gęstości energii powyżej 
12 J/cm2. 

CHŁODZENIE SKÓRY
Ma ono na celu ochronę naskórka 
przed oparzeniem oraz zmniejsze-
nie bólu. Producenci laserów stosują 
trzy techniki: 
• aplikowanie aktywnego środka 

DŁUGOŚĆ FALI
Najefektywniejsze dla naszego ob-
szaru geograficznego (fototyp I-III, 
ciemne i jasne włosy) są lasery emi-
tujące światło o długości fali wy-
noszącej 755 nm (aleksandrytowy) 
lub 810 nm (diodowy). Najkorzyst-
niejsze własności pod względem 
skutecznej epilacji, wynikającej z ab-
sorpcji światła w melaninie, ma laser 
aleksandrytowy. Jego absorpcja jest 
o 133 proc. lepsza niż lasera dio-
dowego.

GĘSTOŚĆ ENERGII
W publikowanych badaniach do-
tyczących skuteczności laserów do 
epilacji dla gęstości energii poniżej 
wartości 12 J/cm2 nie uzyskuje się 
efektu trwałego usuwania włosów. 
W GentleLase ProTM taka wartość, 
jak i każda wyższa, jest dostępna 
dla każdej wartości pozostałych 
regulowanych parametrów (czas 
impulsu, częstotliwość).

DŁUGOŚĆ IMPULSU
Z dostępnych publikacji wiadomo, 
że czas trwania impulsu należy do-
brać do grubości epilowanego wło-
sa. W przypadku jasnych i cienkich 
włosów z powodu wysokiego ryzy-
ka oparzeń nie powinien być wyższy 
od 5 ms (Dermatol. Surgery 27:11, 
11/2001). W laserach diodowych 
energia impulsu jest zawsze powią-
zana z jego długością. Jej zwiększe-
nie automatycznie wydłuża impuls. 
W większości przypadków ustawie-
nie minimalnego czasu trwania im-
pulsu na poziomie 5 ms jest możliwe 

Od 1998 r. firma Candela jest światowym liderem w produkcji systemów laserowych 
do usuwania owłosienia. W efekcie kolejnych badań i procesów optymalizacji wpro-
wadziła na rynek model GentleLase Pro™.
Aby laser do trwałej epilacji był skuteczny i bezpieczny, konieczne jest uwzględnie-
nie wielu zależnych od siebie parametrów. Długość fali emitowanego światła, jego 
energia, długość impulsu oraz częstotliwość mają wpływ na ilość ciepła wydzielone-
go w łodydze włosa oraz naskórku. Wartości tych parametrów muszą być tak dobra-
ne, aby szybko i skutecznie epilować, nie powodując oparzeń.

PREZENTACJA  PRODUKTU

Laser aleksandrytowy 
do usuwania owłosienia
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branży medycznej, dostarczając na 
globalny rynek specjalistyczne roz-
wiązania i produkty stosowane w me-
dycynie estetycznej. Swoim zasięgiem 
obejmuje 110 krajów. Nieustanna 
działalność rozwojowo-badawcza 
oraz dostęp do najnowocześniejsze-
go zaplecza technologicznego na 
świecie sprawiają, że obecnie Croma 
jest jednym z najczęściej wybieranych 
dostawców kwasu hialuronowego 
w Europie. Łączna produkcja substan-
cji wiskoelastycznych w posiadanej 
przez firmę zautomatyzowanej fabry-
ce w Wiedniu przekracza dziś 25  mi-
lionów strzykawek, co jednocześnie 
stawia Cromę na czołowym miejscu 
w rankingu producentów preparatów 
tego typu, w tym jako producenta tzw. 
private labels dla wielu firm. W pierw-
szej połowie roku odnotowaliśmy  
40-proc. wzrost sprzedaży całej grupy 
w porównaniu z analogicznym okre-
sem w roku poprzednim. 

Jakie produkty obecnie są najsil-
niejszymi „lokomotywami” firmy?
Nigdy nie zapominamy, że jesteśmy 
przede wszystkim producentem kwa-
su hialuronowego i na nim opieramy 
nasz biznes. W tym roku gamę pro-
duktów Princess rozszerzyliśmy o uni-
katową linię kosmetyków Princess 
SkinCare opartych na tym samym 
kwasie hialuronowym, który oferu-
jemy w iniekcji. Wciąż ważną gamę 
produktów stanowią nici Princess Lift 
i Happy Lift. Jednak naszym najwięk-
szym atutem jest nasz długoletni i do-
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świadczony zespół sprzedaży pracują-
cy pod kierownictwem Kasi Potockiej. 

W jakim kierunku pana zdaniem 
będzie się rozwijała dziedzina me-
dycyny estetycznej? Czy po świato-
wym kryzysie sprzed lat rynek już 
wrócił do formy? Czy może pojawi-
ły się nowe możliwości, ale i zagro-
żenia, jeżeli tak, to jakie? 
Biorąc pod uwagę zarówno moje do-
tychczasowe doświadczenie niezwią-
zane z rynkiem medycyny estetycznej, 
jak i ekonomiczne wykształcenie, 
uważam, że paradoksalnie dobra luk-
susowe, a takimi są zabiegi medycyny 
estetycznej, są odporne na załamanie 
gospodarcze. Warto też przypomnieć, 
że Polska gospodarka tylko spowolni-
ła swój wzrost, a nie zahamowała.

Wróćmy do Cromy – jakie plany i no-
wości szykujecie na najbliższy rok? 
Ostatni kwartał tego roku był dla nas 
bardzo dynamiczny. Było to głównie 
związane ze zmianami organiza-
cyjnymi w naszej firmie. Dementuję 
wszelkie pojawiające się komentarze 
na rynku – firma Croma Pharma sp. 
z  o.o. ma się bardzo dobrze. Kończy-
my rok z 13-proc. wzrostem sprzeda-
ży w porównaniu z zeszłym rokiem. 
Kończymy ten rok dumni ze swoich 
sukcesów, którymi niewątpliwie jest 
nie tylko umocnienie naszej pozycji na 
rynku wypełniaczy, lecz także wpro-
wadzenie na rynek Crystalisu. Przyszły 
rok rozpoczniemy również od wpro-
wadzenia kilku nowych produktów. 

To był bardzo dynamiczny 
rok dla firmy Croma Pharma 

Croma Pharma to licząca się firma 
nie tylko w na polskim, ale i świa-
towym rynku estetycznym. Może  
trochę przypomnijmy historię firmy  
i jej największych osiągnięć.

Croma Pharma istnieje od 1976 roku. 
Początkowo była to rodzinna apte-
ka, dziś firma należy do czołowych w 

Croma Pharma przez lata wypracowała ważną i ugruntowaną pozycję na światowym 
i polskim rynku estetycznym. Przyszły rok to dalszy rozwój, wiele nowych wyzwań, 
planów i ciężka praca.

Rozmowa z MIROSŁAWEM JANICKIM, 
dyrektorem zarządzającym Croma Pharma Polska 

PREZENTACJA FIRMY



Dziękujemy za owoconą współpracę 

w 2015 roku. 

W Nowym Roku Życzymy

Państwu wielu sukcesów zawodowych. 

Zespół Croma Pharma
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W 2016 roku planujemy dalsze roz-
wijanie naszego zespołu sprzedaży  
– deklaruje Katarzyna Potocka,  
kierownik sprzedaży Croma Pharma.

Nasz sukces to stworzenie zgrane-
go zespołu i długotrwałych relacji 
z klientami, których obsługujemy. Dla 
mnie jako kierownika zespołu ważni 
są zarówno pracownicy, jak i wspólne 
ustalanie z naszymi klientami celów 

oraz  kierunków rozwoju współpracy. 
Dobra komunikacja z naszymi klien-
tami i szeroko zakrojona współpra-
ca w zakresie szkoleń, warsztatów  
i wsparcia marketingowego oraz pa-
sja i zaangażowanie ludzi, którymi 
kieruję, to ważne elementy naszego 
rynkowego sukcesu. Przyszły rok to 
dalszy rozwój tej strategii. Przed nami 
wiele wyzwań, planów i oczywiście 
ciężka praca. 
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Dziękujemy za wsparcie i zaufanie, jakim w 2015 roku 

obdarzyli Państwo naszą markę.

Życzymy samych sukcesów w nowym roku!

Zespół VICHY

Dziękujemy za 
Perłę Dermatologii Estetycznej 

dla Liftactiv Supreme

Szanowni Państwo!

Upływający rok był dla BD Aesthetic wyjątkowy i bogaty w wiele nowych doświadczeń. Osiągnięcie 

naszych celów nie byłoby możliwe, gdyby nie długoletnie wsparcie i zaangażowanie z Państwa  

strony.  Cieszymy się, że oferowane przez nas rozwiązania spotykają się z coraz większym uznaniem.

Dlatego cały Zespół BD Aesthetic pragnie serdecznie podziękować za dotychczasowe zaufanie,  

jakim obdarzają Państwo nasze działania, oraz życzyć udanej współpracy w 2016 roku.  

Zespół BD Aesthetic
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

oraz zbliżającego się nowego, 2016 roku

pragniemy złożyć naszym Klientom i Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia zdrowych,  

spokojnych, radosnych świąt w gronie bliskich oraz wielu sukcesów i pomyślności zarówno  

zawodowych, jak i osobistych.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za docenienie nas w mijającym 2015 roku. Nieustannie dążymy 

do tworzenia wysokiej jakości produktów wskazanych w estetyce twarzy, jak też w edukację 

medyczną na najwyższym poziomie. Razem przywracamy pacjentom pewność siebie, aby mogli  

w pełni wyrażać swoje emocje za pomocą prawdziwej ekspresji.

Bardzo się cieszymy, że nasze produkty dają Państwu i Państwa pacjentom wiele satysfakcji!

Zespół Allergan  

Najlepsze życzenia

dobrego, pełnego sukcesów 

roku 2016 

składają

redakcja „Derma News” 
i „Eksperta Anti-Aging” 

oraz 

Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych
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Przed zabiegiem Po zabiegu

tkanki łącznej, nie uszkadzając na-
czyń krwionośnych ani limfatycz-
nych.

DLACZEGO EFFEBI?
Ponieważ trwale usuwa cellulit oraz 
eliminuje efekt pomarańczowej 
skórki. Zabieg może być wykony-
wany także przez lekarzy medycyny 
estetycznej. Można go wykonywać 
ambulatoryjnie, np. w gabinecie 
kosmetycznym, stosując jedynie 
znieczulenie miejscowe. Pacjent 
bezpośrednio po zabiegu wraca do 
codziennej aktywności, nacięcie do 
wprowadzenia kaniuli nie wymaga 
zakładania szwów. Już pojedynczy 
zabieg daje doskonały rezultat, po-
równywalny z klasyczną liposukcją. 
Połączone działanie mechanicznych 
ruchów kaniuli i ultradźwięków 
sprzyja formacji kolagenu typu 2 i 3 
i poprawia napięcie skóry. Ponadto 
nie zaobserwowano występowania 
trwałych niepożądanych skutków 
ubocznych.

Czas zabiegu dla wybranego obsza-
ru wynosi 20-30 min. W przypadku 
występowania bardzo dużej ilości 
tkanki tłuszczowej lub cellulitu moż-
na wykonać kolejny zabieg już po 
20-30 dniach.

Wykonano dotąd 10 tys. zabiegów 
metodą LECS, wszystkie z bardzo 
dobrym rezultatem – dr Stefano To-
schi, szpital Dell Angelo di Mestre, 
Włochy.

W Polsce premierowa prezentacja 
systemu EFFEBI odbędzie się 
16 stycznia 2016 r. w Krakowie. 
Dokładne informacje oraz zapisy 
pod nr. tel. 12 430 33 68, 
e-mail: coherent@op.pl.

ponieważ nowatorskie rozwiązania 
pozwalają na utrzymanie podczas 
całego zabiegu temperatury koń-
cówki poniżej 26 st. C. Zaletą doko-
nywania zabiegu LECS w atermii jest 
emulsyfikacja tłuszczu zamiast jego 
topnienia, co daje możliwość po-
nownego jego wykorzystania (np. 
do wszczepiania).

Metoda LECS daje bardzo dobre 
i  trwałe efekty w redukcji cellulitu. 
Specjalna kaniula o średnicy 1  mm 
działa na strukturę fibrotyczną tłusz-
czu poprzez niszczenie zwłóknień 

JAK DZIAŁA EFFEBI?
EFFEBI wykorzystuje podskórną mi-
kroemulsyfikację tkanki tłuszczowej 
poprzez wieloczęstotliwościową mi- 
krokawitację (LECS). W systemie 
EFFEBI zastosowano ultradźwięki 
niskiej częstotliwości wywołujące 
efekt kawitacji w podskórnej tkan-
ce  tłuszczowej i prowadzące do jej 
emulsyfikacji. 

EFFEBI nie powoduje termicznej 
denaturacji protein w przeciwień-
stwie do inych zabiegów usuwania 
tłuszczu (Vaser, laser), a tym samym 
niweluje powstawanie zwłóknień, 

Coherent Polska ma przyjemność zaprezentować EFFEBI, najnowocześniejszy, jeden 
z najskuteczniejszych systemów do usuwania cellulitu oraz zlokalizowanych depozy-
tów tłuszczu przeznaczony do małoinwazyjnego rzeźbienia ciała i będący szybszą  
i bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnych zabiegów liposukcji.

Zabieg mikrolipo

PREZENTACJA  PRODUKTU

Premierowa prezentacja 
systemu EFFEBI
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dr Maria Noszczyk, Denis Couchourel
i Joanna Szendzielorz 

WARTO WIEDZIEĆ

POLSKA PREMIERA EKSKLUZYWNYCH DERMOKOSMETYKÓW STYLAGE SKINPRO

W listopadzie 2015 r. w restauracji Strefa & Bar przy ul. Próżnej 9 w Warszawie od-
było się spotkanie dla prasy związane z wprowadzeniem na polski rynek eksluzyw-
nych francuskich dermokosmetyków StylAge SkinPro. Ekspertami wydarzenia byli 
dr n. med. Maria Noszczyk, dermatolog, specjalista medycyny estetycznej oraz Denis 
Couchourel, ekspert laboratorium Vivacy, i Joanna Szendzielorz, prezes Lea Futur. 
Francuskie Laboratorium Vivacy – producent cenionych przez lekarzy medycyny este-
tycznej wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego StylAge, stworzyło przełomową 
gamę dermokosmetyków anti-aging do pielęgnacji domowej. Unikalny kompleks Vi-
vasome obecny w całej gamie produktów StylAge SkinPro odżywia i rewitalizuje skórę, 
stymuluje naturalne procesy jej naprawy i intensywnie nawilża ją od wewnątrz w celu 
uzyskania lepszej ochrony przed starzeniem. www.stylage.pl 

Prezentujemy dermokosmetyki, produkty i urządzenia, które pojawiają się 
na polskim rynku i mogą znaleźć zastosowanie w praktyce lekarskiej,  
oraz informacje o wydarzeniach branżowych.

RUSZYŁA KAMPANIA EDUKACYJNA „ATOPOWI BOHATEROWIE”

Na atopowe zapalenie skóry (AZS) cierpi już co piąte dziecko w Polsce. Mali atopicy zmagają się nie tylko z dolegliwościami 
skórnymi, ale często także ze wstydem, rozdrażnieniem i wyobcowaniem. Potrzebują wsparcia i akceptacji. To dla nich i ich 
rodzin powstała kampania „Atopowi Bohaterowie” zainicjowana przez markę Emolium. Kampania zwraca uwagę na ograni-
czenia związane z AZS, podkreśla psychosomatyczny aspekt choroby i konieczność budowania poczucia własnej wartości.  
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W dniach 12 i 13 grudnia 2015 roku w siedzibie Sto-
warzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
odbyło się szkolenie z zastosowania urządzenia 
Plexr w nieinwazyjnej blefaroplastyce powiek. Szko-
lenie poprowadził chirurg dr Sotirios Tsioumas, który 
ma w swojej obserwacji ponad 4 tys. pacjentów po za-
biegach z użyciem Plexr. W ciągu dwóch dni odwiedziło 
nas ponad 50 lekarzy z całej Polski. Szkolenie organizo-
wała firma Revisage, która jest wyłącznym dystrybuto-
rem Plexr i Needle Shaping w Polsce.
Plexr jest generatorem plazmy, który wytwarza kontro-
lowaną i celowaną mikrowiązkę plazmy dzięki jonizacji 
gazów zawartych w powietrzu. Plazma tworzy się mię-
dzy końcówką urządzenia i skórą pacjenta dzięki nie-
wielkiemu łukowi elektrycznemu, który w kontrolowa-
ny sposób zdolny jest do sublimacji naskórka i leczenia 
zmian skórnych w bezpieczny sposób.
W przeciwieństwie do innych technik Plexr nie powo-
duje stanu zapalnego otaczających tkanek, ponieważ 
jego działanie ogranicza się do granicy warstwy pod-
stawnej. Plexr nie powoduje krwawienia ani nekrozy 
otaczających tkanek. Obserwacje te zostały potwier-
dzone w badaniach histologicznych tkanek poddanych 
leczeniu urządzeniem Plexr. Dzięki temu Plexr nie wy-
łącza pacjentów z codziennych aktywności. Głównym 
wskazaniem Plexr jest lifting okolicy oka (nieinwazyjna 
bleferoplastyka), lifting dolnej części twarzy, leczenie 
utrwalonych głębokich zmarszczek w okolicy oka i oko-
licy ust (tzw. zmarszczki palacza).

SZKOLENIA DLA LEKARZY 
W SIEDZIBIE SLDE

SZKOLENIA ANTI-AGING INSITUTE  
Firma Anti-Aging Institute w drugiej połowie 2015 
roku zorganizowała cykl szkoleń dla lekarzy w siedzibie 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych  
w Warszawie. Szkolenia dotyczyły technik łączonych  
w rewitalizacji skóry przy użyciu produktów Dermaheal, 
Aquashine, Revofil i peelingów SkinProject Nanopeel. 
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszył 
się preparat do głębokiej mezoterapii Aquashine,  
który otrzymał Perłę Dermatologii Estetycznej 2014. 
Szkolenia poprowadzili eksperci: dr n. med. Joanna 
Czuwara i dr Karina Felberg. 



6 LAT DZIAŁALNOŚCI    •    6 LAT DZIAŁALNOŚCI    •    6 LAT DZIAŁALNOŚCI

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 
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