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Zwykle o tej porze roku ogarnia nas świąteczna gorączka 

i niepokój, czy uda nam się ze wszystkim zdążyć. 

Namawiamy, żeby oprócz wykonywania licznych obowiązków 

znaleźć też trochę czasu dla  siebie. W tekście „Zdążyć przed 

balem” rekomendujemy zabiegi w gabinecie, które szybko 

i skutecznie przywrócą dobry wygląd i poprawią nasze samo-

poczucie. W tym numerze obszernie prezentujemy też Państwu 

zabiegi i produkty, które zostały w tym roku nagrodzone 

przez lekarzy Perłą Dermatologii Estetycznej 2015 i tym 

samym uznane za godne rekomendacji.  

Gorąco zachęcam do przeczytania wywiadu z Urszulą Dudziak, 

nie tylko znakomitą artystką, ale i wspaniałą kobietą,  

która może być inspiracją dla nas wszystkich. 

Na koniec chciałabym życzyć radosnych, rodzinnych świąt 

i wspaniałego nowego roku!  

dr Ewa Kaniowska 

www.dermatologia-estetyczna.pl

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

„Ekspert Anti-Aging” powstał 9 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 kosmetologii. Autorami  
tekstów są wyłącznie fachowcy w danej dziedzinie,  
przede wszystkim lekarze należący do Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 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 także  
pod numerem telefonu: 607 338 827.
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Opinie profesjonalistów
Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny 
estetycznej i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą 
lekarze praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama 
chętnie czytam, co napisali moi koledzy i koleżanki. Pacjenci są 
zadowoleni, że podczas oczekiwania na zabieg (np. w czasie znie-
czulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat interesuje.

dr Dorota Prandecka, Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii Plastycznej „Lasermed”, Warszawa

Chcesz otrzymywać newsletter 
z najnowszymi informacjami 

z zakresu medycyny estetycznej 
i anti-aging oraz kosmetologii? 

Wyślij e-mail
z hasłem „newsletter” na adres: 

alterego@alterego.pl. 

Będziesz też otrzymywać 
e-wydanie Eksperta Anti-Aging. 
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Przez lata media słusznie wyśmiewały nienaturalnie wydęte usta (tzw. efekt 
karpia lub glonojada) pojawiające się nagle u niektórych gwiazd. 

Naturalnie piękne usta 

Jędrne, nawilżone usta to ważny 
atrybut kobiecości. Ta okolica sta-
rzeje się stosunkowo wcześnie. 
Wpływ na ten proces mają czynniki 
mechaniczne – jest to przecież nie-
zmiernie ruchliwa część twarzy. 95 
proc. moich pacjentek nie pali pa-
pierosów, a mimo to u wielu z nich 
występują wokół ust nasilające się 
z wiekiem tzw. zmarszczki kodu 
kreskowego – nazywane kiedyś 
zmarszczkami palacza. Jak widać, 
niesłusznie, gdyż są one zależne 
głównie od układu szczęki i żuchwy. 
Na stan okolicy ust wpływają też 
czynniki zewnętrzne: promieniowa-
nie UV i palenie papierosów, oraz 
wewnętrzne – głównie gospodarka 
hormonalna. Wraz ze spadkiem es-
trogenów z wiekiem dochodzi do 
ścieńczenia śluzówki – także nawil-
żenia czerwieni wargowej, dlatego 
dla każdej kobiety po 50. roku życia 
wskazany jest zabieg nawilżający 
usta. 

Naturalny efekt odmłodzenia 
Kobiety często mają wrażenie, że 
powinny coś zrobić z ustami, ale nie 
zawsze umieją zdefiniować problem. 
Mówią mi na przykład, iż z powodu 
zbyt wąskich ust są odbierane przez 
otoczenie jako wiecznie niezadowo-
one. Usta powinny być zharmonizo-
wane z twarzą, bo to one w pierw-
szej kolejności skupiają wzrok. 
O wyglądzie ust decydują takie ele-
menty, jak: obecność lub brak zmarsz-
czek wokół ust, linie marionetki (na-
dające twarzy wyraz smutku linie 
biegnące od kącików ust w dół), 
zaznaczenie samego konturu (któ-
ry z wiekiem się rozmywa), objętość 
tzw. wargi białej, czyli przestrzeni 
nad i pod ustami, oraz objętość i na-
wilżenie czerwieni wargowej. 
Zgłaszają się również do mnie pa-
cjentki z prośbą o skorygowanie 
wszelkiego rodzaju asymetrii. Są 
też osoby, które mają bardzo wąską 
górną wargę i w miarę upływu czasu 
ta dysproporcja postępuje, aż usta 
niemal przestają być widoczne. Bar- 
dzo rzadko zdarzają się prośby o ra-
dykalne powiększenie ust. 

„Jeśli widzimy osobę o karykatural-
nie powiększonych ustach, zawsze 
oznacza to błąd lekarza. Pacjentka 
może sobie zażyczyć usta w rozmia-
rze XXL, ale to lekarz decyduje, czy 
wykonanie takiego zabiegu da efekt 
zsynchronizowany z resztą twarzy.
Dlatego po wysłuchaniu pacjentki 
zawsze sama jako lekarz określam 
główny problem: czy jest nim utrata 
objętości śluzówki, czy zmarszczki 
„kodu kreskowego” lub brak napię-
cia i nawilżenia czerwieni wargo-
wej. Potem decyduję, czy przywra-
cam objętość, kontur ust, nawilżam, 
czy też łączę te elementy, żeby uzy-
skać dobry efekt.
Dobieram odpowiednią technikę 
oraz produkty. Zazwyczaj wystarcza 
jeden zabieg, czasami potrzebne 
są dwie sesje. Nie zawsze koniecz-
ne jest wprowadzenie preparatu 
w samą czerwień wargową. Jeśli 
jest to np. pierwszy zabieg u osoby 
po pięćdziesiątce, najpierw skupiam 
się na wardze białej, zmarszczkach 
wokół ust i liniach marionetki. Po 
miesiącu, w czasie wizyty kontrol-
nej, oceniam, jak wygląda czerwień 
wargowa, i decyduję, czy dodać ob-
jętości, czy zwiększyć nawilżenie. 
U połowy swoich pacjentek stosuję 
właśnie taką dwuetapową metodę. 
Bardzo dobrym preparatem do 
korygowania kształtu i poprawy 
objętości ust jest StylAge Special 
Lips. Mam pewność, że za każdym 
razem pozwoli mi osiągnąć zamie-
rzony efekt. Dobry preparat musi 
być miękki, bardzo plastyczny, nie-
wyczuwalny pod palcami. Taki jest 
właśnie Styl-Age Special Lips. Duże 
znaczenie ma czas utrzymywania 
się uzyskanego efektu, który jest 
widoczny minimum przez rok. Pre-
parat ma też dodatek środka znie-
czulającego – lidokainy. To ważne, 
ponieważ zabiegi w tej okolicy czę-
sto są nieprzyjemne dla pacjentek. 
Zalety Styl-Age Special Lips doceni-
li lekarze z całej Polski, przyznając 
mu Perłę Dermatologii Estetycznej 
2014 dla najlepszego preparatu do 
rewitalizacji czerwieni wargowej. 
Jeżeli celem zabiegu jest przede 

wszystkim nawilżenie (które ma-
leje sukcesywnie już po 30. roku 
życia) i przywrócenie naturalnego, 
młodzieńczego napięcia i jędrności 
ust, to stosuję Emervel Touch – wy-
sokiej jakości kwas hialuronowy, 
który pozwala mi uzyskać efekt dłu-
gotrwałego zwiększenia nawilżenia 
bez dodawania objętości. Takiego 
produktu używam w przypadku pa-
cjentek, które z założenia nie chcą 
lub nie potrzebują zmiany kształtu 
ani objętości ust – wtedy uzyskuje 
się tylko leciutkie powiększenie 
wynikające z poprawy napięcia. 
Emervel Touch pozwala też subtel-
nie niwelować drobne zmarszczki 
wokół ust, co powstrzymuje proces 
starzenia się. Preparat daje mi moż-
liwość osiągnięcia odmłodzenia ust 
i ich okolicy w taki sposób, że widać 
naturalny, świeży efekt, a nie że coś 
„było robione”. 

Codzienna pielęgnacja 
Dla kondycji ust bardzo ważna jest 
regularna aplikacja specjalnego, 
odżywczego balsamu, zwłaszcza 
po demakijażu, jeśli na co dzień 
używa się trwałych pomadek, 
które mają tę wadę, że silnie wy-
suszają. Sama od dłuższego cza-
su używam produktu firmy Sisley 
– Nutritive Lip Balm – i go pole-
cam pacjentkom. Działa on jak 
domowy zabieg pielęgnacyjny, 
przy czym daje wszechstronne 
i natychmiast odczuwalne efekty. 
Balsam stosuję codziennie na noc 
i wtedy działa on jak skuteczna for-
muła regenerująca: odbudowuje 
uszkodzoną tkankę ust, odżywia 
oraz przywraca odpowiedni po-
ziom lipidów. W ciągu dnia stosu-
ję balsam, zawsze kiedy spędzam 
aktywnie czas na powietrzu (narty, 
nordic walking itd.). Zawartość 
naturalnych wosków pozostawia 
na ustach film ochronny zapew-
niający długotrwałą ochronę przed 
promieniowaniem UV, a witamina 
E przeciwdziała wolnym rodnikom. 
Jednocześnie balsam doskonale 
nawilża usta, poprawia ich mięk-
kość, gładkość i barwę.

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, www.viva-derm.pl  

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
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GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

Kobiety zmagają się na co dzień z różnymi problemami dotyczącymi stref  
intymnych. Jeszcze kilka lat temu problemy te należały do wstydliwych,  
stanowiły tabu, więc niewiele pań decydowało się prosić o pomoc lekarzy.

W trosce 
o kobiece sprawy 

Dermatolodzy we współpracy 
z ginekologami 
Obecnie wzrosła świadomość 
kobiet dotycząca możliwości po-
prawy ich komfortu intymnego 
i coraz więcej pań pojawia się  
w gabinetach lekarskich. W zależ-
ności od podłoża i rodzaju dysfunk-
cji pomóc może lekarz dermatolog 
lub ginekolog. Niektóre problemy 
wymagają natomiast współpracy 
lekarzy obu specjalności.

Dlaczego dermatolodzy 
zajmują się zabiegami 
w okolicach intymnych? 
Wiele jednostek chorobowych 
dotyczących skóry jest zlokalizo-
wanych w obrębie sromu. Ponad-
to dolegliwości w okolicy intym-
nej mogą się pojawiać w wyniku 
otarć spowodowanych czynnym 
uprawianiem sportu, np. jazdą 
na rowerze. Tym miejscom na 
ciele nie służy także obowiązu-
jąca moda – zbyt ciasna bielizna 
lub obcisłe spodnie mogą się 
przyczyniać do powstawania mi-
krourazów. Lekarze dermatolodzy 
od zawsze przeprowadzali zabie-
gi w  tym obszarze, głównie usu-
wając zmiany skórne powstałe 
w wyniku różnych zaburzeń. Kilka  
lat temu pojawiły się nowe możli-
wości terapeutyczne stanowiące 
doskonałe narzędzie pracy dla 
dermatologów. Możliwe stało się 
skuteczne leczenie zmian anato-
micznych okolic intymnych. Poja-
wiły się specjalistyczne preparaty 
na bazie kwasu hialuronowego, 
które pozwalają na regenerację 
i odbudowę tkanek oraz rewitali-
zację warg sromowych. Prepara-

tem opracowanym specjalnie dla 
tej okolicy jest Desirial. Stosując 
do zabiegów specjalistyczny wy-
pełniacz Desirial, możemy dodać 
objętości zbyt małym wargom 
lub poprawić napięcie w przypad-
ku ich zbytniej wiotkości. Jest to 
procedura lecznicza, która ma na 
celu przywrócenie prawidłowej 
i  naturalnej funkcji ochronnej 
sromu. W wyniku zabiegu znacz-
nie poprawia się także napięcie 
i nawilżenie przedsionka pochwy, 
co prowadzi do zniesienia nad-
wrażliwości i suchości tej okolicy, 
towarzyszących np. menopauzie. 
Zabiegi te może wykonywać za-
równo dermatolog, jak i gineko-
log. W przypadku przerostu warg 
sromowych mniejszych dermato-
log kieruje pacjentkę na konsul-
tację do ginekologa, w którego 
kompetencjach leży przeprowa-
dzenie zabiegu labioplastyki. 
Dermatolodzy zajmują się 
wszystkim, co dotyczy skóry  
i śluzówki, natomiast zabiegi  
w obrębie pochwy wchodzą w za-
kres pracy ginekologów. Terapie 
laserowe mogą pomóc zarówno 
w problemie suchości pochwy, 
jak i w przypadku nietrzymania 
moczu. Tu bardzo szybki i dobry 
efekt można osiągnąć, stosując 
nieinwazyjne zabiegi laserem 
MonaLisa Touch. Efekty uzyski-
wane po zabiegu laseroterapii 
są porównywalne z efektami po 
zastosowaniu estrogenów, bez 
skutków ubocznych spowodowa-
nych hormonoterapią.
Zabiegi w okolicach miejsc in-
tymnych przynoszą znaczną po-
prawę komfortu życia i z biegiem 

czasu zyskują coraz większą po-
pularność. Bardzo często proce-
dury te określa się mianem gine-
kologii estetycznej. Osobiście nie 
nazywałabym ich jednak w ten 
sposób. W terapiach tych cho-
dzi bardziej o leczenie zaburzeń  
i przywracanie prawidłowej funk-
cji narządów niż o względy este-
tyczne, choć niewątpliwie przyno-
szą również takie efekty. 

dr n. med. EWA KANIOWSKA, specjalista dermatolog, www.derma-puls.com.pl
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DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
dr URSZULA BRUMER, Klinika Medycyna Młodości, Warszawa, www.drbrumer.pl

Każda kobieta pragnie być piękna, szczególnie podczas wyjątkowych okazji. 
Jeśli chcemy wyglądać dobrze podczas balu (nie tylko sylwestrowego), warto 
pomyśleć o pielęgnacji i regeneracji skóry nieco wcześniej, bowiem pośpiech 
w przypadku odmładzania jest bardzo złym doradcą. Jakie zabiegi są polecane 
przed wielkim wyjściem i kiedy należy je zrobić, by uzyskać najlepszy efekt? 

Zdążyć przed balem 
– estetyczne zabiegi polecane 
przez ekspertów

nici zastępuje w jakimś sensie 
lifting chirurgiczny, ponieważ  
wyraźnie napina skórę. Rezultat 
widoczny jest już po dziesięciu-
-piętnastu minutach od zaapli-
kowania nici, jednak pełny efekt 
widać po dwóch-czterech tygo-
dniach. Dlatego właśnie z takim 
wyprzedzeniem przed balem lub 
inną ważną okazją zalecałabym 
ich użycie. Aby uzyskać jeszcze 
lepszy efekt odmłodzenia, nici 
często łączy się z mezoterapią 
osoczem bogatopłytkowym. Moż-
na też zastosować mezoterapię 
jako samoistny zabieg. W tym 
przypadku uzyskujemy widocz-
ną  regenerację skóry. Efekty po 
osoczu bogatopłytkowym są zu-
pełnie inne niż np. po wypełnia-
czach lub botulinie. Tu skóra jest 
odmładzana niejako od środka 
poprzez procesy regeneracyjne, 
dlatego w rezultacie staje się 
świeższa, pełna blasku, a drobne 
zmarszczki znikają.
Mezoterapia świetnie się spraw-
dza zwłaszcza w przypadku likwi-
dacji poziomych bruzd na szyi. 
Osocze podawane w te miejsca 
za pomocą iniekcji działa jak 
eliksir młodości. Silnie stymuluje 
komórki do wytwarzania nowej 
elastyny i kolagenu, dzięki czemu 
skóra jest gładsza, jędrniejsza 
i  bardziej zregenerowana. Widać 
to najlepiej po dwóch tygodniach. 
Jeśli natomiast zdecydujemy się 
na zabiegi w seriach (dające moc-
niejszy rezultat), warto zacząć co 
najmniej miesiąc przed wielkim 
wyjściem. Jeśli chcemy mieć ład-
niejsze usta, można zastosować 

też zabieg z użyciem kwasu hialu-
ronowego. Dzięki niemu usta sta-
ją się większe, pełniejsze i jędr-
niejsze. Często wystarcza mała 
ampułka kwasu, aby osiągnąć 
ładny, naturalny efekt. Jeśli jed-
nak kwasu hialuronowego poda 
się za dużo, usta stają się twarde 
i wyglądają sztucznie. 
Kwas hialuronowy stosuje się 
z takim samym powodzeniem na 
zmarszczki mimiczne nosowo-
-wargowe. Ponieważ zdarza się, 
że po zabiegu nadal występuje 
pewna asymetria, po dwóch tygo-
dniach wymagane jest dostrzyk-
nięcie preparatu w celu uzyskania 
jeszcze lepszego efektu końcowe-
go. Dlatego doradzam zwykle zro-
bienie tego zabiegu dwa-cztery 
tygodnie przed ważnym wyjściem 
lub wyjazdem, chociaż w niektó-
rych przypadkach może wystar-
czyć nawet tydzień. 
Zdecydowanie najszybciej działają- 
cą metodą odmładzania jest sto- 
sowana od lat botulina. Głównie 
używana jest do usuwania zmarsz- 
czek mimicznych oraz tzw. lwiej 
zmarszczki na czole. Zmarszczka 
ta daje groźny wygląd pacjentom  
i mocno się odznacza na twarzy. 
Wiem, że niektórzy lekarze poda-
ją w to miejsce wypełniacze, ale 
według mnie na lwią zmarszczkę 
zdecydowanie najlepsza jest tok-
syna botulinowa. Jeszcze innym 
wskazaniem dla jej zastosowania 
są zmarszczki poprzeczne. Zabieg 
jest szybki, wystarczy kilka wkłuć. 
Efekty widać już po czterech 
dniach, dlatego można go nazwać 
typową metodą last minute.

DR URSZULA BRUMER 
Klinika Medycyna Młodości, 
Warszawa, www.drbrumer.pl

Dojrzałym pacjentkom polecam 
nici liftingujące. Chociaż ostat-
nio zyskują coraz większą popu-
larność, to wciąż są pacjentki, 
które się ich boją. Moim zdaniem 
zupełnie niepotrzebnie. Często 
używam nici prostych lub screw 
i jeśli już pacjentka zdecyduje się 
na ten zabieg, zawsze jest zado-
wolona z efektów. Nici równo-
miernie wygładzają zmarszczki 
na twarzy oraz podnoszą opada-
jące policzki występujące u osób 
po 45. roku życia. Podanie ich 
pod skórę (niezależnie od partii 
ciała lub twarzy) jest całkowicie 
bezbolesne, ponieważ stosuje się 
znieczulenie iniekcyjne. Mogą 
się natomiast pojawić niewielkie 
obrzęki lub siniaki, które da się 
ukryć pod odpowiednim makija-
żem i które znikają maksymalnie 
po dwóch dniach. 
Mogę śmiało powiedzieć, że do-
brze wykonany zabieg z użyciem 



Ekspert ANTI-AGING 9

procesu starzenia. Warto je poznać 
i rozsądnie wykorzystać, bo tylko 
skrojona na miarę terapia sprawi, 
że twoja skóra będzie się starzała 
wolniej. Wszystko zależy od wie-
ku skóry, ale niezależnie od tego 
najpierw dbamy o jakość, gęstość 
i napięcie, a dopiero potem wypeł-
niamy i korygujemy ewentualne 
zmarszczki. Jeśli na twojej skórze 
pojawiły się przebarwienia, to trze-
ba je usunąć, bo wizualnie dodają 
lat. Najskuteczniejszym sposobem 
będą peelingi medyczne. Ujedno-
licą koloryt, a  także sprawią, że 
skóra stanie się jędrniejsza i grub-
sza. Aby zadbać o  odpowiednie 
nawilżenie, warto się poddać serii 
zabiegów mezoterapii z wykorzy-
staniem kwasu hialuronowego. 
Jest to świetna metoda profilak-
tyczna i można ją traktować jako 

DR IZABELA LENARTOWICZ
Klinika Medycyny Estetycznej 
„Med Esthetica”, Katowice
www. medestetica.com.pl

inwestycję w przyszłość. Regu-
larne jej wykonywanie stymuluje 
skórę do regeneracji i  sprawia, 
że starzeje się wolniej, poprawia 
się jej koloryt oraz znikają oznaki 
zmęczenia. Gdy jakość skóry bę-
dzie już zadowalająca, a będą nam 
przeszkadzać jeszcze inne niedo-
skonałości, warto się ich pozbyć, 
stosując nowoczesne metody 
walki z upływającym czasem. Do 
najpopularniejszych należą zabiegi 
z wykorzystaniem kwasu hialuro-
nowego, botoksu, osocza bogato-
płytkowego, termoliftingu, nici lub 
terapii łączonych. Dzięki nim efekt 
odmłodzenia może być naprawdę 
spektakularny. Nic tak nie popra-
wia humoru w ponure, zimowe dni, 
jak nasza promienna i uśmiech-
nięta twarz, którą widzimy co rano 
w lustrze. Zadbajmy o to już dziś.

bione – wypadają, stają się rzadsze 
i tracą koloryt. Problem ten doty-
czy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Co zrobić, kiedy włosy wypadają?
Warto się udać po pomoc do gabi-
netu. Lekarze przeprowadzają za-
biegi estetyczne służące nie tylko 
poprawie wyglądu skóry twarzy, 
ale również takie, które zapobiega-
ją wypadaniu włosów i stymulują 
wzrost nowych. To przede wszyst-
kim mezoterapia skóry głowy, 
w  której stosuje się koktajle spe-
cjalnie dobranych substancji.
Serię produktów medycznych do 
włosów, które dają lekarzowi moż-
liwość walki z tym powszechnym 
problemem, jakim jest wypadanie, 
opracowało Laboratorium Care-
gen. Koktajl do mezoterapii Der-
maheal HL wzmacnia i odbudowu-
je cebulki włosowe, dzięki czemu 
zapobiega wypadaniu włosów, 
a także działa stymulująco i odżyw-
czo na komórki skóry głowy. Powo-
duje to zatrzymanie procesu wypa-

dr n. med. KAMILA PADLEWSKA 
ORICEA Gabinety Dermatologii 
Estetycznej i Medycyny 
Anti-Aging, Warszawa
www.oricea.com

dania włosów, pomaga odzyskać 
ich gęstość i zdrowy blask. Wysoka 
skuteczność mezoterapii przy uży-
ciu Dermaheal HL polega na do-
starczeniu do skóry właściwej nie 
tylko unikatowych peptydów, ale 
także 50 innych substancji, które 
pobudzają naturalne procesy na-
prawcze, uwalniając składniki od-
żywcze i nawilżające.
Zabieg mezoterapii w gabinecie 
jest krótki, prosty i praktycznie 
bezbolesny. Polega na dostar-
czaniu do skóry właściwej za po- 
mocą serii nakłuć koktajlu za-
wierającego unikatowe peptydy. 
Efekty są bardzo dobre już po 
pierwszych zabiegach, ale to le-
karz decyduje o doborze kuracji  
i jej długości.
Dermaheal HL został uznany za 
najlepszy preparat do mezotera-
pii przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych i na- 
grodzony Perłą Dermatologii Es-
tetycznej w 2013 roku.

Medycyna anti-aging to najnowo-
cześniejszy kierunek w medycynie 
estetycznej. Daje nam mnóstwo 
metod i możliwości spowolnienia 

Piękne, lśniące i grube włosy to 
jeden z bardzo ważnych atrybutów 
urody. Zwracają uwagę otoczenia 
i sprawiają, że twarz wydaje się 
młodsza. Z upływem lat, sezonowo 
(jesienią i zimą) lub pod wpływem 
stresu i chorób włosy stają się osła- 



NAJLEPSZY PREPARAT DO MEZOTERAPII 
HAIRCARE 

HAIRCARE mezoterapia igłowa owłosionej skóry głowy
Laboratorium RevitaCare, Francja, pojemność: 10 ampułek po 5 ml
Unikatowy preparat zawierający naturalne składniki połączone w  ekskluzywnej formule RHB (Restructuring Hair 
Complex) pomagającej pozbyć się problemów związanych z włosami. Dzięki zawartości argininy, glutaminy, glicyny 
i ornityny niezbędnych do wzrostu komórkowego korzeń włosa zostaje wzmocniony. Ochronę włókna kapilarnego 
zapewniają cysteina i cynk, które stanowią dwa główne składniki keratyny, a witaminy z grupy B wpływają na od-
nowę torebki włosowej, stymulując wzrost włosów. Ochrona przed antyoksydantami, redukcja łupieżu, odbudowa  
włosów, zahamowanie wypadania, odżywienie skóry i mieszków włosowych, wysoki stopień nawilżenia to tylko  
niektóre cechy charakterystyczne HairCare poparte badaniami in vitro.

Beautymed, www.beautymed.pl

NAJLEPSZY PREPARAT DO WYPEŁNIEŃ
STYLAGE M LIDO  

Laboratorium Vivacy dzięki zaawansowanej technologii IPN Like, łącząc usieciowany kwas hialuronowy, naturalny  
antyoksydant (mannitol) oraz lidokainę, stworzyło produkt charakteryzujący się niezwykłą elastycznością. StylAge M Lido 
gwarantuje wyjątkowo naturalny efekt korekcji i zapewnia pacjentowi najwyższy stopień komfortu podczas zabiegu. 
Najwyższej jakości kwas hialuronowy o stężeniu 20 mg/g, zamknięty w postaci żelu, bez bólu wypełnia zmarszczki  
i wygładza powierzchnię skóry, a mannitol, który naturalnie występuje m.in. w warzywach, owocach i algach, przeciw-
działa szkodliwemu wpływowi wolnych rodników oraz redukuje ryzyko powstawania siniaków i obrzęków w trakcie 
zabiegu. Mannitol dodatkowo zabezpiecza kwas hialuronowy przed tzw. starzeniem oksydacyjnym. StylAge M Lido 
to najlepiej sprzedający się produkt z gamy StylAge na całym świecie, który pozwala na uzyskanie bardzo natural-
nych efektów, bez względu na rodzaj korekcji i zastosowaną technikę. StylAge M z lidokainą pozwala na wypełnianie 
zmarszczek, modelowanie kształtu ust i nadawanie im objętości, jak również na korygowanie okolic jarzmowych  
i skroniowych. StylAge M z lidokainą świetnie się sprawdza również w korekcji doliny łez oraz odmładzania skóry dłoni. 
StylAge M Lido jest dostępny w opakowaniu 2 x 1 ml.

Laboratorium Estetyki LEA Vivacy, www.leavivacy.pl 
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NAJLEPSZA REKOMENDACJA DLA PACJENTÓW
potwierdzona głosami lekarzy

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Polska Rada Medycyny Anti-Aging ogło-
siły wyniki głosowania lekarzy. Perła Dermatologii Estetycznej stała się synonimem jakości  
i bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, którzy kupują dermokosmetyki z logo Pereł w aptece  
z poczuciem dobrego wyboru, jak i dla wszystkich lekarzy – również dla tych, którzy zaczyna-
jąc swoją przygodę z estetyką lekarską, mogą skorzystać z doświadczeń swoich kolegów, wy-
bierając sprawdzone i przetestowane produkty. Jest to jedyny w Polsce i najprawdopodobniej  
na świecie konkurs, w którym wszyscy lekarze stają się jurorami. W tegorocznej edycji zostało 
nominowanych 36 produktów w 13 kategoriach. Nominacje wraz z kuponami do głosowania  
zostały ogłoszone na łamach bezpłatnego magazynu wydawanego przez Stowarzyszenie  
– „Derma News” – oraz na stronie internetowej naszej organizacji. Do biura Stowarzyszenia 
wpłynęło 1647 ważnych głosów lekarzy. Produkty, które zdobyły największą liczbę głosów w da-
nej kategorii, otrzymały miano Pereł Dermatologii Estetycznej 2015. W tej edycji konkursu leka-
rze postanowili przyznać nagrodę specjalną pani Urszuli Dudziak – za piękno i młodość zarówno 
fizyczną, jak i duchową, które stanowią inspirację dla wielu kobiet niezależnie od wieku. 



NAJLEPSZY PREPARAT 
DO MODELOWANIA TWARZY
EMERVEL VOLUME

Produkt Emervel Volume należy do linii preparatów Emervel. Jest to naukowo opracowana rodzina pięciu wypełniaczy 
na bazie kwasu hialuronowego, przygotowanych specjalnie w celu bezpiecznego i długotrwałego likwidowania obja-
wów starzenia. Preparaty Emervel® zostały wykonane w technologii Optimal Balance Technology™, innowacyjnej me-
todzie produkcji, starannie przebadanej przez naukowców. Technologia ta zapewnia idealną strukturę każdemu wypeł-
niaczowi Emervel, tak że perfekcyjnie integruje się on ze skórą i zapewnia jej odpowiednie uniesienie oraz wygładzenie 
zmarszczek. Produkty Emervel są zróżnicowane pod względem kalibracji i sieciowania. Jeszcze przed wprowadzeniem 
na rynek produkty Emervel przeszły dokładne badania kliniczne, aby lekarze otrzymali preparaty bezpieczne i skuteczne. 
Zarówno technologia, jak i efekty kliniczne zostały opublikowane w profesjonalnych magazynach medycznych. Emervel 
Volume jest preparatem przeznaczonym do zabiegów wolumetrycznych. Pozwala szybko uzyskać młodszy wygląd pa-
cjentów, wygładzając zmarszczki i fałdy, odbudowując utraconą objętość tkanek twarzy, nadając kształt i poprawiając 
kontur żuchwy. Produkt Emervel Volume jest dostępny w ergonomicznych strzykawkach o pojemności 1 ml, z dodat-
kiem środka miejscowo znieczulającego – lidokainy. Można go podawać zarówno igłą, jak i kaniulą. 

Galderma Polska, www.galderma.pl

NAJLEPSZY PREPARAT 
DO BIOSTYMULACJI TKANKOWEJ
REGENERIS

Regeneris to program biostymulacji komórek skóry poprzez tzw. autologiczną odnowę komórkową (ACR – Autolo- 
gous Cellular Regeneration), czyli regenerację komórek pod wpływem działania własnych czynników wzrostu i komó-
rek macierzystych. Żadne laboratorium na świecie nie jest w stanie skomponować tak bogatego w naturalne składniki 
i dobrze przyswajanego przez ludzki organizm koktajlu. Osocze krwi poza cennymi płytkami krwi zawiera sole mine-
ralne, witaminy A, D, E, K, hormony i kwasy tłuszczowe. Tak skomponowany koktajl nie tylko odżywia i nawilża skórę, 
ale także ją regeneruje.
Oryginalna szwajcarska technologia Regeneris (RegenACR) to:
• zarejestrowane zestawy (rejestracja CE, akredytacja TÜV, certyfikat FDA, 21 certyfikatów ISO),
• wysoka odzyskiwalność trombocytów na poziomie 95 proc.,
• najwyższa czystość PRP – 100-proc. separacja erytrocytów (specjalny żel separacyjny objęty patentem),
• optymalne stężenie trombocytów i najwyższa aktywność czynników wzrostu 
 (gwarantujące wysoką przeżywalność płytek krwi do 7 dni in vitro/ PDGE 140 µg/ml),
• jakość potwierdzona licznymi badaniami naukowymi,
• łatwość wykonania – zestawy idealne do gabinetów medycyny estetycznej.
Opatentowana technologia Regeneris jest systemem do uzyskiwania pełnowartościowego osocza bogatopłytkowego, 
która gwarantuje skuteczność, bezpieczeństwo i pełną satysfakcję z zabiegu. Zestawy Regeneris są dostępne w czterech 
wariantach: Regeneris Classic, Plus, Plus One oraz Extra.

Laboratorium Estetyki LEA Vivacy, www.leavivacy.pl 

NAJLEPSZE URZĄDZENIE 
DO MODELOWANIA CIAŁA
ZELTIQ

Coolsculpting by Zeltiq™ to długo oczekiwane urządzenie, które umożliwia skuteczne, nieinwazyjne zabiegi  
konturowania ciała i redukcji tkanki tłuszczowej. Firma Zeltiq połączyła naukowe działanie kriolipolizy Cryoli-
polysis™ z zaawansowaną inżynierią, stwarzając system Coolsculpting. Zabieg Coolsculpting od innych  

11
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nieinwazyjnych metod redukujących tkankę tłuszczową odróżnia zastosowanie zaawansowanej technologii chłodze-
nia, która selektywnie atakuje komórki tłuszczowe, eliminując je, a jednocześnie oszczędzając wszystkie pozostałe  
tkanki. Cryolipolysis™ to nieinwazyjna metoda chłodzenia tkanki tłuszczowej w celu wywołania lipolizy (rozpadu ko-
mórek tłuszczowych) bez uszkadzania innych tkanek. Wynikiem tego procesu jest zauważalna redukcja tkanki tłusz-
czowej w ciągu dwóch-czterech miesięcy. Kriolipoliza jest oparta na zasadzie, że komórki tłuszczowe są wrażliwsze 
na uzyskiwanie z nich energii (chłodzenie) niż tkanki otaczające. Aplikator zostaje dopasowany do danego obszaru 
ciała, zasysając próżniowo fałd tłuszczu, a wytwarzane podciśnienie powoduje, że w miejscach poddanych zabiegowi 
zmniejsza się krążenie krwi. Ochłodzone komórki tłuszczowe przechodzą apoptozę (kontrolowaną śmierć komórki) 
i stopniowo są eliminowane, w wyniku czego grubość warstwy tłuszczowej maleje. Coolsculpting by Zeltiq opraco-
wany na podstawie szeroko zakrojonych badań naukowych jest efektem przełomu, którego dokonali światowej sła-
wy dermatolodzy – dr Dieter Manstein i dr R. Rox Anderson z Wellman Center for Photomedicine w Massachusetts  
General Hospital, działającego pod naukowym przewodnictwem Harvard Medical School. Kliniczna skuteczność  
zabiegu w redukcji tłuszczu została poparta solidnymi dowodami naukowymi. 

Bogdani Dermatologia, www.bogdani.pl 

ZABIEG ROKU 2015
JUVEDÉRM® VOLIFT® WITH LIDOCAINE

JUVEDÉRM® VOLIFT® with Lidocaine opracowano, by odświeżyć wygląd twarzy poprzez delikatne wygładzenie 
głębokich zmarszczek oraz przywrócenie naturalnie wyglądającego konturu twarzy w jej dolnej części. Produkt 
ten powstał z wykorzystaniem unikalnej technologii VYCROSS™. Ma postać żelu o gładkiej konsystencji umożli-
wiającego uzyskanie naturalnego wyglądu i uczucia, minimalnego obrzęku i zasinień oraz dłuższego czasu utrzy-
mywania się efektów zabiegu. JUVEDÉRM® VOLIFT® with Lidocaine jest najbardziej uniwersalnym produktem z ko- 
lekcji VYCROSS™. Zabieg z jego wykorzystaniem jest minimalnie inwazyjnym zabiegiem estetycznym, charakteryzuje 
się krótkim okresem regeneracji po iniekcji i jedynie na chwilę przerywa codzienne czynności. JUVEDÉRM® VOLIFT®  
with Lidocaine jest przeznaczony do zabiegów w obrębie fałd nosowo-wargowych, kości policzkowych, policz-
ków, ust, brwi, podbródka i linii żuchwy. Zmniejsza lub wygładza linie, zmarszczki i fałdy skóry, nadając jej świeższy  
i bardziej promienny wygląd, przywraca utraconą objętość policzków i podbródka, zapewniając delikatny efekt  
liftingujący, pozwala przywrócić owal i objętość twarzy, zwiększyć objętość ust i zniwelować opadające kąciki  
oraz linie marionetki. Pomaga skorygować brwi. Umożliwia uzyskanie harmonijnych i długotrwałych efektów  
utrzymujących się nawet do 15 miesięcy.

Allergan Polska, www.allergan.pl 

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK 
PRZECIWSŁONECZNY
ANTHELIOS XL
 
AKSAMITNY KREM DO TWARZY Z BAJKALINĄ
BARDZO WYSOKA OCHRONA UVB/UVA
Pierwszy produkt przeciwsłoneczny La Roche-Posay z antyoksydacyjnym składnikiem – bajkaliną 
Testowany pod kontrolą dermatologiczną
NOWA AKSAMITNA KONSYSTENCJA – nie pozostawia białych śladów, dostępny także w wersji barwiącej, silnie wodo-
odporny, bezzapachowy, bez parabenów, niekomedogenny
Pojemność: 50 ml

La Roche-Posay, www.laroche-posay.pl



NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ
CETAPHIL DERMACONTROL 

DermaControl Cera Trądzikowa – kompleksowa specjalistyczna 
pielęgnacja cery trądzikowej w dwóch krokach
KROK 1. OCZYSZCZANIE
CETAPHIL® DERMACONTROL CERA TRĄDZIKOWA PIANKA DO MYCIA to lekka pianka o udowodnionym klinicznie  
działaniu, która:
• skutecznie oczyszcza i łagodzi podrażnienia,
• usuwa nadmiar wydzielanego sebum, zanieczyszczenia i pozostałości makijażu, przez co zapobiega blokowaniu się porów,
• nawilża i koi skórę,
• jest niekomedogenna (nie zapycha porów) i hipoalergiczna.
Wskazania do stosowania:
• skóra z trądzikiem młodzieńczym,
• skóra przetłuszczająca się,
• w trakcie stosowania zaleconej terapii trądziku młodzieńczego jako preparat 
 wspomagający leczenie i zmniejszający ewentualne podrażnienia.
Skuteczne i jednocześnie łagodne dla skóry oczyszczanie Pianką Cetaphil® DermaControl jest możliwe dzięki zastoso-
waniu kompleksów cynku nowej generacji. Ich innowacyjna struktura pozwala na połączenie dwóch kluczowych dla 
cery trądzikowej kierunków działania, czyli: 
• dokładnego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni skóry,
• jednoczesnego działania łagodzącego.
KROK 2. NAWILŻANIE 
CETAPHIL® DERMACONTROL CERA TRĄDZIKOWA KREM NAWILŻAJĄCO-MATUJĄCY SPF 30 to lekki krem 3 w 1  
o udowodnionym klinicznie działaniu, który:
• chroni przed niekorzystnym dla cery trądzikowej promieniowaniem UVA oraz UVB, 
 jednocześnie nawilżając oraz matując skórę,
• zapewnia właściwy poziom nawilżenia i odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry 
 dzięki zastosowaniu unikatowych składników ochronnych, np. opatentowany Ceramid-5,
• pozostawia skórę matową dzięki zastosowaniu substancji absorbujących nadmiar sebum 
 i zmniejszających jego wydzielanie,
• jest niekomedogenny (nie zapycha porów) i hipoalergiczny,
• idealnie nadaje się pod makijaż.
Wielokierunkowe działanie Kremu Cetaphil® DermaControl, które jednocześnie nie obciąża skóry ani nie powoduje 
blokowania porów, jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak: opa-
tentowana technologia oparta na oleosomach (powstaje emulsja naśladująca budowę ludzkiej skóry), technologia 
uzupełniająca brakujące w skórze ceramidy oraz zapewniająca efekt matujący technologia Micropearl.

Galderma Polska, www.galderma.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ
ANTIROUGEURS FORT 

Koncentrat na utrwalone zaczerwienienia
Odpowiadając na potrzeby skóry naczynkowej, Laboratoria Dermatologiczne Avène oferują innowacyjną linię  
dermokosmetyków 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 roku. Jego wzmacniające naczynia krwionośne właściwo-
ści potwierdzono na płaszczyźnie medycznej i został zastosowany w leczeniu zaburzeń żylnych (ciężkie nogi) – m.in.  
w leku Cyclo 3 i Bi-Cirkan. Wyniki trwających latami badań klinicznych i naukowych oraz medyczne doświadczenie 
Laboratoriów Pierre Fabre dotyczące działania ruszczyka jako leku zostały przeniesione na płaszczyznę dermokosme-
tyków. Opracowano ekstrakt wyjątkowo bogaty w saponiny. 
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Linia Antirouguers to gama produktów do pielęgnacji skóry naczynkowej oparta na najnowszej generacji medycznym 
wyciągu z ruszczyka o  maksymalnym stężeniu. Właściwości wzmacniające naczynia krwionośne wyciągu pozwalają  
na ukierunkowane bezpośrednio na naczynia działanie, a więc na przyczynę choroby, a nie tylko na jej objawy.
• Wyciąg z ruszczyka skoncentrowany w saponiny (0,3%) – poprawia mikrokrążenie, 
 zwęża naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie widoczności teleangiektazji. 
• 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.

Avène, Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska, www.eau-thermale-avene.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK DO PIELĘGNACJI 
I REGENERACJI SKÓRY PO ZABIEGACH ESTETYCZNYCH
ZINALFAT

Krem kojąco-regenerujący, tuba 50 ml
Pielęgnacja i ochrona skóry podrażnionej ze szczególnym uwzględnieniem: 
• skóry z objawami miejscowych zmian zapalnych (np. odparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry), 
• otarć naskórka, 
• złuszczeń i/lub pękania nabłonka warg (np. zajady), 
• podrażnień skóry po zabiegach chirurgicznych, laserowych, z zakresu dermatologii estetycznej, po depilacji,
• skóry przesuszonej, z objawami podrażnień wywołanych przez agresywne czynniki zewnętrzne 
 (np. chlorowana woda, detergenty). 
Łagodzenie podrażnień obszarów skóry o wzmożonej potliwości i wilgotności, narażonych na mikrourazy naskórka. 
Zinalfat krem skutecznie łagodzi i minimalizuje objawy podrażnień (np. zaczerwienienie, uczucie swędzenia i napięcia 
skóry, pieczenie, nadmierne złuszczanie się), uzupełnia pielęgnację skóry w przebiegu atopowego zapalenia, przy-
spiesza regenerację naskórka, poprawia wygląd skóry w miejscu stosowania. Zawarty w kremie sukralfat działa kojąco 
i łagodząco, przywracając uczucie komfortu i uspokojenia skóry, a związki miedzi i cynku znane są ze swoich właściwości 
antyoksydacyjnych i ochronnych. Ze względu na udokumentowane działanie łagodzące i ochronne Zinalfat krem jest 
polecany osobom o skórze bardzo wrażliwej, skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych oraz wykazującej niską 
tolerancję wobec standardowych kosmetyków pielęgnacyjnych. 

VP Valeant, ww.zinalfat.pl

NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK PRZECIWZMARSZCZKOWY
LIFTACTIV SUPREME 

Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa i ujędrniająca o natychmiastowej i długotrwałej skuteczności
•  INNOWACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA OD VICHY:
10 LAT BADAŃ – 7 PATENTÓW
RAMNOZA 5% + NEOHESPERYDYNA + ADENOZYNA + KOFEINA
Pielęgnacja nowej generacji pozwalająca korygować oznaki starzenia. Natychmiast, przez cały dzień i długotrwale. 
• SKUTECZNOŚĆ potwierdzona w testach instrumentalnych:
Po 4 godzinach wzrost elastyczności skóry +15%*; 
W ciągu 1 miesiąca wzrost jędrności skóry +32%**. 
Natychmiastowo wygładza zmarszczki i powierzchnię skóry.
Od 1. miesiąca efekt liftingu: głębokie zmarszczki zredukowane, skóra widocznie jędrniejsza.
• DO SKÓRY WRAŻLIWEJ 
Testowany pod kontrolą dermatologiczną 
Hipoalergiczny
Zawiera Wodę Termalną z Vichy

Vichy Laboratoires, www.vichy.pl

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2015
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NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK 
DO REWITALIZACJI SKÓRY
LINIA PROFESJONALNYCH PEELINGÓW 
DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ IWOSTIN PERFECTIN 

Nowa linia IWOSTIN PERFECTIN to profesjonalne peelingi oparte na formule zabiegu dermatologicznego z zastosowa-
niem kwasów. Zarówno składniki pielęgnujące, jak i rodzaje kwasów w każdym preparacie są dostosowane odpowiednio 
do potrzeb trzech typów cery: trądzikowej, z przebarwieniami i dojrzałej. 
W rezultacie peelingi zapewniają dwupoziomowe działanie: 1. złuszczające i 2. pielęgnujące, co gwarantuje maksy-
malny efekt odnowionej skóry już po pierwszej aplikacji, podobny do tego, jaki można uzyskać po profesjonalnym 
zabiegu dermatologicznym przy zachowaniu bezpieczeństwa pielęgnacji domowej.
W linii znajdują się trzy produkty:
• Iwostin Perfectin Purritin profesjonalny peeling na noc do skóry tłustej i trądzikowej 
 (kwas migdałowy 5%, kwas laktobionowy 3%, Zincidone®, Eurol BT);
• Iwostin Perfectin Lucidin profesjonalny peeling na noc do skóry z przebarwieniami 
 (kwas glikolowy 12%, Dermawhite® NF LS, Melavoid);
• Iwostin Perfectin Re-Liftin profesjonalny peeling na noc do skóry dojrzałej (kwas laktobionowy, Actopontine™, Regenine).
Skuteczność preparatów została potwierdzona badaniami aplikacyjnymi i aparaturowymi w niezależnym labora-
torium badawczym. Formuły zostały opracowane z myślą o cerze problemowej we współpracy z dermatologami  
i na bazie starannie wyselekcjonowanych surowców.

Nepentes Pharma, www.iwostin.pl 

NAJLEPSZY SUPLEMENT DIETY
DRAINAFLORE DETOX 

Drainaflore to wyjątkowa, w 100 proc. organiczna kompozycja 15 ekstraktów roślinnych o działaniu detoksykującym 
i regenerującym. Wyjątkowa kompozycja m.in. dziewanny, rozmarynu, cykorii, czarnego bzu, czarnej rzodkwi, śliwki i 
łopianu: wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego poprzez regulowanie naturalnego mechanizmu wydala-
nia i przywrócenie jelitom prawidłowego rytmu pracy; stymuluje regenerację komórek wątroby i poprawia funkcjo-
nowanie wielu innych narządów (m.in. płuc, nerek, skóry); wspomaga działanie i zwiększa efektywność innych suple-
mentów diety (np. Cellimine) poprzez oczyszczanie (przygotowanie) organizmu do kuracji.
SKŁADNIKI: wyciąg z kłącza perzu właściwego Agropyron repens, wyciąg z liści rozmarynu lekarskiego Rosmarinus offici-
nalis, wyciąg z korzenia cykorii podróżnik Cichorium intybus, wyciąg z kwitnących pędów dziewanny wielkokwiatowej 
Verbascum thapsiforme, wyciąg z liści macierzanki tymianek Thymus vulgaris, wyciąg z liści brzozy brodawkowej Betula 
pendula, wyciąg z korzenia łopianu większego Arctium lappa, wyciąg z liści jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior, sok 
z suszonej śliwki Prunus domestica, sok z winogron Vitis vinifera, sok z owoców bzu czarnego Sambucus nigra, sok  
z korzenia czarnej rzodkwi Raphanus sativus, sok z liści aloesu zwyczajnego Aloe vera. Pojemność: 20 ampułek po 15 ml.

Bio-Profil Polska, www.bioprofil.pl

PERŁY DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2015

W tej edycji konkursu lekarze postanowili przyznać nagrodę specjalną 
pani Urszuli Dudziak – za wyjątkową postawę, radość i pasję życia, która 
na każdym kroku udowadnia, że piękno i młodość to również stan umysłu.

URSZULA DUDZIAK 
– wokalistka jazzowa znana na całym świecie. Po wielu latach mieszkania za granicą  
powróciła do Warszawy. Dużo koncertuje, występuje na festiwalach jazzowych, przyj-
muje zaproszenia do programów telewizyjnych. W wywiadach często podkreśla, że życie  
dojrzałej kobiety może być spełnione i szczęśliwe pod wieloma względami. W wieku  
72 lat rozpoczyna nowy rozdział życia u boku narzeczonego – kapitana żeglugi wielkiej. 

Wyjątkowa Perła 
dla Wyjątkowej Kobiety!  
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4D
Nowy wymiar piękna

Do jednej z najczęściej wybieranych metod odmładzania z pewnością można zaliczyć 
terapie laserowe. Wybierane są one głównie ze względu na skuteczność i brak długiego okresu 

rekonwalescencji. Co jednak w sytuacji, kiedy chcemy czegoś więcej? 

Zwiększenie efektywności zabiegów laserowych stało się możliwe po-
przez opracowanie nowoczesnej procedury, laserowego endoliftingu 
Fotona 4D, która łączy w sobie cztery synergiczne techniki:

1. EndoLifting®,
2. FRAC3D®,
3. PIANO®,
4. SupErfacial TM (peeling laserowy).

Techniki te, działając jednocześnie na różnych głębokościach,  
pozwalają wpływać na różne niedoskonałości tkanek i działać odmła-
dzająco na skórę. Zastosowanie dwóch długości fal w jednym systemie: 
Nd:YAG oraz Er:YAG pozwala na wykonanie wielu procedur estetycz-
nych oraz leczniczych. Technologia Fotona umożliwia zastosowanie 
różnych czasów trwania impulsu, co dodatkowo wpływa na szerszy za-
kres trybów leczenia tkanek. 

Dlaczego zabieg jest tak wyjątkowy?
Wyjątkowość zabiegu laserowego Fotona 4D polega na działaniu za-
równo na zewnętrznej powierzchni twarzy, jak i wewnątrz jamy ustnej. 
Pozwala to na kurczenie się kolagenu na całej grubości tkanek w celu 
osiągnięcia trwałego ujędrnienia. Fotona 4D to zabieg nieinwazyjny, 
zakładający krótki czas rekonwalescencji oraz stanowiący alternatywę 
dla zabiegów z użyciem wypełniaczy. Dzięki dokładnemu dostosowaniu 
głębokości i parametrów laser cechuje największa wydajność, precyzja 
oraz bezpieczeństwo.

Efekty:
• wypełnienie bruzd nosowo-wargowych,
• ujędrnienie skóry,
• redukcja zmarszczek,
• zmniejszenie widoczności porów skórnych,
• rozjaśnienie przebarwień,
• wyrównanie struktury skóry.

BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl, www.btlestetyka.pl

Lider na rynku LaSeróW i urządzeń do medycyny eSTeTycznej  
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BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl, www.btlestetyka.pl

Lider na rynku LaSeróW i urządzeń do medycyny eSTeTycznej  

Zredukuj przebarwienia
i usuń tatuaż laserem

Fotona QX 
Każdy z nas ma na ciele drobne plamki lub piegi, które mogą dodawać nam uroku. Coraz częściej decydujemy się też 

na tatuaże, które jeżeli są przemyślane i dobrze wykonane, również mogą zdobić nasze ciało. Co jednak  
w przypadku, kiedy zmiany stają się problemem, a wymarzony tatuaż nie spełnia oczekiwań?

Co wyróżnia laser Fotona QX MAX?
• siedem trybów pracy lasera w tym dwa tryby frakcyjne
• najpotężniejszy i najwszechstronniejszy laser Q-switched
• nieinwazyjna metoda leczenia nadpotliwości – NOWOŚĆ!
• skuteczne usuwanie kolorowych tatuaży
• szybkie procedury i minimalny czas rekonwalescencji
• maksymalna precyzja kontroli zabiegów

Szeroki zakres zastosowań: 
• usuwanie tatuaży i przebarwień
• resurfacing skóry (blizny potrądzikowe, zmarszczki)
• rozjaśnianie (wybielanie) skóry
• likwidacja porów skórnych
• redukcja trądziku
• usuwanie drobnych zmian naczyniowych

Rozwiązaniem jest zabieg laserem Fotona QX MAX, który wykorzystuje bardzo krótkie,
nanosekundowe promieniowanie laserowe o dużej gęstości mocy. Pierwszy na świecie laser 

frakcyjny z technologią FracTat do usuwania przebarwień i tatuaży.

Fotona QX MAX FracTat
pierwszy na świecie laser frakcyjny do usuwania tatuaży i przebarwień!

POLECANY GABINET

dr Tomasz Konończuk
dyplomowany lekarz 
medycyny estetycznej

TWOJA KLINIKA
ul. Młynowa 38 lok. 4/2

15-404 Białystok
tel +48 735 969 555

www.twojaklinika.com.pl
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DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
dr URSZULA BRUMER, Klinika Medycyna Młodości, Warszawa, www.drbrumer.pl

Zmarszczki i objawy starzenia się, które z wiekiem coraz wyraźniej zaznaczają 
się na naszej twarzy, są nie tylko skutkiem upływu czasu i nadmiernie eks-
presyjnej mimiki, ale również rezultatem wiotczenia i opadania skóry. Dlatego 
najnowsze osiągnięcia medycyny estetycznej skupiają się głównie na jej in-
tensywnej regeneracji. Według najnowszych badań tylko głęboka regeneracja 
sprawia, że możemy zachować młody i naturalny wygląd na wiele długich lat…

Estetyczne sposoby 
na objawy starzenia się skóry 

komórkowego i stymulacja pro-
cesów regeneracyjnych tkanek. 
Regeneracja pozwala zlikwidować 
źródło, a nie przyczynę problemu, 
i niejako odmładzać skórę od środ-
ka. Takie działania może zapewnić 
wszelkiego rodzaju mezoterapia. 
W zależności od stopnia problemu 
może to być mezoterapia koktajla-
mi z peptydami, osoczem bogato-
płytkowym lub komórkami macie-
rzystymi i regeneracyjnymi. 

W przypadku wiotczenia bardzo 
ważne jest też złuszczanie, dzię-
ki któremu naskórek regeneruje 
się i poprawia się jego koloryt. 
Złuszczanie likwiduje także prze-
barwienia, widoczne pory, zgru-
bienia oraz nierówności. Dlatego 
peeling powinien być nieodłącz-

nym elementem wszelkich zabie-
gów odmładzających, najlepiej 
wykonywanym co trzy miesiące. 
Kiedy opadanie skóry staje się 
jeszcze widoczniejsze, można 
połączyć mezoterapię i peelingi 
z nićmi PDO, które bardzo szybko 
podniosą „opadającą” twarz.

OBJAW 2. 
Zanik tkanki podskórnej
W procesie starzenia się dochodzi 
dodatkowo do zaniku tkanki pod-
skórnej, której jedną z funkcji jest 
podpora skóry. W wyniku jej utra-
ty w okolicy kości jarzmowych 
pogłębiają się doliny łez, przez co 
powieki dolne obniżają się oraz 
pojawiają się nieestetyczne „cho-
miki” w okolicach żuchwy. Skóra 
nie jest już podtrzymywana przez 

OBJAW 1. 
Wiotczenie skóry
Z wiekiem komórki skóry wy-
dzielają coraz mniej kolagenu 
i elastyny. Jednocześnie ilość 
kwasu hialuronowego zawartego 
w matriksie międzykomórkowym 
znacznie spada, a dodatkowo, 
na skutek wszechobecnej klima-
tyzacji i ogrzewania, skóra staje 
się coraz bardziej sucha i od-
wodniona. W rezultacie zaczyna 
wiotczeć, a tym samym pojawia-
ją się coraz głębsze zmarszczki  
i bruzdy. W pewnym wieku nawet 
picie dużych ilości wody codzien-
nie nie wystarcza, by uniknąć od-
wodnienia.

W przypadku spadku uwodnienia 
i wiotczenia skóry najważniej-
sze są zwiększenie wydzielania 
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OBJAW 3. 
Przebarwienia
Przebarwienia dzielimy na pozapal-
ne i przebarwienia typu melasma. 
Te pierwsze związane są z proce-
sem starzenia się skóry i można je 
zlikwidować za pomocą peelingów 
i zabiegów laserowych. Natomiast 
przebarwienia typu melasma poja-
wiają się niespodziewanie najczę-
ściej na czole, policzkach i w oko-
licy ust i są dużo trudniejsze do 
usunięcia. Takie przebarwienia są 
umieszczone głęboko i powinno się 
planować indywidualny dla każde-
go pacjenta proces leczenia. Może 
to być np. oczywiście wspomniana 
wcześniej terapia za pomocą mezo-
terapii koktajlami lub osoczem bo-
gatopłytkowym, ale równie dobrze 
zupełnie inny zabieg. Najważniej-
sze jest to, by nieustannie „praco-

wać” ze skórą, doprowadzając do 
jej całkowitego wyleczenia.

Czasami przychodzą do mnie pa-
cjentki po 45. roku życia, które nigdy 
wcześniej nie korzystały z usług me-
dycyny estetycznej i które oczekują 
szybko spektakularnych efektów. 
Doskonale rozumiem ich potrzeby, 
ale nowoczesna medycyna nie do 
końca tak działa. Dużo ważniejsze 
jest rozpoczęcie dbania o siebie 
odpowiednio wcześnie. Zatem po-
stawienie na wczesną regenerację 
skóry, jej nawilżanie, złuszczanie, 
odżywianie, a nie tylko na usuwanie 
zaawansowanych już zmarszczek, 
bruzd lub przebarwień. Tylko idąc 
takim kompleksowym i prewen-
cyjnym torem myślenia, możemy 
zachować młodość, blask i natu-
ralność skóry na długie lata.

tkankę podskórną, dlatego opada 
i „zbiera się” w okolicach noso-
wo-wargowych, pogłębiając wi-
doczne tam zmarszczki i bruzdy. 

Aby poprawić wygląd i przywrócić 
jej młody zarys, dotąd najczęściej 
stosowano wypełniacze. Oczy-
wiście każdy zabieg ma swoje 
miejsce w medycynie estetycznej, 
jednak podstawowym wyznacz-
nikiem zawsze powinno być do-
branie zabiegu indywidualnie do 
pacjenta. Bardzo dobre są również 
nici PDO gęsto utkane, a przede 
wszystkim zabiegi z użyciem ko-
mórek macierzystych i regeneru-
jących, które stymulują procesy 
regeneracyjne. W wyniku tego 
dochodzi do zwiększenia komórek 
w tkance podskórnej i powrotu jej 
objętości. 
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WYWIADY Z INSPIRUJĄCYMI OSOBAMI 

„Tak naprawdę wszystko, co najważniejsze, 
jest w naszej głowie – i to, co jest dobre, 
i to, co nas ogranicza”.

Uważam się 
za młodą kobietę 
z dużym stażem 

Powiedziała Pani w jednym z wy-
wiadów „Wszystko w życiu ma 
swój timing. Nowa płyta i nowa 
miłość. Nowy przebój i nowy 
mężczyzna”. Na jakim etapie ży-
cia jest Pani teraz? 
Istnieje wiele stereotypów na temat 
wieku kobiety: że pięćdziesiątka to 
koniec młodości, 60 lat to już starość, 
a 70... – to ona jeszcze żyje? A ja mam 
72 lata i jestem absolutnie przekona-
na, że teraz jest najpiękniejszy okres 

w moim życiu. Mam już doświadcze-
nie, które daje mi psychiczną równo-
wagę. Wyciągnęłam wnioski i z tych 
dobrych, i ze złych doświadczeń. Je-
stem w dobrej formie i bardzo dbam 
o zdrowie. Uważam, że zdrowie to 
przede wszystkim stan naszego 
umysłu. Nauczyłam się zastępować 
myśli torpedujące myślami inspi-
rującymi, które mi pomagają, a nie 
niszczą. Do tego wszystkiego docho-
dziłam sama bardzo długo. Pamię-
tam, jak jeszcze w szkole koleżanka 
powiedziała mi: przecież ty jesteś 
taka brzydka, dlaczego te chłopaki 
tak za tobą biegają? I ja z tego zda-
nia zapamiętałam tylko tę pierwszą 
część – że brzydka. Długie lata by-
łam zakompleksiona pod wieloma 
względami. Kiedy zostałam sama 
w Nowym Jorku z dwójką małych 
dzieci, to była terapia wstrząsowa. 
Nie umiałam samodzielnie żyć, nie 
miałam nawet własnego konta! To 
mój mąż, Michał Urbaniak, wszyst-
ko załatwiał, a ja tylko śpiewałam. 
Z własnej woli zgodziłam się na taką 
rolę w życiu i w związku. Kiedy mąż 
odszedł do innej kobiety, musiałam 
przede wszystkim odbudować po-
czucie własnej wartości, odzyskać 
szacunek do siebie. Najpierw byłam 
przerażona i załamana, ale ten kry-
zys postawił mnie do pionu. Prze-
trwałam, wzmocniłam się i zaczęłam 
o siebie dbać. Potem poznałam Jurka 
Kosińskiego, który odczarował moje 
kompleksy i dowartościował mnie 
jako kobietę. Mówił mi często: jesteś 
wspaniała, jesteś piękna – i ja taka 
się poczułam. Mądrzałam z wiekiem. 

Od kilku lat mieszka Pani znowu 
w Warszawie, jest w nowym, do-
brym związku, planujecie  budo-
wę nowego domu. Przeczytałam 
Pani wypowiedź dla jednej z ga-
zet: „Jestem szczęśliwa i uwa-
żam, że każda kobieta w moim 
wieku może tak mieć”. Jakie są 
plusy bycia kobietą dojrzałą? 
Przede wszystkim mam dystans 
do siebie i do świata. Oczywiście 
mam świadomość, że się starzeję, 
ale uważam, że moje życie tak bę-
dzie wyglądało, jak sama zechcę. To 
ja daję temu siłę. Wiem, że to jest 
w  dużej mierze zależne ode mnie, 
jak przeżyję ten czas, który jest teraz. 
Ludzie często zapominają o najprost-
szych rzeczach. Jak wstaniesz rano  
i powiesz, że jest do dupy, to będziesz 
tak się czuła przez cały dzień. Ja, gdy 
coś złego się dzieje, nie narzekam, 
tylko szukam pozytywnego rozwią-
zania. Unikam negatywnych emocji 
i ludzi. Wiem, co lubię, wiem też, co 
innym daje frajdę – i to realizuję. Cią-
gle koncertuję i kontakt z publiczno-
ścią daje mi ogromną przyjemność. 
Mam taką teorię, że rodzimy się ge-
niuszami, a potem następuje powol-
ny zjazd – to świat i ludzie nas ogra-
niczają, a życie tłamsi krok po kroku.
To tak jak w literze U (pierwsza lite-
ra mojego imienia). Na samym dnie 
tej drogi w dół, która przypada naj-
częściej w połowie życia, gdzieś tak 
około czterdziestki, przeżywamy coś 
w rodzaju olśnienia. Zadajemy sobie 
wówczas pytania: czy chcę, żeby 
moje życie i moja praca dalej wyglą-
dały tak jak do tej pory? Ten moment 

Urszula Dudziak



zatrzymania i refleksji jest począt-
kiem powolnego podnoszenia się. 
Tak naprawdę wszystkie ograniczenia 
są w naszej głowie. Umysł ludzki ma 
potężny wpływ na nasze funkcjono-
wanie.

Czy ta optymistyczna energia, 
jaką Pani emanuje, jest wyni-
kiem mieszkania przez wiele lat 
w Stanach? Tam ludzie dojrzali 
dłużej czują się młodzi i aktywni, 
a w Polsce ciągle jeszcze pokutuje 
przekonanie, że kobietom w pew-
nym wieku „już nie wypada”. 
Coś w tym jest, chociaż niektórzy 
nie lubią tego hurraoptymizmu 
Amerykanów. Ja przyjechałam do 
Nowego Jorku w latach 70. Miałam 
wtedy 29 lat i bardzo mi się spodo-
bało to miasto, panujący tam styl 

życia. Na pewno nim nasiąkłam 
przez te wszystkie lata.
 
Na koniec nie mogę nie zapy-
tać – jak Pani dba o swój wygląd  
i rewelacyjną formę?
Muszę przyznać, że dosyć mocno pra-
cuję nad tym, żeby być zdrowa i mieć 
dobrą kondycję. Zwracam uwagę na 
to, jak się odżywiam – nie jem śmie-
ciowego jedzenia. Wszędzie chodzę 
pieszo, codziennie stosuję rytuały 
tybetańskie, które są dobre m.in. na 
równowagę (warto poczytać więcej  
w internecie o pozytywnym wpływie 
tych rytuałów na zdrowie i samo-
poczucie – bardzo polecam). Mam  
w domu trampolinę, na której co-
dziennie skaczę – to świetne na sta-
wy i ogólną kondycję, regularnie też 
ćwiczę z hula-hop – to z kolei znako-

micie wpływa nie tylko na talię, ale  
i na pracę jelit. Od wielu lat pasjonu-
ję się tenisem, lubię też jeździć na 
rowerze. Generalnie unikam chemii 
i w codziennej pielęgnacji preferuję 
naturalne metody. Kocham olej ko-
kosowy, który stosuję do codziennej 
pielęgnacji. To kosmetyk uniwersal-
ny. Jest dobry na wszystko: włosy, 
cerę, paznokcie, a do tego obłędnie 
pachnie!

Na koniec powtórzę jeszcze to, o czym 
już wspomniałam – przede wszyst-
kim dbam o to, żeby nie mieć bałaga-
nu w głowie – bo od tego wszystko 
się zaczyna.

Rozmawiała
Brygida Rekowska  
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BUTIK EKSPERTA

Kosmetyki Biofusion, Yonelle
LUKSUSOWE KOSMETYKI biologicznie regenerujące cerę wrażliwą, 
suchą, dojrzałą, podatną na podrażnienia. Tworzą one drugą skórę, 
o strukturze i proporcjach ściśle odtwarzających budowę naskórka. 
Wnikają w jej głąb i naprawiają powstałe tam nieszczelności  
i uszkodzenia.

Delikatne konsystencje, elegancki zapach, piękne opakowania  
w satynowych woreczkach sprawiają, że kosmetyki Biofusion  
to także dealny prezent dla kogoś bliskiego. 

CENY: 
Biofusion Krem Regenerujący 3C/SPF 10, 219 zł; 
Biofusion Krem Naprawczy 3C, 229 zł; 
Biofusion Serum z Witaminą C 5%, 239 zł; 
Biofusion Krem Naprawczy 3C pod Oczy, 179 zł.

Dermokosmetyki dla wrażliwych

Zestaw dermokosmetyków Pharmaceris A 
przeznaczony jest dla osób ze skórą alergiczną 

i wrażliwą.    

W komplecie zapakowanym w efektowną 
puszkę znajduje się SENSI-RELASTINE-E  

Peptydowy krem napinająco-ujędrniający 
oraz E-SENSILIX Koncentrat z witaminą E 8% 

wygładzająco-regenerujący. 

Najlepsze 

życzenia

dobrego, pełnego sukcesów 

roku 2016 

składają 

 redakcja „Derma News” 

i „Eksperta Anti-Aging” 

oraz 

Stowarzyszenie Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych
Zestawy, także w wersji 

do skóry naczynkowej, 

nadreaktywnej, są dostępne 

wyłącznie w aptekach. 

Cena 78,30 zł.

Ekskluzywne dermokosmetyki 

StylAge SkinPro 
Profesjonalne francuskie dermokosmetyki to pro-

pozycja dla osób ceniących najwyższą jakość, 

opatentowane technologie i skuteczność działania. 

StylAge SkinPro to gama produktów, którą polecają 

lekarze medycyny estetycznej. 

Do nabycia w najlepszych klinikach i gabinetach  

medycyny estetycznej. 

www.stylage.pl



Ekspert ANTI-AGING 19

BUTIK EKSPERTA

VICHY to dermokosmetyki z wieloletnią  
tradycją w pielęgnacji skóry.

Teraz niemal każdy produkt dostępny jest 

w zestawie świątecznym z miniproduktami, 

np. zestaw z Neovadiolem Kompleksem 
Uzupełniającym dodatkowo zawiera krem  

na noc (15 ml) oraz serum (3 ml).

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE 
VICHY




