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Rozpoczynamy kolejny, dziewiąty już rok 
wydawania „Kosmetologii Estetycznej”. 
W pierwszym tegorocznym numerze zawar-
liśmy najbardziej istotne naszym zdaniem, 
różnorodne tematy, które – mamy nadzieję 

– spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Joanna Trojanowska i Izabela Rodak prezen-
tują szczegółowo zmiany zwyrodnieniowe, 
wywołane reumatoidalnym zapaleniem 
stawów. Autorki zwracają uwagę na ko-
nieczność rozpoznania choroby oraz me-
dycznego diagnozowania w początkowym 
okresie RZS, dzieląc się informacjami na 
temat zastosowanego leczenia oraz doku-
mentacją fotograficzną, obrazującą defor-
macje stóp w zaawansowanym stadium 
choroby. Autorki zwracają uwagę również 
na konieczność leczenia ortopedycznego.

Monika Sekita-Pilch omawia możliwości pre-
wencji starzenia się skóry twarzy za pomo-
cą nanobrazji. Jest to zabieg mechaniczne-
go peelingu skóry za pomocą urządzenia, 
wyposażonego w igły o niewielkiej śred-
nicy ok. 0,02 mm. Nakłucia zmierzają do 
uruchomienia naturalnych mechanizmów 
regeneracji skóry. Nanobrazja traktowana 
jest jako zabieg nieinwazyjny i bezpiecz-
ny, nie wymaga okresu rekonwalescencji. 
W pracy omawiane są przykładowo wy-
niki stosowania tego zabiegu w przypadku 
30-letniej kobiety, u której, po serii zabie-
gów, stwierdzono poprawę wygląd okolicy 
zabiegowej oraz lepsze nawilżenie skóry.

Joanna Klonowska i Michał Wiciński 
przedstawiają zalecenia do stosowania 
zabiegów kosmetycznych w przypadku 
wystąpienia reakcji skórnej na dłoniach 
i podeszwach stóp jako wyniku chemiote-
rapii. W pracy przedstawiono procedury, 
które w pewnym stopniu redukują objawy 
choroby, szczególnie efektywne w począt-
kowym okresie ich wystąpienia. Autorzy 
prezentują również informacje, dotyczące 
metod farmakologicznych.

Liliana Resich-Kozieł i Kornelia Niemyska 
dyskutują przyczyny starzenia się skóry. 
Autorki dzielą je na endogenne i egzogen-
ne, wyjaśniają fizjologiczne mechanizmy 
zachodzących procesów. Wiedza na te-
mat mechanizmów starzenia się skóry 
pozwala na wdrożenie odpowiedniego 
postępowania profilaktycznego.

Małgorzata Kryczka i Aleksandra Giemza 
zwracają uwagę na wpływ wiedzy z zakre-
su kosmetologii wśród klientek salonów ko-
smetycznych. Autorki wyróżniają czynni-
ki ekonomiczne, prestiż, modę. Znaczenie 
mają również pozytywne lub negatywne 
doświadczenia z poprzednich wizyt. Wła-
ścicielom salonów mogą również pomóc 
wyniki badań, przeprowadzonych w gru-
pie 60 studentek kosmetologii. Okazuje 
się, że preferencje zmieniają się z wiekiem. 
Niemniej najważniejsze okazują się jakość  
i rodzaj świadczonych usług, jak również 
umiejętność nawiązywania kontaktów 
i przychylność personelu. 

Patrycja Stachura, Anna Piotrowska i Olga 
Czerwińska-Ledwig piszą o prozdrowot-
nych właściwościach piwa jako kosme-
tyku. Nie jest to powszechnie znane jego 
zastosowanie. Okazuje się, na podstawie 
pomiarów spektrofotometrycznych, że 
piwo wykazuje właściwości antyoksyda-
cujne. Przyczyną jest obecność związków 
polifenolowych. Pojawia się pojęcie piwa 
kąpielowego. Działa ono wzmacniająco, 
oczyszczająco, uelastyczniająco, spowal-
nia procesy starzenia i wygładza skórę. 
Jest składnikiem wielu preparatów nawil-
żających, peelingujących i antycellulito-
wych, działa przeciwstarzeniowo i chroni 
przed promieniowaniem UV. Temat wy-
maga dalszych badań.
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Rozpoczniemy blokiem wykładów na 
temat problemów skórnych, również 
będących skutkiem ubocznym lecze-
nia onkologicznego. Dowiecie się, jak je 
diagnozować i w jaki sposób dobrać od-
powiednią terapię, wykorzystując swoje 
dotychczasowe doświadczenie oraz au-
torskie metody prelegentów. Nie zabrak-
nie zarówno trudnych przypadków, jak 
i spektakularnych efektów.

Następnie spróbujemy znaleźć odpowie-
dzieć na nurtujące nie tylko Was, ale 
i całą ludzkość od zarania dziejów pyta-
nie: „Czy istnieje pigułka długowieczno-
ści?”. Czasu nie cofniemy, ale po wysłu-
chaniu wykładów oraz przetestowaniu 
metod i urządzeń, opartych na najnow-
szych doniesieniach ze świata nauki, Wa-
sze spojrzenie na skórę po czterdziestce 
będzie diametralnie inne.

Na zakończenie podpowiemy Wam, jak 
wyróżnić się na tle konkurencji oraz 
sprawić, żeby klient był Wasz, jeśli nie 
na zawsze, to przynajmniej na bardzo 

długo. Nie zapominajmy, że wszystko to 
będzie się działo w towarzystwie wspa-
niałych Wystawców i Partnerów, którzy 
dostarczą nam wszystkim dodatkowych 
emocji, pozwalając przetestować na wła-
snej skórze to, o czym usłyszycie w piątek, 
29 maja, we Wrocławiu.

Ale to nie koniec! To dopiero początek Wa-
szej edukacyjno-kulturalno-turystycznej 
przygody z Wrocławiem. Zabierzcie ze 
sobą partnerów, dzieci, przyjaciół i zostań-
cie na weekend. Zaledwie 400 metrów 
od Hali Stulecia znajduje się największe 
w Polsce zoo oraz przystań, z której moż-
na wyruszyć w rejs po Odrze. Przepiękny 
Ogród Japoński oraz Pergolę w ciągu dnia 
będziecie mogli podziwiać z okien sali 
wykładowej, a wieczorem zachwyci Was 
zjawiskowym pokazem multimedialnej 
fontanny. Wybierzcie się na wycieczkę do 
niezapomnianych miejsc w towarzystwie 
wrocławskich krasnali, a jeśli będziecie 
mieli ochotę, to i zespołu naszej Redakcji. 
Z przyjemnością Wam potowarzyszymy.
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„
Człowiek lubiący się kształcić 
nigdy nie jest bezczynny

Monteskiusz

Zapraszamy Was na najdłużej wyczekiwane przez Sympatyków oraz Partnerów 
czasopisma „Kosmetologia Estetyczna” wydarzenie. Tej wiosny sprawimy, że Wro-
cław będzie najpiękniejszym miastem w Polsce! Tuż przy Hali Stulecia, niewątpliwie 
wyjątkowym miejscu na mapie Polski, wpisanym na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, odbędzie się I Konferencja Estetyczna.

JUŻ 29 MAJA SPOTKAJ SIĘ WE WROCŁAWIU 
ZE ZNANYMI I CENIONYMI EKSPERTAMI!
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Szanowny Internauto

To, że znalazłeś się na tej stronie oznacza,
że zainteresowały Cię tematy z okładki!

Jeśli już dziś chciałbyś zapoznać się z czasopismem 
wystarczy zadzwonić tel./fax 71 796 41 59
i zamówić wydanie bieżące lub prenumeratę.
Możesz również wejść na stronę
http://kosmetologiaestetyczna.com/prenumerata/

Czasopismo dotrze do Ciebie w ciągu 5 dni roboczych 
od dokonania wpłaty na konto wydawnictwa Indygo.

74 1020 5242 0000 2302 0150 6559

Jeśli chcesz mieć je już dziś       
 - odwiedź najbliższy salon sieci         
         EMPIK.         

Jeśli masz czas i lubisz naszą stronę, 

  https://www.facebook.com/KosmetologiaEstetyczna

regularnie ją odwiedzaj 
– wersja elektroniczna zostanie udostępniona wkrótce.

Od 2015 roku
Kosmetologia Estetyczna
ukazuje się jako 

DWUMIESIĘCZNIK






