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nowości i wydarzenia

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Trychologii Estetycznej (ISAT)
założone w Polsce!

ISAT zo sta ło po wo ła ne przez wy bit ne
gro no spe cja li stów – le ka rzy, pre kur so rów
try cho lo gii w Pol sce i eks per tów z wie lu
dzie dzin na u ki, aby stwo rzyć mię dzy na ro -
do wą, in ter dy scy pli nar ną plat for mę wie dzy,
edu ka cji i wy mia ny do świad czeń. 

Sto wa rzy sze nie bę dzie po pu la ry zo wać
try cho lo gię oraz po wa dzić pro jek ty edu ka -
cyj ne i ba da nia na u ko we nad le cze niem
i pie lę gna cją skóry gło wy i wło sów. 

Jed nym z ce lów Sto wa rzy sze nia jest
rów nież re gu la cja usta wo daw stwa, do ty -
czą ce go za wo dów try cho lo gicz nych,
w szcze gól no ści za wo du try cho lo ga este -
tycz ne go. 

In spi ra tor ką i pre ze sem za rzą du jest
pio nier ka try cho lo gii w Pol sce Kin ga Jach-
-Skrzyp czak – dia gno sta obra zo wy, tech nik
try cho lo gii ana li tycz nej z po nad 20-let nim
do świad cze niem za wo do wym, kon ty nu a -
tor ka dzie ła wy bit ne go prof. doc. En zo For -
men ti ni, au to ry te tu w try cho lo gii eu ro pej -
skiej. W skład zarządu wchodzą rów nież
wy bit ny spe cja li sta der ma to log, prof. nadzw.
dr n. med. Mag da le na Ciu piń ska oraz czo ło -
wy chi rurg od twór czy wło sów dr n. med.
Je rzy Ko la siń ski, wy ko nu ją cy od 30 lat ze
spek ta ku lar nym suk ce sem prze szcze py wło -
sów w re no mo wa nej Kli ni ce Ko la siń ski.

www.is-at.org; facebook.com/ISATPolska

W dniu 10 paź dzier ni ka 2015 roku w War sza wie odby ło się spo tka nie
za ło ży ciel skie Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Try cho lo gii Este -
tycz nej (ISAT), które go ce lem jest roz wój try cholo gii i try cho lo gii
este tycz nej w Pol sce i na świe cie. 


