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Te go rocz ny Mię dzy na ro do wy Kon gres
Me dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging odbę dzie
się w dniach 6-8 paź dzier ni ka w War sza wie
w ho te lu Hil ton – bę dzie  to już XVII edy cja
te go wy da rze nia. Ja ko współ or ga ni za tor mo -
gę z du mą pod kre ślić, że w trak cie 20 lat
swo jej hi sto rii Kon gres stał się waż nym punk -
tem w ka len da rzu bran ży me dy cy ny este -
tycz nej i prze ciw sta rze nio wej oraz do sko na -
łym źródłem in for ma cji na te mat no wo ści
zwią za nych z ryn kiem.

Set ki ucze st ni ków z wie lu branż

Ubie gło rocz ny Kon gres przy cią gnął po -
nad 900 ucze st ni ków, 100 pre le gen tów i 75
wy staw ców obe cnych na 40 war szta tach
i 20 se sjach. Le ka rze i eks per ci, których go -
ści li śmy, by li przed sta wi cie la mi za rów no
bran ży me dy cy ny este tycz nej, jak i dzie dzin
po krew nych, ta kich jak der ma to lo gia, chi rur -
gia pla stycz na, na czy nio wa, en do kry no lo gia

i in ne. Rów nież w tym ro ku Kon gres bę dzie
oka zją do wy mia ny do świad czeń, na wią za nia
re la cji bi zne so wych i za war cia cie ka wych
zna jo mo ści za wo do wych.

Ja kich no wo ści mo że my się 
spodzie wać?

W pro gra mie Kon gre su znaj dą się oczy -
wi ście te ma ty zwią za ne z naj czę ściej wy ko -
ny wa ny mi za bie ga mi me dy cy ny este tycz nej.
Spo śród cie ka wo stek w tej dzie dzi nie chciał -
bym zwrócić uwa gę na do nie sie nia na te mat
no we go spo so bu apli ka cji to ksy ny bo tu li no -
wej, tzw. mi kro bo toks.

Waż nym te ma tem pod czas Kon gre su bę -
dą tak że sub stan cje au to lo gicz ne, czy li wła sne
orga ni zmu, zwła szcza tkan ka tłu szczo wa,
która jest co raz czę ściej sto so wa na nie tyl ko
ja ko wy peł niacz, ale tak że ja ko sub stan cja po -
pra wia ją ca ja kość skóry. Za sta no wi my się też
nad ge ne ty ką: jej wpły wem na na sze funk cjo -

Już wkrótce Warszawa będzie świadkiem największego w tej części
Europy wydarzenia gromadzącego najlepszych lekarzy i firmy światowej
branży medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Międzynarodowy
Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging to okazja do zapoznania się
z najnowszymi trendami na rynku.
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no wa nie i dłu gość na sze go ży cia oraz jej
użyteczność np. w die te ty ce. 

Oczy wi ście nie za brak nie też te ma tu po -
wi kłań po za bie gach me dy cy ny este tycz ne j
o raz za ga dnień zwią za nych z gi ne ko lo gią
este tycz ną, chi rur gią pla stycz ną czy urzą dze -
nia mi ope ru ją cy mi róż ny mi źródła mi ener gii.

Wy kła dy, de ba ty, war szta ty…

Ja ko orga ni za to rzy Kon gre su sta ra my się,
by każ da część wy da rze nia by ła rów nie in te -
re su ją ca i sty mu lu ją ca. Z tego powodu po -
wtórzy my cie szą ce się du żym za in te re so wa -
niem ubie gło rocz ne for mu ły de bat, a więc
obra dy okrą głe go sto łu i tzw. bo xing ring,
w którym prze ciw ni cy i zwo len ni cy da ne go
za bie gu czy tech no lo gii bę dą wy mie niać się
ar gu men ta mi za i prze ciw. Ucze st ni cy wy da -
rze nia bę dą też mie li oka zję wy słu chać wy kła -
dów wy jąt ko wych eks per tów oraz obej rzeć

eks po zy cje ma te ria łów i sprzę tów dla me dy -
cy ny este tycz nej wie lu re no mo wa nych firm.

War to wziąć udział

Me dy cy na este tycz na to naj dy na micz niej
roz wi ja ją ca się ga łąź me dy cy ny. Waż ne jest,
aby w ogro mie in for ma cji, które co dzien nie
za le wa ją ten ry nek, od na leźć to, co naj waż -
niej sze i naj cen niej sze. Li czę, że po trze ba
cią głe go zdo by wa nia wie dzy i do sko na le nia
swo ich umie jęt no ści bę dzie do brą mo ty wa -
cją, by wziąć udział w XVII Mię dzy na ro do -
wym Kon gre sie Me dy cy ny Este tycz nej i An -
ti-Aging. Jak zwy kle za pew ni my wspa nia łą at -
mo sfe rę w przy ja znym i lu ksu so wym oto -
cze niu ho te lu Hil ton. Za pra sza my też na
wspól ną za ba wę w so bot ni wie czór. Chce -
my, aby by ło to spo tka nie wzno szą ce du żo
w pro fe sjo nal ny roz wój le ka rzy, a jed no cze -
śnie – mi ły ele ment so cjal ny.
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