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Pierw szy dzień Kon gre su w du żym stop -
niu po świę co no to ksy nie bo tu li no wej – ten
po pu lar ny pre pa rat ob cho dzi 25-le cie sto -
so wa nia w me dy cy nie este tycz nej. W tym
cza sie bo toks stał się nie mal sym bo lem dzia -
łań z za kre su an ti-aging – za rów no w do -
brym, jak i złym zna cze niu. Po ru sza ją cy ten
te mat pre le gen ci (m.in. An dy Pic kett, Ivan
Ioz zo) opo wie dzie li, w ja ki spo sób ta sil na
tru ci zna zo sta ła ad ap to wa na do świa ta me -
dy cy ny este tycz nej, do cze go współ cze śnie
moż na jej uży wać oraz ja kie nie sie ko rzy ści
i za gro że nia. Po nad to po ru szo no za ga dnie -
nia zwią za ne z wy ko rzy sty wa niem to ksy ny
bo tu li no wej w pre wen cji i ko rek cji zwią za -
nych z wie kiem zmian w krę go słu pie szyj -
nym i pier sio wym, le cze niem mi gre ny i nad -
po tli wo ści. 

Me dy cy na an ti-aging to sze ro ko po ję ty
te mat, który był zre sztą obe cny pod czas ca -
łe go dnia, m.in. po przez te ma ty kę wpły wu
flo ry bak te ryj nej na funk cjo no wa nie orga ni -
zmu. W trak cie se sji „Me dy cy na an ti-aging”
za sta no wio no się nad ge ne ty ką – jej wpły -
wem na na sze funk cjo no wa nie i dłu gość ży -

cia oraz nad tym, na ile ge ne ty ka mo że być
uży tecz na np. w die te ty ce. 

Ko lej ny dzień Kon gre su był oka zją do
po głę bie nia wie dzy z za kre su tech nik
odmła dza nia i mo de lo wa nia cia ła, w tym
tech no lo gii HI FU, ra dio fre kwen cji czy za sto -
so wa nia tech no lo gii 3D w dia gno sty ce, pro -
gno zach me dy cy ny este tycz nej i chi rur gii
pla stycz nej. Istot ną czę ścią wy kła dów by ły
te ma ty z za kre su gi ne ko lo gii este tycz nej,
która na pol skim ryn ku do pie ro zy sku je po -
pu lar ność wśród pa cjen tów.

Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-
Aging odbył się w dniach 6-8 października w Warszawie w hotelu
Hilton – była to już XVII edycja wydarzenia, które w trakcie 20 lat
swojej historii stało się ważnym punktem w kalendarzu branży
medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Tegoroczny Kongres
zgromadził rekordową liczbę uczestników – ponad 970 lekarzy, 77
wystawców, 36 warsztatów i 29 sesji, podczas których wystąpiło blisko
100 wybitnych prelegentów z kraju i zagranicy. 

Za nami XVII Międzynarodowy Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 
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Dru gim waż nym te ma tem te go dnia by -
ły dzia ła nia odmła dza ją ce i mo de lu ją ce
twarz – od wy peł nia czy, przez ni ci li ftin gu ją -
ce, po la se ry. Dla prak ty ków z pew no ścią
in te re su ją cy oka zał się blok te ma tycz ny po -
świę co ny in iek cyj nym pro ce du rom odmła -
dza ją cym, w którym m.in. po rów na ne zo -
sta ły moż li wo ści za sto so wa nia wy peł nia czy
i wła sne go tłu szczu pa cjen ta.

Nie za bra kło też me tod le cze nia po wi -
kłań zwią za nych z za bie ga mi este tycz ny mi
i chi rur gicz ny mi, m.in. po wy peł nia czach,
me zo te ra pii czy słyn nych ni ciach.

Nie dzie la, ostat ni dzień Kon gre su, po -
zwo lił przy bli żyć ucze st ni kom in for ma cje
do ty czą ce sub stan cji au to lo gicz nych,
w szcze gól no ści ko mórek ma cie rzy stych
i czyn ni ków wzro stu, sto so wa nych w za bie -
gach odmła dza ją cych i w me dy cy nie re ge -
ne ra cyj nej.

Na za koń cze nie Kon gre su spe cja li ści za -
ję li się kwe stią le cze nia ły sie nia za po mo cą
me zo te ra pii i róż nych tech nik prze szcze pu
wło sów. Omówio ne zo sta ły tak że naj czę st -
sze kon tro wer sje do ty czą ce za bie gów ma ją -
cych na ce lu przy wróce nie gę sto ści i zdro -
wia wło sów.

Każ da edy cja Kon gre su Me dy cy ny Este -
tycz nej i An ti-Aging po ru sza naj waż niej sze,
naj now sze i naj bar dziej ak tu al ne te ma ty do -
ty czą ce ryn ku. W tym ro ku, podob nie jak
w po prze dnim, wy ko rzy sta ne zo sta ły do te -
go spraw dzo ne for mu ły nie tyl ko wy kła dów
i war szta tów, ale tak że obrad 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
wy mie nia li się ar gu men ta mi za i prze ciw.
„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, przy cią ga ją -
ca le ka rzy i na u kow ców z wie lu dzie dzin,
od po wia da ją ca na po trze by ogrom nej licz by
osób chcą cych prze ciw dzia łać skut kom sta -
rze nia i pie lę gno wać zdro wy styl ży cia.
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. Po trze ba
cią głe go zdo by wa nia wie dzy i do sko na le nia
swo ich umie jęt no ści jest na szą głów ną mo -
ty wa cją do orga ni zo wa nia rok rocz nie Mię -
dzy na ro do we go Kon gre su Me dy cy ny Este -
tycz nej i An ti-Aging.” – pod su mo wu je dr
An drzej Igna ciuk, pre zes Pol skie go To wa -
rzy stwa Me dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging.  

Opublikowane w dwumiesięczniku artykuły przedstawiają poglądy ich twórców i nie należy ich w żaden sposób łączyć, o ile nie zostało to
wyraźnie zaznaczone, z instytucjami, w których pracują. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania nadsyłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Wydawca ma prawo odmówić
zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma (art. 36 pkt.4 prawa
prasowego) oraz interesem Wydawcy. Tytuł, kształt graficzny pisma oraz własne opracowania reklam są prawnie chronione. Ich użycie bez
zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą postępowania odszkodowawczego.
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