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Prezentowano ofertę kilku firm 
kosmetycznych, m.in. zabiegi 
„kosmetyki białej” thalas-

so. „My nie jesteśmy produktem 
laboratorium, jesteśmy z natury 
i dlatego to, co z natury wypływa, 
jest z nami w zgodzie i harmonii 
(...)” – mówiła Natalia Pokrywaka 
(Biomnaris). „A ze skóry możemy 
wydobyć piękno i prawidłowe jej 
funkcje”.

O makijażu medycznym jako 
procedurze uzupełniania leczenia 
wybranych chorób i defektów skór-
nych opowiadała Marta Wacewicz. 
Do tego rodzaju makijażu stosuje 
się kosmetyki, które mają zama-
skować defekty na określony czas 
i zminimalizować nieestetyczny, 
czasem szpecący wygląd skóry. Po 
zakamuflowaniu niedoskonałości 
wyraźnie poprawia się jakość życia 
osób z takimi problemami.

Iwona Krzemińska prezentowała 
właściwości kosmetyczne i lecznicze 
aloesu, a także mówiła o możliwo-
ści zwiększenia efektów zabiegów 
poprzez zastosowanie odpowied-
niej suplementacji. Przyjmowanie 
właściwie dobranych witamin 
i minerałów, których dostarczamy 
zbyt mało z pożywieniem, może 
wyraźnie poprawić jakość skóry.

Niezwykle ciekawy był wykład 

Edukacyjny Kongres Kosmetyczny ma już tradycję – w tym roku odbył się po raz czwarty  
– w Warszawie, w Hotelu Lord, zorganizowany przez portal Ambasada Kosmetyczna.  
Zgromadził ok.oło 150 uczestników: kosmetyczki i kosmetolożki, właścicielki salonów  

kosmetycznych, producentów i dystrybutorów kosmetyków, studentki i oczywiście wykładowców.

Kosmetyka
i edukacja

KOSMETYKA DLA URODY

Pokaz zabiegu 
podolo- 
gicznego 
Schiele 
podczas  
jednego  
z wykładów

Piotra Bielawskiego, specjali-
sty-podologa. Omówił problem 
hiperkeratoz. Na ich powstawanie 
wpływają m.in. deformacja stóp, 
noszenie niewygodnego obuwia 
i zbyt szybkie rogowacenie na-
skórka. Powszechnie stosowane 
usuwanie hiperkeratoz frezarkami 
może przyczynić się do pogłębiania 
tego problemu. Prawidłowe postę-
powanie to użycie skalpela i dłuta 
w połączeniu z użyciem odpowied-
nich podoceutyków.

Magdalena Hafezi-Chojecka, 
dyplomowany podolog, omówiła 
temat nadpotliwości dłoni i stóp, 
prezentując zabieg Schiele, który 
polega na kąpieli stóp w wodzie 
o stopniowo podwyższanej tem- 
peraturze. Rozszerzanie naczyń 
krwionośnych, ogrzewanie stóp 
i całego ciała w konsekwencji ma 
prowadzić do poprawy stanu orga-
nów i ogólnego oczyszczenia or- 
ganizmu. Podczas wykładu omówi-
ła także przyczyny nadpotliwości,  
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m.in. zaburzenia hormonalne, 
nadwagę, intensywne uprawianie 
sportów lub chroniczne infekcje.

Monika Krzyżostan opowiedziała 
o kosmetykach dla dzieci i kobiet 
w ciąży, o ich rekomendowanych 
składnikach oraz zapobieganiu 
dermatozom. Wymieniła różnice 
w morfologii skóry niemowląt  
w porównaniu ze skórą dorosłych.

Zbigniew Leśniowski, Certyfiko-
wany Specjalista Medycyny Estetycz-
nej (EBBA), dyr. medyczny Centrum 

Szkoleniowego Kosmetologii 
Medycznej mówił o działaniu 
osocza bogatopłytkowego na 
skórę. Substancja naturalna, 
najsilniej pobudzająca komórki 
(fibroblasty), to tzw. czynnik wzrostu 
(Transforming Growth Factor beta, 
czyli TGF-beta), zawarty w płyt-
kach ludzkiej krwi – podawanie 
odwirowanego własnego osocza 
jest bardzo skutecznym zabiegiem 
radykalnie poprawiającym jakość 
skóry.

Na zakończenie konferencji od-
była się loteria z licznymi i atrakcyj-
nymi nagrodami, które dla uczest-
ników ufundowali wystawcy. 

(oprac. red.)

W czasie przerw tłoczno było przy stoiskach 
wystawców – przede wszystkim wytwórców  
lub dystrybutorów kosmetyków 

Frekwencja na sali 
wykładowej  

dopisała


