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erły Dermatologii to najbardziej prestiżowy konkurs  
w dziedzinie medycyny estetycznej. Już od 11 lat człon-
kowie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, którego założycielem i prezesem jest 

Doktor Barbara Cyrańska- Walkiewicz, wybierają najbardziej 
innowacyjne, najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze urządze-
nia i preparaty do zabiegów. Jak podkreśla dr Cyrańska, perły 
zostają przyznane jedynie sprawdzonym i w stu procentach  
 bezpiecznym produktom, za które ręczą wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia.
Zwycięzcy są ogłaszani podczas Międzynarodowego 
Kongresu organizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych.
Medycyna Estetyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się 
gałęzi medycyny. Wymaga od lekarzy zajmujących się tą dzie-
dziną ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. Kongres jest okazją 
do poznania najnowszych światowych osiągnięć w tej dziedzi-
nie. Dzięki temu, wszystkie nowinki od razu mogą być stosowa-
ne w Polsce. Zwiększa to skuteczność i bezpieczeństwo zabie-
gów medycyny estetycznej, wykonywanych przez polskich 
specjalistów.

P R OMO C J A

Już po raz jedenasty eksperci 
dermatologii estetycznej 
wybrali najskuteczniejsze 
preparaty i urządzenia do 
upiększania twarzy i ciała. 
Najlepszym urządzeniem do 
nieinwazyjnego konturowania 
ciała zostało CoolSculpting 
firmy ZELTIQ,dystrybuowane 
w Polsce przez Bogdani 
Dermatologia.

Kongres jest okazją dla lekarzy do poznania najnowszych osiągnięć 
w medycynie estetycznej. Co roku przyciąga on największe sławy 
w tej dziedzinie. W tym roku pojawili się na nim m.in. Harve Raspalo, 
Leonardo Marini, Pierre Nicolau, Farid Kazem czy Marcin 
Ambroziak.

Uroczysta gala wręczenia nagród, odbyła się w Hotelu Victoria 
i była prowadzona przez Marcina Prokopa. Wśród wielu ka-

tegorii tylko jedno urządzenie zdobyło tytuł „Najskuteczniejszego 
urządzenia do nieinwazyjnego konturowania ciała”. Jest nim 
Coolsculpting by Zeltiq, dystrybuowane w Polsce przez firmę 
Bogdani Dermatologia. To urządzenie, które w bezbolesny i niein-
wazyjny sposób usuwa komórki tłuszczowe metodą kriolipolizy. 
Zabiegi z jego użyciem nie wymagają rekonwalescencji, a co naj-
ważniejsze ich efekty są trwałe, bo poddane im obszary ciała nigdy 
już nie wracają do pierwotnych, większych rozmiarów. Jest to także 
jedyne urządzenie, które pozwala usunąć nadmiar komórek tłusz-
czowych praktycznie z każdego miejsca ciała. Nawet tak wrażli-
wego i trudnego w leczeniu jak podbródek.
Nagrodę z rąk dr Walkiewicz – Cyrańskiej odebrał Jarosław Wolski, 
Dyrektor Sprzedaży Bogdani Dermatologia.
– Jesteśmy dumni z Perły Dermatologii dla CoolSculpting firmy 
Zeltiq i dziękujemy lekarzom za okazane nam zaufanie. 
Cieszymy się, ze docenili Państwo skuteczność urządzenia 
CoolSculpting. Przykładamy wielką wagę do tego by nasze 
produkty były sprawdzone, skuteczne i bezpieczne. Mam na-
dzieję, że nowe urządzenia,które wprowadzamy również znaj-
dą uznanie w Państwa oczach.

Zdobywcy Perły Dermatologii w kategorii „Najskuteczniejsze urządzenie  
do konturowania ciała” CoolSclupting by Zeltiq. Beata Synak – Marketing 
Manager Bogdani Dermatologia, Jarosław Wolski – Dyrektor Sprzedaży Bogdani 
Dermatologia, Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska – Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych, Dr n.med. Ewa Kaniowska i wspaniały prowadzący 
galę Pan Marcin Prokop.

Zespół BOGDANI DERMATOLOGIA  
z perłą za „Najskuteczniejsze urządzenie  
do nieinwazyjnego konturowania ciała”. 

Dr Farid Kazem 
podczas wykładu 

„Nowa nieinwazyjna 
metoda likwidacji 

podwójnego 
podbródka”. 

Jarosław Wolski Dyrektor 
Sprzedaży BOGDANI 

DERMATOLOGIA  
z Zarządem Stowarzyszenia 

Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych i Urszulą Dudziak.

 Dr Marcin Ambroziak  
(w środku) podczas Kongresu 

wygłosił wykład o najnowszym 
urządzeniu na polskim rynku 

ULTRAFORMER III.
Na stoisku dystrybutora sprzętu 

BOGDANI DERMATOLOGIA tuż 
przed wykładem z Beatą Synak

– Marketing Managerem  
i Jarosławem Wolskim.

Jarosław Wolski Dyrektor 
Sprzedaży BOGDANI 

DERMATOLOGIA dziękuje  
za nagrodę Perła Dermatologii 

dla CoolSculpting by Zeltiq  
– w kategorii: Najskuteczniejsze 

Urządzenie  
do Nieinwazyjnego 

Konturowania Ciała.

Dyskusje na stanowisku BOGDANI 
DERMATOLOGIA Andy Moulton Director 
for East Europe from Zelltiq i Beata Synak 

Marketing Manager BOGDANI 
DERMATOLOGIA. 

Nagrodzeni Perłą Dermatologii wraz ze specjalną Perłą, którą została 
uhonorowana Urszula Dudziak, za osobowść i pogodę ducha.
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