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PANORAMA

W lutym tego roku na polskim rynku medycyny estetycznej pojawił 
się nowy preparat do iniekcji, mający za zadanie poprawiać jakość 
skóry. Producent informuje, że jest to system regeneracji macierzy 
pozakomórkowej (ECM) stosowany w procesie biogenezy skóry 

W Polsce pojawił się 
nowy innowacyjny 
preparat 

Sunekos® - bo tak nazywa 

się ten nowy preparat - jest 

dystrybuowany przez fi rmę 
Beauty Derm Aesthetic. 17 

lutego br. w  siedzibie szko-

ły Stowarzyszenia Lekarzy 

Dermatologów Estetycz-

nych (SLDE) w  Warszawie 

fi rma zaprezentowała nowy 

produkt. Przybyli na to spo-

tkanie lekarze mieli okazję 
wysłuchać wykładu dr Adele 

Sparavigna, dermatologa, 

naukowca i  eksperta marki 

Sunekos z  Włoch, a  także 

obejrzeć pełną prezentację 
zabiegu.

OPATENTOWANA 

FORMUŁA
Podstawowe pytanie, jakie 

prawdopodobnie zadają 
sobie lekarze i pacjenci po-

tencjalnie zainteresowani 

nowym rozwiązaniem brzmi: 

czym właściwie różni się ono 

od wcześniej dostępnych na 

rynku produktów tego typu? 

Tę kwestię wyjaśniała dr Ade-

le Sparavigna: - To unikalne, 

opatentowane połączenie 

kwasu hialuronowego oraz 

aminokwasów, które stymu-

luje regenerację macierzy 

pozakomórkowej, nazywa-

nej również ECM – mówiła. 

Jak tłumaczyła w  związku 

z  procesem starzenia skó-

ry obserwuje się zmniej-

szenie liczby i  aktywności 

fi broblastów, a  w  rezultacie 

redukcję głównych elemen-

tów strukturalnych macierzy 

pozakomórkowej. - Produkt 

stymuluje fi broblasty do 

tworzenia nowych włókien 

białkowych skóry, takich jak 

kolagen i  przede wszystkim 

elastyna. Proces ten nazy-

wamy biogenezą skóry, która 

możliwa jest jedynie dzięki 

ściśle wyselekcjonowanym 

pod względem jakościowym 

i  ilościowym aminokwasom, 

w połączeniu z kwasem hia-

luronowym - podkreślała. 

Według niej potrzebne do 

syntezy kolagenu aminokwa-

sy to przede wszystkim glicy-

na, prolina, hydroksyprolina 

oraz hydroksylizyna. - Walina 

i lizyna umożliwiają natomiast 

wytwarzanie elastyny – doda-

wała i podkreślała, że abso-

lutnie kluczowe są proporcje 

substancji w preparacie. 

WIELE ZASTOSOWAŃ 

I BADANIA

- Sunekos to produkt łatwy 

w  użyciu. Może być poda-

wany techniką mikrobolusa, 

techniką płynu śródmiąż-
szowego, a  także kaniulą - 

tłumaczyła dr Adele Sparavi-

gna. Jak opowiadała można 

produkt zastosować nawet 

w  przypadku bardzo głę-

bokich zmarszczek i  utraty 

objętości np. w  okolicy po-

liczków. Możliwe obszary in-

iekcji to: twarz, szyja, dekolt, 

dłonie, ramiona, wewnętrzna 

strona ud i obszar pod kola-

nami. - Bardzo subtelny i na-

turalny efekt wolumetryczny 

widoczny jest natychmiast 

po zabiegu. Na kolejne 

efekty rozświetlenia skóry, 

wygładzenia zmarszczek 

i  ujędrnienia należy pocze-

kać - tłumaczyła dermatolog 

z  Włoch. Jak informowała 

pierwsze efekty regeneracyj-

ne widoczne są po około 10 

dniach, a  ostateczne utrzy-

mują się ponad 6 miesięcy. - 

Potwierdzają to rzetelne ba-

dania kliniczne - zapewniała 

dr Sparavigna. Jak infor-

mował producent badanie 

kliniczne zostało przepro-

wadzone na zdrowych ko-

bietach w  wieku pomiędzy 

45 a 65 r.ż. Pacjentki zostały 

poddane czterem sesjom 

wykonanym w  odstępach 

10-dniowych. Oceny uży-

te w  badaniu były zarówno 

kliniczne, jak i  obserwacyj-

ne. Pomiary wykonywano 

przed rozpoczęciem terapii, 

podczas kolejnych wizyt 

w  odstępach 10 dni oraz 

w  wyznaczonych okresach 

po zakończeniu procedury 

tj. w 2., 3. i 6. miesiącu od 

rozpoczęcia badania. Firma 

udostępnia wyniki badań. 

DWIE LINIE DOPASOWANE 

DO POTRZEB SKÓRY

W  skład gamy produktów 

marki wchodzą dwie linie: 

Sunekos® 200 (przeznaczo-

na dla nieco młodszych pa-

cjentek, z mniej widocznymi 

oznakami starzenia), która 

zapewnia młody wygląd 

dzięki utrzymaniu homeosta-

zy macierzy pozakomórko-

wej oraz Sunekos® 1200 

(działanie antyoksydacyj-

ne w  przypadku głębokich 

zmarszczek i  uszkodzonej 

skóry, działa jak „rusztowa-

nie”), która charakteryzuje 

się, obecnością kwasu hia-

luronowego o wyższej masie 

cząsteczkowej (1200 kDa). 

Obie linie zostały wyprodu-

kowane we włoskiej fabryce 

zgodnie z  zasadami GMP 

(Dobra Praktyka Produk-

cyjna) oraz posiadają mię-
dzynarodowy patent (PCT/

IB2015). Każde opakowanie 

zawiera 4 ampułki – dwie 

z  kwasem hialuronowym 

i dwie z aminokwasami. Aby 

produkt był gotowy do poda-

nia pa cjentowi, wystarczy je 

ze sobą zmieszać.
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Nowy sposób  na zmarszczki

POŁĄCZENIE NIEUSIECIOWANEGO KWASU HIALURONOWEGO I OPATENTOWANEJ
SEKWENCJI AMINOKWASÓW 
W związku z procesem starzenia się skóry obserwujemy zmniejszenie liczby i aktywności fibroblastów, 
a w rezultacie redukcję głównych elementów strukturalnych macierzy pozakomórkowej ECM  (Extra Cel-
lular Matrix).  Specjalna, opatentowana w 2015 roku kompozycja sześciu aminokwasów w zestawieniu 
z mało lub wysokocząsteczkowym kwasem hialuronowym stymuluje produkcję włókiem kolagenowych 
ale również, co zostało opublikowane w wynikach badań klinicznych, włókien elastyny. Odbudowuje 
także macierz zewnątrzkomórkową. Masa atomowa kwasu hialuronowego w Sunkeos odpowiada za 
szczególne wskazania preparatów i uzyskiwane efekty. Zastosowane w jego składzie aminokwasy to: gli-
cyna, L-prolina, L-lizyna, L-leucyna, L-alanina, L-walina. Ich odpowiednie stężenie i proporcje spowodo-
wały efekty opisane szczegółowo w badaniu klinicznym. Badanie kliniczne (przeprowadzone w Instytu-
cie Badań Klinicznych i Bioinżynierii  DERMING w Mediolanie), które jest podstawą procedury Sunekos, 
zostało przeprowadzone na zdrowych i wyrażających świadomą zgodę kobietach w wieku pomiędzy 45 
a 65 r.ż. Pacjentki zostały poddane 4. sesjom wykonanym w odstępach 10. dni. Oceny użyte w badaniu 
były zarówno kliniczne, jak i obserwacyjne. Pomiary wykonywano przed rozpoczęciem terapii, podczas 
kolejnych wizyt w odstępach 10 dni oraz w wyznaczonych okresach po zakończeniu procedury tj. w 2., 3. 
i 6. miesiącu od rozpoczęcia badania.

DWIE LINIE DLA RÓŻNYCH POTRZEB SKÓRY
W skład gamy produktów marki wchodzą dwie linie: Sunekos® 200 oraz Sunekos® 1200. Obie linie zo-
stały wyprodukowane przez Professional Dietetics, włoską firmę farmaceutyczną specjalizującą się 
w zastosowaniu aminokwasów w różnych dziedzinach medycyny, między innymi onkologii, kardiologii, 
pulmonologii, nefrologii czy rehabilitacji. Firma posiada 30 różnych patentów w tym zakresie. Produkty 
zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), posiadają międzyna-
rodowy patent (PCT/IB2015) i rejestrację Medical Device III klasy. Możliwe obszary iniekcji to: twarz, szyja, 
dekolt, dłonie, ramiona, wewnętrzna strona ud i obszar pod kolanami. Bardzo dobre efekty uzyskuje się 
w okolicy oka.

W POLSCE POJAWIŁA SIĘ NOWOŚĆ – SYSTEM REGENERACJI MACIERZY 
POZAKOMÓRKOWEJ (ECM) STOSOWANY W PROCESIE BIOGENEZY SKÓRY 

SUNEKOS®. DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ NA NIEGO UWAGĘ?

WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM  SUNEKOS  I JUVAPEN W POLSCE
JEST FIRMA BEAUTY DERM AESTHETIC.

• Całkowite bezpieczeństwo • Bezbolesny zabieg • Precyzyjne podanie

dr Adele Sparavigna
– lekarz dermatolog, ekspert marki 
Sunekos®, założycielka Instytutu Badań 
Klinicznych i Bioinżynierii DERMING
w Mediolanie 

„Sunekos® to produkt niezmiernie 
łatwy w użyciu. Może być podawany 
techniką mikrobolusa, techniką płynu 
śródmiąższowego, a także kaniulą. Nie 
występuje ryzyko akumulacji. Począt-
kowe efekty widoczne są już około 10 
dni po pierwszym zabiegu, a ostatecz-
ny utrzymuje się ponad 6 miesięcy. 
Potwierdzają to przeprowadzone ba-
dania kliniczne, dlatego rekomenduję 
Sunekos jako produkt skuteczny i god-
ny zaufania dla pacjentów w różnych 
przedziałach wiekowych.”

Sunekos®
200 i 1200

premiera
na polskim
rynku medycyny
estetycznej

WIĘCEJ NIŻ
INIEKCJA

Aż 98% zadowolonych
pacjentów po zabiegu podania 

toksyny botulionowej.

BD Aesthetic Sp. z o.o.
03-151 Warszawa, ul. Modlińska 335e 
tel.: +48 22 290 68 70
www.bdaesthetic.com

BEZ BÓLU PRECYZJA
PODANIA

BEZ SKUTKÓW 
UBOCZNYCH

ZADOWOLENIE 
PACJENTA

LOJALNOŚĆ
PACJENTA

OSZCZĘDNOŚĆ 
PREPARATU DO 20%


