BIOSTYMULACJA

Chodzi o Sunekos, opracowany przez włoską firmę badawczą z Mediolanu - Professional Dietetics, która zajmuje
się tworzeniem i badaniem
preparatów na bazie aminokwasów. Nowy produkt miał
premierę na początku lutego na paryskiej konferencji
IMCAS, natomiast w Polsce
po raz pierwszy był prezentowany szerokiemu gronu
odbiorców podczas XIX Międzynarodowego
Kongresu
Dermatologii
Estetycznej
i Medycyny Anti-Aging (9-11
marca). Preparat wyróżnia się
chronionym międzynarodowym patentem składem - to
połączenie ściśle wyselekcjonowanych, sześciu aminokwasów z nieusieciowanym
mało lub wielkocząsteczkowym kwasem hialuronowym.
Jak podkreśla producent, proporcje składników były pieczołowicie opracowywane na
podstawie badań in-vitro. Co
więcej w badaniach potwierdzono korzystny efekt stymulujący regenerację macierzy
pozakomórkowej (ECM). Wło-
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si przeprowadzili też badania kliniczne produktu na 25
zdrowych kobietach w wieku
pomiędzy 45 a 65 rokiem życia, w których potwierdzili skuteczność i bezpieczeństwo
stosowania. Firma udostępnia wyniki badań. Co ciekawe
powstała już polska praca na
temat tego preparatu.
POLSKIE OBSERWACJE
Badanie obserwacyjne prowadzone jest w dwóch ośrodkach w Polsce przez lekarzy
Krystynę
Pawełczyk-Palę,
właściciela sieci Gabinetów
Juwena oraz Krzysztofa Kaczyńskiego z Kaczyńscy Clinic. Jak informuje nas doktor
Kaczyński do połowy sierpnia
przeprowadzono po 3 zabiegi
z wykorzystaniem Sunekos
200 na 20 pacjentkach. Obecnie dysponujemy wynikami obserwacji 18 pacjentek
po 1 miesiącu oraz 9 pacjentek po 2 miesiącach od zakończenia leczenia – przekazuje lekarz. Chociaż z analizy
wyników terapii wynika, że
procentowo najlepsze efekty
(pomiar spłycenia zmarszczek), uzyskano dla czoła (5
pacjentek, 64% poprawy) to
zarówno lekarze jak i pacjenci najbardziej zadowoleni byli
z wyników terapii w okolicy
oka, w tym na górnej i dolnej
powiece. Dlaczego? Ponieważ aż u 12 pacjentek odnotowano wysoki procent
spłycenia zmarszczek - na
poziomie 57 proc. Na dodatek badacze zaobserwowali
u tych pacjentek znaczące
rozjaśnienie cieni pod oczami

oraz poprawę nawilżenia i elastyczności skóry. Dobre efekty zanotowano też w okolicy
ust (52-procentowe wypłycenie) oraz gładzizny (50 proc.).
Podczas polskiego badania
obserwacyjnego
mierzono
też zadowolenie pacjentek
z efektów leczenia w skali
GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale). Pacjentki
były zadowolone. Uzyskano
wynik 3,56 po 4 tygodniach
i 3,78 po 8 tygodniach od zakończenia leczenia. Podczas
badania nie odnotowano
istotnych działań niepożądanych.
BADANIA
I UNIKALNY SKŁAD
Dr n. med. Beata Dethloff lekarz medycyny estetycznej,
doktor endokrynologii i specjalista w zakresie chorób
wewnętrznych II stopnia oraz
twórczyni marki klinik medycyny estetycznej i anti aging
podkreśla, że w swojej praktyce stara się rygorystycznie
weryfikować nowości, przed
zastosowaniem u pacjentów.
Kluczowymi kryteriami doboru metod są dla niej skuteczność i bezpieczeństwo.
Do wypróbowania Sunekosu
przekonały ją wyniki wykonanych we Włoszech badań klinicznych. Dodaje, że zwróciła
też uwagę na polskie badania
obserwacyjne, które potwierdziły bezpieczeństwo i skuteczność preparatu nawet
w delikatnej okolicy oka. Jej
szczególne zainteresowanie
wzbudził oficjalnie opatentowany, unikalny skład produk-

tu, który oprócz nieusieciowanego kwasu hialuronowego
zawiera precyzyjnie dobrane
aminokwasy (glicyna, L-prolina, L-lizyna, L-alanina, L-walina, L-leucyna). Jak zauważa
lekarka szczególne znaczenie
ma działanie waliny i alaniny.
Substancje te umożliwiają
wytwarzanie elastyny, co potwierdziły włoskie badania.
Dr Beata Dethloff przyznaje,
że stosuje nowy preparat
stosunkowo krótko. W końcu
pojawił się na rynku dopiero
na początku tego roku. Jednak już teraz jest zadowolona
z naturalnych i stosunkowo
szybko – jak na preparat biostymulacyjny – pojawiających
się efektów. Jak opowiada
pierwsze rezultaty widoczne
są nawet tuż po zabiegu, natomiast istotne rozświetlenie
i ujędrnienie skóry następuje po około 10-12 dniach.
Ostateczne efekty (redukcja
zmarszczek, poprawa elastyczności skóry, głębokie
nawilżenie) uzyskiwane są
– zdaniem dr Dethloff - po
czterech sesjach. Lekarka
wykonuje zabiegi co 7-10 dni.
Rezultaty powinny się utrzymać około pół roku. Doktor
zastrzega, że podobnie jak
w przypadku większości zabiegów z zakresu medycyny
estetycznej, także i tu występują przeciwwskazania.
Należy do nich m. in. ciąża,
karmienie piersią, choroby
autoimmunologiczne, stany
zapalne skóry, w tym aktywne zmiany trądzikowe, bądź
opryszczka.
Źródło: Rynek estetyczny
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W ostatnich latach
obserwuje się
rozwój metod
biostymulacyjnych
Krzysztof
Kaczyński
w medycynie
estetycznej w Polsce.
Zabiegi z wykorzystaniem
osocza bogatopłytkowego
przetarły szlak dla substancji
autologicznych. Ostatnio
na rynku pojawiło się też
kilka produktów, które
choć nieautologiczne,
charakteryzują się działaniem
biostymulacyjnym. Pytamy
lekarzy o ich doświadczenia
z jednym z najnowszych tego
typu preparatów
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Zalety produktu:
Naturalny efekt wypełniający
Wygładzenie zmarszczek
Redukcja cieni pod oczami
Długotrwałe i głębokie nawilżenie skóry
Skuteczna profilaktyka przeciwstarzeniowa
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