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O innowacjach w zastosowaniu nici PDO podczas konferencji 

Instytutu Praktyki Zabiegów Estetycznych 

 

Zabiegi estetyczne,  jak najmniej inwazyjne i jednocześnie najbardziej skuteczne – to trend, 

który króluje od kilku lat. W gabinetach stawia się na naturalność i zapobieganie oznakom starości. 

Idziemy do gabinetu nie tylko po to, aby redukować objawy starzenia się skóry, lecz także po to aby 

działać profilaktycznie – maksymalizować efekty zabiegów przy jak najmniejszej inwazyjności i 

skracaniu czasu rekonwalescencji.   

Jednym z zabiegów, który w ostatnich latach robi  furorę zarówno wśród zabiegowców, jak i 

pacjentów jest zabieg z użyciem nici PDO. Potrafi szybko wygładzić zmarszczki i bruzdy, a  jednocześnie 

rozprawić się z wiotkością skóry. Wraz z coraz większą popularnością tej metody odmładzania, pojawia 

się szereg pytań o zabieg. 

Odpowiedzią na  duże zainteresowanie zabiegami z wykorzystaniem nici PDO jest konferencja 

szkoleniowa „Po nitce do piękna. Nici liftingujące PDO – innowacyjna terapia odmładzająca” 

zorganizowana przez Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych. Konferencja, która odbędzie się w 

sobotę 16 września br. w Warszawie, skierowana jest do specjalistów zajmujących się zabiegami 

estetycznymi  - lekarzy, pielęgniarek i kosmetologów. 

Organizatorzy położyli duży nacisk na stronę merytoryczną spotkania. Wśród prelegentów są 

lekarze medycyny estetycznej - ginekolog  dr n. med. Agnieszka Ledniowska, dermatolog Maria 

Tryfonova (UKRAINA), dr n. med. Anna Markowicz, propagatorka holistycznej terapii 

przeciwstarzeniowej, kardiolog  Gabriela Mercik, a także ekspert ds. strategii PR i marketingu Paweł 

Kamiński. 

- Implantacja nici PDO w skórze to przełomowa i szybka procedura modelowania i ujędrniania skóry. 

Nici PDO pobudzają w tkankach produkcję kolagenu, który jest odpowiedzialny za napięcie i jędrność 

skóry oraz stymulują fibroblasty do produkcji elastyny - białka odpowiedzialnego za sprężystość skóry. 

Nici po wprowadzeniu podskórnym tworzą rusztowanie dla skóry, podtrzymują ją i napinają – mówi dr 

n. med. Anna Markowicz, jedna z zaproszonych prelegentek, która wprowadzi uczestników w temat 

zabiegów z użyciem nici PDO, omówi obszary zabiegowe i rodzaje nici, a także wskazania i 

przeciwwskazania do zabiegów. Ważnym elementem spotkania będzie analiza możliwych powikłań po 

zabiegach z użyciem nici PDO przez dr n. med. Agnieszkę Ledniowską, a także temat zastosowania nici 

PDO i urządzeń kosmetycznych w zabiegach modelowania sylwetki, który poprowadzi Maria 

Tryfonova. Zabiegi estetyczne z zastosowaniem nanopeptydów w połączeniu z nitkami PDO omówi dr 

Gabriela Mercik, autorka metody dr Gabriela Lift. 

Aby przełożyć teorię na praktykę organizatorzy zaplanowali pokazowy zabieg z użyciem nici PDO. 

Patronat medialny nad konferencją sprawują: czasopismo LNE, Kosmetologia Estetyczna, Zwierciadło, 

Aesthetica, Codziennik Kosmetyczny, Kosmetykaprofesjonalna.pl, Beauty Mission. Partnerem 
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strategicznym konferencji jest platforma sprzedażowa Dermatic.pl, Marie Engman Aesthetic Academy 

(MEAA), CARA, T-LAB, amalian. 

 

Szczegółowe informacje: 

Termin: 16 września 2017, godz. 10.00 – 16.30 

MIEJSCE: Sala Żółta, Budynek FOCUS, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa 

Rejestracja: www.ipze.pl 

 

PROGRAM: 

9.15 – rejestracja uczestników 

10.00 – 10.10   rozpoczęcie konferencji 

10.10 – 11.05  Zastosowanie nici PDO - obszary zabiegowe, rodzaje nici, procedura zabiegowa, 

wskazania i przeciwwskazania do stosowania nici PDO - dr n. med. Anna Markowicz 

11.10 – 11.55   Inteligentne nanopeptydy w połączeniu z nićmi PDO w zabiegach estetycznych - dr 

Gabriela Mercik  

11.55 - 12.20 przerwa kawowa 

12.20 – 12.35  Być krok przed konkurencją - jak zdobyć i utrzymać klientów  - Paweł Kamiński, ekspert 

ds. strategii PR i marketingu 

12.40 – 13.35   Zastosowanie nici PDO i urządzeń kosmetycznych w zabiegach modelowania sylwetki – 

dr Maria Trifanova 

13.40 – 14.25 Techniki zabiegowe z wykorzystaniem nici PDO - case study – dr Gabriela Mercik 

14.25 – 15.00  przerwa obiadowa 

15.00  - 15.50   Analiza powikłań po zabiegach z użyciem nici PDO/COG - jak, dlaczego i co robić - studia 

przypadków - dr n med. Agnieszka Ledniowska 

16.00  – 16.30 Pokaz zabiegu z wykorzystaniem nici PDO - dr n med. Agnieszka Ledniowska 

 

Organizator:  

Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych powstał w listopadzie 2016 roku w odpowiedzi na sygnały 

płynące z rynku usług zabiegów estetycznych. IPZE jest platformą służącą integracji branży usług 

zabiegów estetycznych, wymiany doświadczeń i przydatnej współpracy ponad biznesowymi 

http://www.ipze.pl/
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podziałami. Regularnie organizowane przez IPZE merytoryczne konferencje, seminaria i webinaria 

mają na celu wspieranie specjalistów wykonujących zabiegi estetyczne, wskazywanie nowych 

kierunków rozwoju zawodowego, a także podnoszenie poziomu zaufania społecznego w zakresie usług 

zabiegów estetycznych. IPZE swoje działania kieruje do lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i 

kosmetologów. 

 

Osoba kontaktowa:  

Małgorzata Orłowska, event & marketing manager, 690 944 178, instytut@ipze.pl 

 


