6-8
września

2018
MEDYCYNA ESTETYCZNA WYKŁADY
7 września 2018 (piątek)
Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna

Sala 7

Sala 8

Poziom podstawowy

10.00 -11.00

Poziom zaawansowany

Złote standardy anatomii czyli nie zawsze według atlasu anatomii.
dr n. med. Michał Szałwiński

11.00-11.30

przerwa kawowa

11.30-12.30

Mezoterapia w biorewitalizacji skóry twarzy.

Techniki łączone - przeszczep tłuszczu z osoczem bogatopłytkowym w odmładzaniu skóry twarzy.
dr Fabio Fantozzi
(w potiwerdzeniu)

Sprawdzone i nowe metody redukcji blizn.
dr n. med. Lidia Majewska

12.30 -14.00

Przerwa lunchowa

14.00-15.00

Medycyna estetyczna w stomatologii.

lek.med Bartosz Pawlikowski

Nici PDO w korekcie ciała.
dr hab.n.med. Małgorzata Pihut

15.00-15.30

przerwa kawowa

15.30- 17.00

Do kiedy medycyna estetyczna a od kiedy leczenie skóry.
lek.med. Bartosz Pawlikowski

Wypełnianie tkanek miękkich - metody i preparaty
lek. med. Agnieszka Więckiewicz

www.dentalmedicashow.pl

Nowe trendy w odmładzaniu najtrudniejszych okolic
dr n.med. Małgorzata Uchman - Musielak

Zaawansowane techniki korekty strefy uśmiechu i proporcji twarzy przy użyciu
kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej.

Warsaw-Dental-Medica-Show

6-8
września

2018
MEDYCYNA ESTETYCZNA WYKŁADY
8 września 2018 (sobota)
Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna

Sala 7

Sala 8

Poziom podstawowy

10.00 -11.00

Poziom zaawansowany

Obrazowanie 3D w medycynie estetycznej

Toksyna botulinowa jako lek - w leczeniu bruksizmu, uśmiechu dziąsłowego,
nadpotliwości, migreny, otyłości i łysienia
doc. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

11.00-11.30

przerwa kawowa

11.30-12.30

Nici PDO w korekcji owalu twarzy

12.30-14.00

Przerwa lunchowa

14.00-15.00

Komórki macierzyste i regeneracyjne

15.00-15.30

przerwa kawowa

15.30-16.30

Zastosowanie laserów i
innych urządzeń high tech w terapii anti-aging - trendy i innowacje - podsumowanie 2017 i perspektywa 2018
lek. med. Bartosz Pawlikowski

Najnowsze i najskuteczniejsze metody redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej i
walki z cellulitem
dr n. med. Anna Skwarek

Powikłania w medycynie
estetycznej - jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić

Innowacje w medycynie
estetycznej - premiery 2018

Trendy w biostymulacji skóry - metody, preparaty i
urządzenia

dr n. med. Violetta Szycik
(w potwierdzeniu)

www.dentalmedicashow.pl

Powikłania po laserach - jak ich unikać

Warsaw-Dental-Medica-Show

dr n. med.
Bartosz Pawlikowski

dr n. med. Dorota Wydro
(w potwierdzeniu)

