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Lektorė

Dr. Diana Judina
Gydytoja-dermatovenerologė, kosmetologė, SkinTech&AestheticDermal (Ispanija) ekspertų grupės narė, 
sertifikuota kompanijos Valleks M „Mezoterapija ir pilingai“ krypties trenerė ir vadovė, sertifikuota Ipsen 
kompanijos trenerė (Maskvoje)

Lektorė

Gyd. Editos Mikuličienės pranešimai
Gydytoja, Estetinės medicinos specialistė, Dermatokosmetologė, Lietuvos Dermatokosmetologų ir Mezoterapeutų 
Asociacijos valdybos narė, Injekcinių veido procedūrų praktinių ir teorinių seminarų lektorė.

Estetinės medicinos specialistus į praktinį/teorinį seminarą

NAUJI HORIZONTAI ESTETINĖJE MEDICINOJE. 
Metodų sinergizmas. Schemos, protokolai ir technikos maksimaliems rezultatams.

PROGRAMOJE

2018 metų estetinės dermatologijos naujienos. 
Pagrindinės tendencijos. Procedūrų sudėtingoms zonoms 
parinkimas atsižvelgiant į šiandienines tendencijas ir 
klientų reikalavimus. Komplikacijos, galimi pavojai ir jų 
korekcijos galimybės. 

Ypatinga hialurono rūgšties revitalizantų „RRS Hyalift“ 
ir liftingo preparato „Tensor Lift“ suleidimo technika. 
Protokolai ir schemos maksimaliam liftingui. 

Praktinė procedūrų demonstracija.

Periorbitalinė zona - specialisto galimybės 
 Periorbitalinės zonos anatominiai ir fiziologiniai ypatumai.
  Pagrindinės periorbitalinės zonos problemos ir jų atsiradimo 

priežastys
 Hiperpigmentacijos periorbitalinėje zonoje priežastys ir 

korekcijos būdai.
 Techninės galimybės koreguojant orbitalinę sritį. Adata ar 

kaniulė?
 Kombinacija: botulino toksino ir „RRS Eyes“ preparato 

procedūra.

Praktinė procedūrų demonstracija.

Desinfiltral - fermentas hialuronidazė. Taisome savo klaidas. 
 Nekrozės rizikos šalinimas po HA užpildų. Galimybės laike. 

Dozės. 

Celiulito ir strijų korekcija. Preparatai ir procedūros esant odos 
deformacijoms po staigaus svorio netekimo, nėštumo. RRS 
Cellutrix ir RRS Strimatrix kombinacijos ir protokolai. Praktinė 
procedūrų demonstracija.

Lipolizė. „Slim Face“ procedūra. Saugu: patenkintas pacientas – 
ramus gydytojas. Praktinė procedūrų demonstracija.

Nechirurginė veido, kaklo ir dekolte zonos rejuvenacija 
pasitelkiant naujausias technikas ir preparatus.Praktinė 
procedūrų demonstracija.

Cheminiai pilingai: „Easy TCA“ – Saugus trichloracto rūgšties 
pilingas. Kontroliuojama procedūra, efektyvūs sprendimai. 
Klinikiniai procedūros atlikimo ypatumai. Galimybės su „Pixel 
Peel“. Naujos fenolio pilingų perspektyvos. Klinikinių tyrimų 
rezultatai. Praktinė procedūrų demonstracija.

Pilingo poprocedūrinė priežiūra – būtinybė. 

Estetinių programų sėkmės garantas: sinregiškai veikiantys ir 
palaikantys produktai odos priežiūrai namuose.

 Kompleksinis preparatas XL Hair - nauja medicininė terapija 
kovojant su plaukų slinkimu.

 Preparato RRS Tensor Lift galimybės kaklo srityje. Klinikinių 
atvejų pristatymas.


