
10 MARCA 2017 

Odbyła się konferencja prasowa poświęcona: 

Innowacyjności i bezpieczeństwu w medycynie estetycznej - rozwój rynku w 
Polsce i w Europie.

Na konferencji jako prelegenci wystąpili :

Joanna Szendzielorz-Tajak
Waldemar Kita
Michel Cheron

TEMATY: globalny rynek medycyny estetycznej w liczbach, trendy, nowości od Laboratoires
Vivacy (system śledzenia produktów, nowe ergonomiczne strzykawki, produkty z nową 

substancją znieczulająca mepivacainą)





MSN.pl, Eksperci: zabiegi medycyny estetycznej w Polsce coraz bardziej popularne - W Polsce prawie dwukrotnie szybciej zwiększa się 
zainteresowanie medycyną estetyczną aniżeli wynosi średnia na całym świecie - poinformowano w piątek na konferencji prasowej w 
Warszawie poświęconej najnowszym trendom w tej dziedzinie. http://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/eksperci-zabiegi-
medycyny-estetycznej-w-polsce-coraz-bardziej-popularne/ar-AAo8bWJ

Medycyna Praktyczna (MP.pl), Zabiegi medycyny estetycznej coraz bardziej popularne - W Polsce prawie dwukrotnie szybciej zwiększa 
się zainteresowanie medycyną estetyczną, aniżeli wynosi średnia na całym świecie - poinformowano w piątek na konferencji prasowej 
w Warszawie poświęconej najnowszym trendom w tej dziedzinie. http://dermatologia.mp.pl/aktualnosci/160523,zabiegi-medycyny-
estetycznej-coraz-bardziej-popularne

Rynek Zdrowia, Eksperci: zabiegi medycyny estetycznej w Polsce coraz bardziej popularne - W Polsce prawie dwukrotnie szybciej 
zwiększa się zainteresowanie medycyną estetyczną aniżeli wynosi średnia na całym świecie - poinformowano w piątek (10 marca) na 
konferencji prasowej w Warszawie poświęconej najnowszym trendom w tej dziedzinie. http://www.rynekzdrowia.pl/Po-
godzinach/Eksperci-zabiegi-medycyny-estetycznej-w-Polsce-coraz-bardziej-popularne,170921,10.html

Kreatywka.pl, Medycyna estetyczna lubi wypełniacze – materiał na postawie Newserii.pl; http://www.kreatywna.pl/uroda/medycyna-
estetyczna-lubi-wypelniacze/

Laboratoria.net, Wypełniacze najpopularniejsze w medycynie estetycznej – materiał na postawie Newserii.pl; 
http://laboratoria.net/aktualnosci/26962.html

Depesza PAP Nauka, 
http://nauka.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_nauka.pap.pl&_PageID=11&s=demo&kat=ZDROWIE&_CheckSum=552441435

Po konferencji w mediach pojawiły się liczne publikacje odnośnie poruszonego tematu. 
Oto kilka z nich:

http://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/eksperci-zabiegi-medycyny-estetycznej-w-polsce-coraz-bardziej-popularne/ar-AAo8bWJ
http://dermatologia.mp.pl/aktualnosci/160523,zabiegi-medycyny-estetycznej-coraz-bardziej-popularne
http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Eksperci-zabiegi-medycyny-estetycznej-w-Polsce-coraz-bardziej-popularne,170921,10.html
http://www.kreatywna.pl/uroda/medycyna-estetyczna-lubi-wypelniacze/
http://laboratoria.net/aktualnosci/26962.html
http://nauka.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_nauka.pap.pl&_PageID=11&s=demo&kat=ZDROWIE&_CheckSum=552441435


e-makijaż.pl, Zabiegi oparte na wypełniaczach najpopularniejsze w medycynie estetycznej. W kolejnych latach modne stanie się 
konturowanie ciała - materiał na postawie Newserii.pl; http://e-makijaz.pl/zabiegi-oparte-na-wypelniaczach-najpopularniejsze-w-
medycynie-estetycznej-w-kolejnych-latach-modne-stanie-sie-konturowanie-ciala/

SzybkaJazda.pl, Zabiegi oparte na wypełniaczach najpopularniejsze w medycynie estetycznej. W kolejnych latach modne stanie się 
konturowanie ciała – materiał na podstawie informacji z Newserii.pl 
http://szybkajazda.pl/uroda/article,zabiegi_oparte_na_wypelniaczach_najpopularniejsze_w_medycyni,19432,1,1,1.html

GlobalEconomy.pl, Wiosna... bądź piękna! ZABIEGI OPARTE NA WYPEŁNIACZACH NAJPOPULARNIEJSZE W MEDYCYNIE 
ESTETYCZNEJ. W KOLEJNYCH LATACH MODNE STANIE SIĘ KONTUROWANIE CIAŁA - W. Kita prezes zarządu Laboratories France –
artykuł na podstawie depeszy PAP; http://globaleconomy.pl/problematyka-spoleczna/kultura/22854-wiosna-badz-piekna-zabiegi-
oparte-na-wypelniaczach-najpopularniejsze-w-medycynie-estetycznej-w-kolejnych-latach-modne-stanie-sie-konturowanie-ciala-w-
kita-prezes-zarzadu-laboratories-france

Youtube.com, Zabiegi oparte na wypełniaczach najpopularniejsze w medycynie estetycznej – na serwisie zostało zamieszczone 2-
minutowe nagranie pana Waldemara Kity wraz z tekstem stworzonym przez Newserie; 
https://www.youtube.com/watch?v=N4HVF36okEM

Counichsłychać.pl, Zabiegi oparte na wypełniaczach najpopularniejsze w medycynie estetycznej. W kolejnych latach modne stanie 
się konturowanie ciała – materiał na podstawie Newseria.pl, https://counichslychac.pl/news/zabiegi-oparte-na-wypelniaczach-
najpopularniejsze-w-medycynie-estetycznej-w-kolejnych-latach-modne-stanie-sie-konturowanie-ciala

http://e-makijaz.pl/zabiegi-oparte-na-wypelniaczach-najpopularniejsze-w-medycynie-estetycznej-w-kolejnych-latach-modne-stanie-sie-konturowanie-ciala/
http://szybkajazda.pl/uroda/article,zabiegi_oparte_na_wypelniaczach_najpopularniejsze_w_medycyni,19432,1,1,1.html
http://globaleconomy.pl/problematyka-spoleczna/kultura/22854-wiosna-badz-piekna-zabiegi-oparte-na-wypelniaczach-najpopularniejsze-w-medycynie-estetycznej-w-kolejnych-latach-modne-stanie-sie-konturowanie-ciala-w-kita-prezes-zarzadu-laboratories-france
https://www.youtube.com/watch?v=N4HVF36okEM
https://counichslychac.pl/news/zabiegi-oparte-na-wypelniaczach-najpopularniejsze-w-medycynie-estetycznej-w-kolejnych-latach-modne-stanie-sie-konturowanie-ciala

