
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Program II Ogólnopolskie Forum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej 
Konferencja towarzysząca Targom Kosmetycznym Innova Beauty&Pharm 

Warszawa  2-3.12.2017 r. 

DZIEŃ I 

10:00 – 11:00 Rejestracja na Konferencje / Otwarcie Kas Targowych 

11:00 – 11:30 Rynek Kosmetyczny i Medycyny Estetycznej w Polsce i za granicą. Turystyka Medyczna 
w praktyce, czyli jak pozyskać Klienta zagranicznego na zabiegi w Polsce? 
Magdalena Rutkowska, Prezes Medical Travel Partner 
 Rynki potencjałowe dla polskich usług medycznych 
 Kompleksowa oferta medyczna  i jak ją wycenić 
 Procedury obsługi pacjenta zagranicznego 

 Strategia i marketing na rynki zagraniczne 

11:30 – 12:20 Nowoczesna regeneracja skóry - połączenie pilingu z mezoterapią podciśnieniowa i 
zastosowaniem nici liftingujących. 
Dr Krzysztof Kwela 
 Piling stabilizowanym kwasem trójchlorooctowym. 
 Mezoterapia podciśnieniowa w regeneracji skory : osocze bogatopłytkowe, a kwas 

hialuronowy.  
 Nici liftingujące PDO i polikaprolaktonowe - zastosowanie w głębokiej regeneracji skóry 

12:20 – 13:00 Ogromne możliwości maleńkich cząsteczek O2 i CO2 
Magdalena Czajkowska, kosmetolog, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 
Monika Pawlicka, kosmetolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji 
Zdrowia w Warszawie 
 Karboxyterapia 
 Oxybrazja 
 Infuzja tlenowa 

13:00 – 13:30 Czas na przerwę i zwiedzanie stoisk 

13:30 – 14:00 Anti Aging Masters – Przełom w Kosmetologii 
Magdalena Wdowiak – Beauty Room 



14:00 – 15:00 Prawa Pacjenta i Prawa Kosmetologa. Odpowiedzialność kadry zarządzającej za błędy 
lekarskie oraz błędy personelu gabinetu 
Katarzyna Przyborowska – Partner Kancelarii Lege Artis 
 
 

15:00 – 15:30 Zastosowanie frakcyjnej radiofrekwencji igłowej w zabiegach kosmetologicznych. 
Kalina Ziółkowska - dyplomowany kosmetolog, absolwentka wydziału farmaceutycznego 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, wiceprezes zarządu Kosmetologicznej 
Organizacji Studenckiej działającej przy CM UMK, specjalista kosmetologii estetycznej w Centrum 
Medycznym Kwel-Med. 
 Mechanizm działania frakcyjnej radiofrekwencji igłowej 
 Wskazania estetyczne do zabiegu 
 Optymalne procedury zabiegowe 4. Efekty uzyskane po serii zabiegów w konkretnych 

przypadkach 

15:30 – 16:00 Terapia trychologiczna – skuteczna propozycja w walce z nadmiernym wypadaniem 
włosów i łysieniem: 
Emilia Młodzianowska, kosmetolog, trycholog w firmie Trichomed Warszawa. Absolwentka 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Współautorka działu o 
składnikach aktywnych kosmeceutyków trychologicznych w książce p. Julitty Siemiątkowskiej 
„Zarys trychologii kosmetycznej”. 
 Co to jest trychologia 
 Przyczyny wypadania włosów 
 Rodzaje łysienia 
 Substancje aktywne stosowane przeciw wypadaniu włosów 
 Indywidualne terapie trychologoiczne przeciw wypadaniu włosów – etapy i postępy kuracji.  

16:00 – 16:30 Social media w Twoim salonie - tricki i sztuczki budowania przewagi konkurencyjnej 
Marek Baron, Marketing Beauty 

16:30 – 17:00 Trychologia jako nowa usługa w gabinecie kosmetycznym 
Ilona Junga – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego 

DZIEŃ II 

11:00 – 11:30 Dokumentowanie procesów sterylizacji narzędzi w gabinetach Kosmetycznych 
Ewa Jańczak - Biegańska - Lek. Stomatolog i Specjalista Prawa Medycznego i orzecznictwa 
Medycznego, Konsultant, Biegły Sądowy 

11:30 – 12:00   Dotacje w branży kosmetycznej. Stawiamy na rozwój poprzez dofinansowanie w 
gabinecie / klinice / SPA 
Dominik Hudzik, biurodotacji.pl 

12:00 – 12:30 Zakłucia, Rany, Zacięcia i Oparzenia – mała rana / wielki problem? 
Ewa Jańczak - Biegańska - Lek. Stomatolog i Specjalista Prawa Medycznego i orzecznictwa 
Medycznego, Konsultant, Biegły Sądowy 
 

12:30 – 13:00 "Synergistyczne połączenie hiperbarycznego tlenu oraz organicznych kosmetyków 
naturalnych jako skuteczna terapia w walce z różnymi problemami skóry" 
Anna Koronowska – Korona Klinic 

13:00 – 14:00 Czas na zwiedzanie stoisk 

14:00 – 14:30 O wizerunek Lekarza i Kosmetologa lepiej dbać niż go leczyć 



 

 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://www.beauty.ibfgroup.pl/  
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Kamil Radomski – CEO, PReal’s 

14:30 – 15:00 Światło UV w kosmetyce 
Dr inż. Łukasz Biłos, BJB Cosmetics 

14:30 – 15:00 Peelingi chemiczne - skuteczne, popularne, kontrowersyjne. Za co kochamy kwasy ?  
Anna Koronowska – Korona Klinic 

15:00 – 15:45 Sposoby skutecznego budowania zespołu 
Prof. Henryk Mruk 
 Jak budować wizję rozwoju i wskazywać kierunek rozwoju gabinetu, 
 Jak zwiększać skuteczność i efektywność pracy zespołu, 
 Jak się skutecznie komunikować w zespole, 
 Jak właściwie motywować współpracowników, 
 Jak tworzyć kulturę organizacyjna zespołu. 

15:45 – 16:30 Beauty Works – Zwiększ rentowność swojego gabinetu poprzez skuteczne relacje z 
Klientami? 
Barbara Persona - Coach 
1. Budowanie marki gabinetu. Jak dobry wizerunek pomaga w zdobywaniu nowych i utrzymaniu 

stałych klientów, czyli co zrobić żeby nasi klienci chcieli do nas wracać a partnerzy z nami 
współpracować?  

2. Konkurencja motywuje czy zniechęca? Dlaczego klienci są coraz bardziej wymagający? Jak 
postępować w sytuacji kryzysowej żeby nie stracić swojej marki i stałego klienta?  

3. Konflikt z klientem to nie koniec świata. Jak poradzić sobie z roszczeniami lub nierealnymi 
oczekiwaniami klientów? 

16:30 – 17:00 Zmiany starzeniowe w obrębie twarzoczaszki – dbanie o skórę to tylko połowa sukcesu. 
Jak nie dopuszczać do zbyt dużych zmian anatomicznych, aby zapobiec efektowi pięknej 
skóry na „starych” rysach twarzy? 
Dr Bohdan Potocki 

http://www.beauty.ibfgroup.pl/
mailto:biuro@ibfgroup.pl

