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Sesderma – Mediderma

Geny
zarządzają czasem
Preparaty Medidermy i Sesdermy stosują lekarze i kosmetyczki w blisko 40 krajach świata.
W Polsce profesjonaliści cenią sobie innowacyjne formy peelingów i kosmeceutyków tych marek.
Z twórcą obu laboratoriów, dr. Gabrielem Serrano rozmawiamy o najnowszych osiągnięciach z zakresu bioodnowy i rewitalizacji skóry.

Od 25 lat pasjonuje Pana tworzenie nowych koncepcji pielęgnacji z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć dermatologii i kosmetologii. Co jest najważniejsze w utrzymaniu dobrej kondycji skóry na długie lata?

re rozluźnia mięśnie wokół ekspresyjnych obszarów twarzy,
z preparatem Fillderma nano, który – dzięki zastosowaniu nanotechnologii, pozwalającej na penetrację składników w głąb skóry – wypełnia zmarszczki od wewnątrz.

Prawidłowa pielęgnacja powinna być ukierunkowana na
utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia skóry. Dlatego
Mediderma kładzie nacisk na innowacje w tej dziedzinie,
opracowując najnowsze specjalistyczne preparaty zapewniające wielopoziomowe działanie nawilżające.

Jeszcze kilka lat temu klienci słyszeli od lekarzy wykonujących zabiegi estetyczne, że skuteczne metody anti-aging
są domeną absolutnie medyczną – myślę tu przede
wszystkim o modnych do niedawna zabiegach silnie złuszczających. Dziś wiemy, że doświadczone kosmetyczki i kosmetolodzy mają do dyspozycji innowacyjne preparaty,
pozwalające na osiąganie porównywalnych efektów.

Jest Pan doskonałym dermatologiem-praktykiem,
a jednocześnie, co rzadkie, nie należy pan do orędowników popularnych zabiegów z wykorzystaniem toksyny botulinowej czy ostrzykiwania skóry. Czy mamy
alternatywy dla tych metod?
Intensywnie pracowaliśmy nad alternatywnymi terapiami anti-aging i mamy świetne efekty – promujemy alternatywę dla
ostrzykiwań w postaci kombinacji naszego serum Btses, któ-

LNE & spa

Zarówno lekarze, jak i kosmetyczki mają swój zakres kompetencji oraz produkty, które mogą stosować. Najwięcej zależy od naszej wiedzy i umiejętności oraz od oczekiwań klientów. Najważniejsze jest, aby używać zaawansowanych produktów w odpowiedni sposób, czyli doskonale je znać – ich formułę, zastosowanie i sposób aplikacji. Wówczas kwestia, kto wykonuje zabieg –
lekarz czy kosmetyczka – nie jest już taka istotna.
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Jakie osiągnięcia Sesdermy należą do najciekawszych,
najbardziej obiecujących?

Grupa Sesderma – innowacje w dermokosmetyce

W tym momencie pracujemy nad innowacyjnymi produktami.
Dzięki wykorzystaniu nanotechnologii jesteśmy w stanie zamknąć w kapsułkach o wielkości liczonej w nanometrach składniki aktywne, które będą w stanie dotrzeć do głębszych warstw
skóry przez kanały folikularne i tam szybko i efektywnie działać.
Za chwilkę wprowadzimy też jako pierwsi na świecie pierwszą linię kosmetyków zawierających trzy rodzaje kwasu hialuronowego. Dzięki temu będziemy w stanie nawilżyć głębokie partie skóry oraz oczywiście również warstwy powierzchowne. Nazywamy
to wielowarstwowym nawilżaniem – to unikalny i bardzo innowacyjny system, możliwy dzięki nanotechnologii.

W 1989 r. w Walencji, dr. Gabriel Serrano wraz
z zespołem dermatologów założył firmę Sesderma, która
wraz z rozwojem i rozszerzeniem oferty przekształciła się
w Grupę Sesderma, najważniejszą na hiszpańskim rynku
dermokosmetycznym. Laboratorium Sesderma liczy
ponad 14000 m2 powierzchni, zatrudnia 300 osób
i oferuje ponad 500 produktów.

Pracujecie także nad preparatami oddziałującymi na geny. Czy to przyszłość, czy teraźniejszość kosmetologii?
Efekty badań już mamy. Opracowaliśmy bardzo skuteczny produkt, który wpływa na geny – krem Resveraderm. Działa on na
białka znajdujące się w rdzeniu komórek, aktywując sirutinę
1, która jest genem długowieczności. Niedługo wprowadzimy
nową linię kosmetyków – Geneses, której zadaniem będzie silne
odmłodzenie skóry. Naszym celem jest aktywacja kilku genów,
począwszy od tzw. „genu zarządzającego czasem” – to on kontroluje nasze komórki, sprawiając, że są aktywne lub nie, w zależności od pory dnia czy nocy. Mamy swój wewnętrzny rytm i niektóre komórki są aktywne w dzień, a inne w nocy. Wraz z wiekiem możliwości tych komórek maleją i te, które powinny pracować w nocy, przestają to robić. Musimy je obudzić, bo jeśli tego
nie zrobimy, skóra nie dostanie dostatecznie dużo kwasu hialuronowego, czyli nie będzie nawilżona i zaczną się problemy.
Dlatego pracujemy również nad peptydami. Staramy się ulepszać technologie zamykania molekuł o dużym rozmiarze w specjalnych kapsułkach, tak abyśmy nie musieli redukować ich wielkości, ale żeby mogły przejść przez barierę skórną. Nanoprodukty będą ukierunkowane głównie na takie problemy jak zniszczenie DNA. Będą aktywowały komórki poprzez wpływ na geny
i pozwolą makromolekułom penetrować w głąb skóry.

Zdobywacie liczne wyróżnienia medyczne i farmaceutyczne. Z jakich osiągnięć jesteście najbardziej dumni?
Nie jestem w stanie powiedzieć, z której nagrody jestem najbardziej dumny, ponieważ każda z nich została przyznana za inny produkt, a każdy z nich był innowacyjny w momencie wprowadzenia
na rynek. Wiele firm próbowało nasze rozwiązania kopiować, ale
nie odniosły sukcesów na tym polu. Ostatnio, jak pewnie wiecie,
dostaliśmy bardzo ważną nagrodę w Hiszpanii. Nasz prestiżowy
produkt – serum C-vit Liposomal wykorzystuje najnowsze liposomy, w których zamknięte są wszystkie składniki serum.

Jakie preparaty Sesdermy szczególnie zainteresują profesjonalistów?
Polecałbym kosmetyczkom wypróbowanie linii Daeses, która jest
alternatywą dla chirurgicznego liftingu, linię Btses, o której wspominałem już wcześniej, oraz Acglicolic – preparat z kwasem gliko-
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• Mediderma – preparaty profesjonalne.
• Sesderma – preparaty do
użytku domowego.
• Sesderma Nanotech
– zaawansowana
nanotechnologia
w dermokosmetyce.
Firmowe innowacje: peelingi
żelowe, Fillderma Nano
– nieinwazyjne wypełnianie
zmarszczek, Resveraderm
AntiOX (silny koktajl
antyoksydacyjny
z resweratrolem, koenzymem
Q10, retinolem i witaminami
C i E), C Vit Liposomal
Serum, linia Ferulac

lowym, który ma silne działanie odmładzające. Jestem przekonany, ze zarówno profesjonaliści, jak i ich klienci będą bardzo zadowoleni z rezultatów zabiegów.
Jakiego rodzaju wsparcie proponujecie waszym partnerom biznesowym – gabinetom kosmetycznym?
Wspieramy profesjonalistów głównie poprzez prowadzenie zindywidualizowanych warsztatów w gabinetach oraz przez tworzenie
specjalistycznych materiałów, które mogą pobrać z naszej strony
po zalogowaniu się. W ten sposób pomagamy im zwiększyć także
ofertę produktów i sprzedaż detaliczną. Oczywiście dostarczamy
też reklamy i postery. To najlepsze sposoby na lepsze poznanie
naszych produktów gabinetowych i detalicznych.

Jak postrzega Pan przyszłość nowoczesnej kosmetyki?
Jak już wspominałem, wierzę, że terapie genowe będą zabiegami
nowej generacji i w tym zakresie Sesderma ma już coś do powiedzenia – to wspomniana linia Geneses. Cały czas z pewnością będą rozwijać się także nowoczesne zabiegi złuszczające oraz terapie
łączone, działające synergistycznie.

Z niecierpliwością czekamy zatem na spotkanie z Panem
podczas Jubileuszowego 25. Międzynarodowego Kongresu
LNE & spa, gdzie po raz pierwszy w Polsce będzie mogło
spotkać się z Panem tak szerokie grono profesjonalistów.

www.lne.pl

