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11:00 – 11:30 Dermatologia estetyczna  - Dr Ewa Kaniowska 
 
Dr N. Med. Ewa Kaniowska – Specjalista dermatolog. 
Założycielka Derma Puls – Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej. 
W 1983r. ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu im. Piastów Śląskich – Wydział 
Lekarski. Założycielka Derma Puls, Centrum Dermatologii Estetycznej, 
współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, 
członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych (ESCAD), Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Mezoterapii.  

Dr n. Med. Ewa Kaniowska od wielu lat prowadzi wykłady i zajęcia 
praktycznem.in. w Międzynarodowym Centrum medycyny Estetycznej  przy ul. 
Włodarzewskiej w Warszawie. 
Od ponad 30lat dr Kaniowska pracuje jako lekarz. Dr Ewa kaniowska specjalizuje się w 
nowatorskich technikach leczenia defektów twarzy, niechirurgicznej korekty nosa, a 
także w holistycznych terapiach leczniczych. 

Autorka licznych opracowań naukowych wydawanych podczas krajowych i 
międzynarodowych kongresów, licznych publikacji w prasie branżowej (Derma News, 
Dermatologia Estetyczna, Ekspert etc.)  
 
 
11:45 – 12:45  Najnowsze rozwiązania Hi-Tech w zabiegach redukcji tkanki 

tłuszczowej i modelowania sylwetki  
Specjalista terapii laserowych i łączonych technik inwazyjnych 
Milena Rzeczkowska 

 
Milena Rzeczkowska – Kierownik Działu Medycyny Estetycznej w firmie Nova Group. 

Posiada długoletnie doświadczenie w branży medycyny estetycznej oraz SPA & 

Wellness. Specjalista terapii laserowych i łączonych technik inwazyjnych w zabiegach 

anti-age i Beauty Med.  Z wykształcenia dyplomowany marketingowiec, autorka wielu 

publikacji, trener i wykładowca.  

 
 
 
 
 
 



 
13:00 – 14:00  Zbieram maile i co dalej, czyli jak skutecznie projektować 

kampanie reklamowe – Szkoleniowiec, Dolores Greń 
 
Dolores Greń – szkoleniowiec, konsultant, autorka publikacji. Właścicielka agencji 

reklamowej Pharmea. Doradza firmom w zakresie budowania wizerunku i promocji. Z 

wykształcenia biolog, kosmetolog oraz mgr zarządzania i marketingu. 10-letnie 

doświadczenie biznesowe, ponad 50 projektów promocyjnych i 1000 godzin na sali 

szkoleniowej. Współpracowała z markami takimi jak: Superpharm, Tołpa, Dr. Max, 

Guinot, Proastiq. 

 
 
14:15 – 15:45  Wpływ hormonów na skórę, włosy, paznokcie. Objawy skórne 

wskazujące na zaburzenia hormonalne – Dr Ewa Wierzbowska 
 
Dr Ewa Wierzbowska - Prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej - 

współzałożyciel Fundacji, specjalista endokrynolog - ginekolog, absolwentka AM w 

Warszawie. Staż asystencki odbyła w Zakładzie Endokrynologii Klinicznej AM w 

Warszawie pod kierownictwem prof. Jerzego Tetera. Działalność zawodową rozpoczęła 

jako pracownik naukowo - dydaktyczny w Klinice Endokrynologii Instytutu Ginekologii i 

Położnictwa AM w Warszawie pod kierownictwem prof. Jerzego Tetera. Następnie była 

wieloletnim kierownikiem Poradni Endokrynologii Ginekologicznej ZOZ Warszawa-

Śródmieście.  

Jest autorem pierwszych w Polsce wystąpień popularyzujących endokrynologię 

ginekologiczną i andrologię oraz programu profilaktyki endokrynologicznej w Polsce. 

Zorganizowała społeczne badania kobiet na Podhalu. Autor licznych prac naukowych i 

popularyzujących wiedzę z zakresu endokrynologii. Autor opracowań: "Istota i 

znaczenie profilaktyki schorzeń hormonozależnych dla zdrowia kobiet" - 

przedstawionego na konferencji WHO w Kopenhadze (1993r.) przez Krajowy Zespół 

przy MZiOS w Raporcie - Profile Zdrowia Kobiet w Polsce oraz "Zdrowie kobiet" - 

przedstawionego w raporcie rządowym na IV Światowej Konferencji ONZ w Pekinie 

(1995r.) oraz publikacji "HTZ - hormonalna terapia zastępcza u kobiet o menopauzie" - 

w czasopiśmie "Leki Współczesnej Terapii" (2000r.) 

 
 
16:00 – 17:00 CoverEXPRESS: technika która ułatwi Twoją pracę!  

French żelowy w 50 minut? To możliwe!   
Mistrzyni Świata World Cup Nail Art , Paulina Pastuszak  

 
Paulina Pastuszak-Głodzik – jest siedmiokrotną finalistką Mistrzostw Polski z zakresu 
Nail Art. oraz Mistrzynią Świata World Cup Nail Art w Monachium. W 2013 roku zajęła V 
miejsce na Nailympics London oraz VII na NailOPEN Rome. Wielokrotnie pełniła funkcję 
sędziego w polskich i międzynarodowych mistrzostwach stylizacji paznokci (najbardziej 
spektakularnym jest zaproszenie do sędziowania na CosmoNail Cup Malaysia 2013). 
Występowała wielokrotnie jako prelegent na największych w Polsce targach, prowadziła 
także szkolenia i warsztaty w których uczestniczyło już ponad tysiąc osób – zarówno w 
Polsce, jak i w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Norwegii. 



Niedziela 26.04.2015 
 
11:00 – 12:00  Nowość na polskim rynku – mesopeelingi chemiczne  

mgr Magdalena Sowa 
 

Magdalena Sowa- licencjonowany kosmetolog z tytułem mgr z biotechnologii, 
wykładowca w szkole kosmetycznej, właściciel firmy Este Group importującej kilka 
marek na polski rynek, autorka licznych wykładów i szkoleń z zakresu kosmetologii.  
 

 
12:15 – 13:15  Kwas hialuronowy i jego zastosowanie w medycynie estetycznej –  

Dr Przemysław Styczeń 
 
Dr Przemysław Styczeń - Lekarz medycyny estetycznej, słuchacz Podyplomowej Szkoły 

Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Ukończył Akademię Medyczną w Katowicach. 

Medycyna estetyczna to dla niego jeden ze sposobów poprawy jakości życia Pacjentów. 

Każdego traktuje indywidualnie. Zawsze szczegółowo wyjaśnia na czym polegają zabiegi 

i doradza, które będą w danym przypadku najwłaściwsze. Dba, by wszyscy czuli się 

w jego gabinecie bezpiecznie i komfortowo. 

Swoją wiedzę na temat najnowszych osiągnięć medycyny estetycznej 

systematycznie pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach oraz 

w konferencjach i kongresach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Polskiego 

Towarzystwa Mezoterapii oraz członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa 

Leczenia Ran. Jest autorem wielu artykułów prasowych z zakresu medycyny estetycznej. 

Jest też ekspertem na profilu Facebook „Piękno przez cały rok” – 

www.facebook.com/DrStyczen 

Ukończył program MBA in International Business w Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach. Posiad również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

w której ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia. 

W swojej praktyce interesuje się w szczególności medycyną regeneracyjną. 

Potwierdzeniem jego umiejętności w zakresie medycyny estetycznej jest kilkadziesiąt 

dyplomów i certyfikatów ze szkoleń, warsztatów i konferencji. 

 

 
13:30 – 14:30  Kolorometria i subtony skóry,  

Korekty i kamuflaże nieprawidłowo wykonanych makijaży 
permanentnych 
Powikłania po zabiegowe, Usuwanie makijażu permanentnego ze skóry  
Trener Makijażu Permanentnego, Marzena Kotowska 
 

Marzena Kotowska - Pasjonat makijażu permanentnego, po odbytych wielu szkoleniach w 

Polsce postanowiła szkolić się u najlepszych czyli w USA - makijaż permanentny w Stanach 

Zjednoczonych  wykonuje się od ponad 30 lat.  

Jedyny w Polsce Certyfikowany Międzynarodowy Trener  Biotouch Inc. USA, Trener I 
i II Stopnia (makijaż permanentny oczu, ust, brwi, kolorometria, korekty, kamuflaże, 
usuwanie makijażu (permanentnego), Trener metody Piórkowo-Kreskowej, Trener 
Makijażu Paramedycznego ( maskowanie plam  bielactwa, niwelowanie blizn, zajęczej 
wargi, rekonstrukcja otoczki sutka ). 


