Sunekos® 200 i 1200
premiera na polskim rynku
medycyny estetycznej
W POLSCE POJAWIŁA
SIĘ NOWOŚĆ – SYSTEM
REGENERACJI MACIERZY
POZAKOMÓRKOWEJ (ECM)
STOSOWANY W PROCESIE
BIOGENEZY SKÓRY
SUNEKOS®. DLACZEGO
WARTO ZWRÓCIĆ NA
NIEGO UWAGĘ?
POŁĄCZENIE NIEUSIECIOWANEGO KWASU
HIALURONOWEGO I OPATENTOWANEJ
SEKWENCJI AMINOKWASÓW
W związku z procesem starzenia się skóry obserwujemy zmniejszenie liczby i aktywności ﬁbroblastów,
a w rezultacie redukcję głównych elementów strukturalnych macierzy pozakomórkowej ECM (Extra
Cellular Matrix). Specjalna, opatentowana w 2015
roku kompozycja sześciu aminokwasów w zestawieniu z mało lub wysokocząsteczkowym kwasem
hialuronowym stymuluje produkcję włókien kolagenowych ale również, co zostało opublikowane w wynikach badań klinicznych, włókien elastyny. Odbudowuje także macierz zewnątrzkomórkową. Masa
atomowa kwasu hialuronowego w Sunekos odpowiada za szczególne wskazania preparatów i uzyskiwane
efekty. Zastosowane w jego składzie aminokwasy to:
glicyna, L-prolina, L-lizyna, L-leucyna, L-alanina,
L-walina. Ich odpowiednie stężenie i proporcje spowodowały efekty opisane szczegółowo w badaniu
klinicznym. Badanie kliniczne (przeprowadzone
w Instytucie Badań Klinicznych i Bioinżynierii DERMING w Mediolanie), które jest podstawą procedury Sunekos, zostało przeprowadzone na zdrowych
i wyrażających świadomą zgodę kobietach w wieku
pomiędzy 45 a 65 r.ż. Pacjentki zostały poddane 4.
sesjom wykonanym w odstępach 10 dni. Oceny użyte
w badaniu były zarówno kliniczne, jak i obserwacyjne. Pomiary wykonywano przed rozpoczęciem terapii, podczas kolejnych wizyt w odstępach 10 dni oraz
w wyznaczonych okresach po zakończeniu procedury
tj. w 2., 3. i 6. miesiącu od rozpoczęcia badania.
DWIE LINIE DLA RÓŻNYCH POTRZEB SKÓRY
W skład gamy produktów marki wchodzą dwie linie: Sunekos® 200 oraz Sunekos® 1200. Obie linie
zostały wyprodukowane przez Professional Dietetics, włoską ﬁrmę farmaceutyczną specjalizującą
się w zastosowaniu aminokwasów w różnych dziedzinach medycyny, między innymi onkologii, kardiologii, pulmonologii, nefrologii czy rehabilitacji.
Firma posiada 30 różnych patentów w tym zakresie.
Produkty zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), posiadają
międzynarodowy patent (PCT/IB2015) i rejestrację
Medical Device III klasy. Możliwe obszary iniekcji
to: twarz, szyja, dekolt, dłonie, ramiona, wewnętrzna
strona ud i obszar pod kolanami. Bardzo dobre efekty
uzyskuje się w okolicy oka.

Dr Kinga Nicer, specjalista dermatolog. Właściciel gabinetu Dermatochirurgii
Estetycznej i Laserowej „Kinga & Arkadiusz Nicer” w Częstochowie. Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, dyrektor naukowy
w Międzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging. Tel.: +48 606 394 856,
www.nicer.pl
W swojej praktyce lekarskiej bardzo rygorystycznie i wielopłaszczyznowo weryﬁkuję
każdą „nowość”, zanim zastosuję ją u swoich pacjentów. To dla mnie oczywiste, że jako
lekarz biorę pełną odpowiedzialność za wykonywane procedury medyczne, dlatego skuteczność i bezpieczeństwo to kluczowe i równoważne kryteria, jakie musi spełniać każdy produkt.
Sunekos to obecnie nowość na polskim rynku. Wzbudził on jednak moje zainteresowanie ze względu na oryginalny
skład, będący połączeniem ściśle wyselekcjonowanych 6 aminokwasów z nieusieciowanym mało- lub wielkocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Tak skonﬁgurowana kompozycja substancji czynnych pozwala nie tylko aktywować ﬁbroblasty do syntezy nowego kolagenu, ale również wspomaga regenerację macierzy pozakomórkowej (ECM).
W wyniku takiego działania tworzą się nowe włókna białkowe skóry, takie jak: kolagen typu I, III i najtrudniejszy
do odtworzenia kolagen typu IV oraz elastyna. Moim zdaniem jedynie indywidualny i bardzo precyzyjny dobór
zabiegu do potrzeb każdego pacjenta jest gwarancją skuteczności terapii. Sunekos daje mi te możliwości, gdyż posiada
w swej gamie 2 rodzaje produktów, tj.: Sunekos 1200, po który sięgam w przypadku, gdy chcę uzyskać u pacjenta
poza poprawą jędrności, sprężystości i nawilżenia skóry również naturalny efekt wolumetryczny. Sunekos 200 stosuję
w przypadku wiotkości i suchości szczególnie delikatnych i wrażliwych okolic twarzy, szyi, dekoltu oraz powierzchni
rąk u pacjentów o prawidłowej wolumetrii. Mimo iż Sunekos jest w Polsce dostępny od niespełna kilku miesięcy, to
moi pacjenci bardzo go polubili za naturalność i szybkość uzyskiwanych rezultatów, które widoczne są tuż po zabiegu, następnie po ok. 10 dniach, a ostateczne po wykonaniu pełnej terapii. To, co dla mnie istotne, to bardzo rzetelne
badania kliniczne Sunekos, które poza bezpieczeństwem i skutecznością potwierdzają jego długotrwałe efekty utrzymujące się ponad 6 miesięcy.
Dr Krystyna Pawełczyk–Pala, dermatolog, specjalista medycyny Anti-Aging.
Właściciel sieci gabinetów Dermatologii Estetycznej, Laserowej i Dermatochirurgii „Juwena”. Członek Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Anti-Aging i współtwórca Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging.
Tel.: +48 32 787 71 71, www.juwena.pl
Długi staż pracy i solidny bagaż doświadczeń w dziedzinie dermatologii estetycznej
i medycynie Anti-Aging sprawiły, że bardzo ostrożnie podchodzę do wszelkich nowości i zanim wprowadzę jakikolwiek produkt do swoich gabinetów, bardzo wnikliwie analizuję jego skład,
mechanizm działania i badania kliniczne potwierdzające jego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania. Ponieważ
nowa terapia Sunekos spełniła te kryteria, sięgnęłam po ten preparat, aby zweryﬁkować pozostałe istotne dla mnie
i moich pacjentów elementy, jak np.: sposób przygotowania do zabiegu oraz aplikacji preparatu, bolesność, czy też czas
rekonwalescencji po wykonanej procedurze. Biorąc pod uwagę powyższe, moje pierwsze doświadczenia z Sunekos,
oceniam bardzo pozytywnie. Zabieg nie wymaga od pacjenta żadnego szczególnego przygotowania, trwa stosunkowo krótko, jest praktycznie bezbolesny, mało inwazyjny, bo iniekcje wykonywane są cieniutką igłą, a po zabiegu
pacjent może powrócić do swych codziennych czynności prywatnych czy też zawodowych. Mimo iż moja przygoda
z tym nowym produktem stosunkowo niedawno się rozpoczęła, to doceniam go za niepowtarzalny skład, solidne
badania kliniczne, wysoki proﬁl bezpieczeństwa i bardzo naturalne i stosunkowo szybko pojawiające się efekty, jakie
uzyskuję u swoich pacjentów, a mianowicie: poprawę napięcia, elastyczności, nawilżenia i wygładzenia skóry. Sunekos 200 wyjątkowo dobrze sprawdza się w leczeniu wiotkości i zasinień wokół oczu, natomiast po Sunekos 1200
sięgam wówczas, gdy moim celem jest uzyskanie bardzo dyskretnej i naturalnej poprawy wolumetryczne poza oczywiście efektami ujędrnienia, zagęszczenia i nawilżenia skóry. Preparat Sunekos wydał mi się na tyle interesujący, że
wraz z moimi kolegami rozpoczęliśmy kilkuośrodkową własną obserwację dotyczącą jego skuteczności oraz trwałości
utrzymywania się uzyskanych rezultatów. O efektach badań będziemy na pewno Państwa informować.
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