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COVID 19
măsuri de
prevenţie

Poarta masca
pe toata durata evenimentului!



Vă invităm să participaţi la lucrările celui de-al XIII-lea Congres 
Medical Anti-Aging de Dermatologie Corectivă și Estetică     
Medicală  care  va avea loc în perioada  13-16 mai 2021 la hotel 
CARO din București.

Contextul pandemic în care se desfașoară această ediţie este 
unul generator de  restricţii sanitare, mai ales în ceea ce privește 
desfășurarea manifestărilor știinţifice medicale faţă în faţă. 
Așadar vom avea măsuri de protecţie speciale de la respectarea 
distanţei de 1,5 m între participanţi până la  purtarea măștii și 
dezinfectarea periodică a mâinilor și a suprafeţelor.

Sănătatea și siguranţa participanţilor și partenerilor la această 
manifestare medicală reprezintă pentru noi cea mai mare priori-
tate.

Ca în fiecare an și în anul 2021, în cadrul celui de al XII-lea       
Congres dedicat Dermatologiei Corective și Esteticii medicale, 
vor fi prezenţi lideri de opinie dintre cei mai reputaţi:                
Prof. Dr. George-Sorin Ţiplică, Prof. Dr. Carmen Maria Salavastru 
și Prof. Dr. Tiberiu Bratu care vor aduce în discuţie un bogat 
conţinut stiinţific, cele mai noi tehnici și realizări în domeniu.

Vom avea demonstraţii live unde prezentăm cele mai noi         
proceduri și tehnici în zona de estetică medicală și dermatologie 
corectivă.

Vă așteptăm cu drag  fiind convinși că participarea  la  această 
manifestare medicală vă va aduce satisfacţie deplină și vă va 
oferi noi oportunităţi de dezvoltare profesională.

Dr. Bogdan Dimitrie Niculae
Președinte AMDC
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Comitetul Știintific:

Prof. Dr. Tiberiu Bratu
Prof. Dr. George-Sorin Tiplica

Prof. Dr. Carmen Maria Salavastru
Conf. Dr. Ana Maria Oproiu
Conf. Dr. Zorin Crainiceanu       

Conf. Dr. Dorin Ionescu  
Conf. Dr. Laura Raducu 

Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu  
Dr. Gabriel Balcangiu

Președinţi Congres

Prof. Dr. Ioan Nedelcu                          
Dr. Bogdan Dimitrie Niculae
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mai multe

informaţii

CD BEAUTY SYSTEM
o�ce@cdbeauty.ro
Mobil: 0744.674.103
www.cdbeauty.ro

prezintă

PRX-T33
Fără frosting || Fără exfloliere || Fără foto sensibilizare

Primul dispozitiv de biorevitalizare fără ace

Tratamentul se completează cu linia de
produse de mentenanță pentru acasă

PRX-T33 este un dispozitiv medical care conține: 

TCA  33% Acid kojic 5%Hidroxi-peroxid H2O2

• Biorevitalizare
• Foto-aging: revitalizarea pielii de pe față, gât, decolteu, corp
• Cicatrici atrofice
• Vergeturi
• Terapii combinate cu injectabile de biorevitalizare și fillere, microneedeling, laser fracțional diodă
sau CO2, fire resorbabile PDO, PRP



În perioada 13-16 mai 2021, Hotel Caro București găzduiește
cel de-al  XIII-lea Congres Medical Anti-Aging de Dermatologie
Corectivă și Estetică Medicală, eveniment devenit de referinţă
pentru lumea medicală. 

Cu aceasta ocazie, stăm de vorba cu Prof. Dr. Sorin Ţiplică,
Şeful Secţiei Clinice Dermatologie II, Spitalul Clinic Colentina,
UMF „Carol Davila”, Președintele Congresului.

În calitate de Şef al Secţiei Clinice Dermatologie II, Spitalul Clinic Colentina, vă rugăm să ne 
spuneţi care au fost provocările cu care v-aţi confruntat în această perioadă de pandemie?

Pandemia COVID-19 a afectat major intregul sistem de servicii de sanătate iar specialitatea pe care 
o reprezint – dermato-venerologia, nu a facut exceptie. Provocarile au fost multiple dar, tegumen-
tele si mucoasele inspectabile fiind aria de interes a specialitaţii noastre, adaptarea a fost rapida 
pentru ca a fost posibila trecerea la consultul medical la 
distanta. Tele-dermatologia si-a dovedit pe deplin utilitatea beneficiind si de dezvoltarea  foarte 
buna a serviciilor de telecomunicatie dar si a echipamentelor personale de tip telefon mobil care 
sunt dotate standard cu cel putin o camera foto cu performanta su�cient de inalta pentru a per-
mite preluarea de fotografii utile pentru orientarea diagnosticului. Din pacate nu toate cazurile 
dermatologice pot fi rezolvate prin sistemele de tele-medicina sau e-health. Mai mult, datorita 
eforturilor necesare pentru ingrijirea pacientilor infectati COVID-19, colectivele dermato-venero-
logice au fost solicitate pentru sprijinirea cu personal a sectiilor aflate in prima linie iar asistentii 
medicali, inirmierii si multi dintre medicii dermatologi de la unitatile spitalicesti au participat direct 
in echipe mixte  dedicate pacientilor infectati COVID-19. Datorita restrictiilor de circulatie impuse 
au scazut dramatic vizitele la medicii dermato-venerologi iar paturile pentru internare continua 
dedicate dermato-venerologiei au fost reduse numeric pentru suplinirea sectiilor solicitate intens 
in aceasta perioada. Scaderea adresabilitatii a avut un mare impact negativ mai ales pentru 
unitatile private si, de buna seama, pentru cele care ofereau preponderent servicii dermato-cos-
metice. Cu toate acestea, Spitalul Clinic Colentina a avut permanent deschis accesul pentru spe-
cialitatea dermato-venerologie iar in prima perioada martie – mai 2020 am avut o organizare 
extrem de elastica, inclusiv cu un grup de colegi care au functionat in deplasare, la alta unitate 
spitaliceasca, pentru a putea raspunde solicitarii pacientilor aflati in suferinta precum si un corp de 
asistenti medicali de exceptie care a solicitat sa sprijine colegii de la Sectia Clinica de Cardiologie 
aflata in zona de ingrijire a pacientilor COVID-19. 

Infecţia cu SARS-CoV-2 a influenţat și bolile dermatologice? Există manifestări dermatologice 
asociate cu COVID-19?

Colegii dermatologi din Spania au fost printre primii care au raportat aparitia manifestarilor vas-
culitice la pacientii infectati COVID-19. Nu sunt identificate pana in prezent elemente cuta-
neo-mucoase caracteristice pentru aceasta infectie. Multi pacienti insa au dezvoltat mai 
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Interviu realizat cu Prof. Dr. Sorin Țiplică ales in fazele initiale ale infectiei manifestari nespecifice, de tipul eruptiilor maculo-papu-
loase, urticariene sau leziuni pseudo-chilblain – mai rar intalnite dar mai orientative catre 
suspiciunea infectiei COVID-19. In fazele mai inaintate ale infectiei, cand deja diagnosticul 
este deja stabilit, apar la unii dintre pacienti si leziuni de tip vasculitic cutanat, inclusiv cu 
nodului ulcerati. 
Infectia COVID-19 prin agresarea sistemului imun are un impact negativ asupra organis-
mului inclusiv asupra afectiunilor dermatologice. Depistarea acestei infectii are prioritate 
in tratament datorita prognosticului sever. De cealalta parte, in cazul pacientilor cu alte 
suferinte cutanate, studiile realizate pana in prezent nu au interzis de exemplu continuar-
ea terapiilor cu agenti biologici la pacientii suferinzi de psoriasis vulgar in placi si placarde. 
De asemenea interventiile chirurgicale efectuate pentru rezolvarea leziunilor tumorale, 
biopsiile cutanate sau procedurile dermato-cosmetice (inclusiv terapiile laser) nu au avut 
interdictie in aceasta perioada. Se recomanda o atenta monitorizare a pacientilor pentru 
surprinderea unei eventuale evolutii atipice.  

Pielea – prima barieră de apărare a organismului. Care sunt cele mai frecvente afecţiuni 
cu care s-au confruntat pacienţii în ultima perioadă?

Patologia dermato-venerologica, dupa cum se stie, este extrem de diversa.  Suntem in 
continuare solicitati pentru rezolvarea cilindroamelor inestetice dar si pentru tratamentul 
pacientilor suferinzi de pemfigus vulgar cu leziuni extinse. Cea mai mare problema, din 
punctul meu de vedere, ramane ingreunarea contactului direct si imposibilitatea moni-
torizarii pacientului in regim de internare continua. Posibil ca datorita conditiilor impuse 
de izolarea la domiciliu se observa acum o cresterea  adresabilitatii pacientilor cu prurigo 
sau cu ulcer de gamba care s-a agravat datorita auto-ingrijirii. De asemenea, impunerea 
unui regim strict de protectie (echipamente, spalari mai frecvente) si utilizarea de deter-
genti mai agresivi aduce la consultul dermatologic mai multi pacienti suferinti de dermati-
ta atopica. 

La final, vă rugăm să transmiteţi un mesaj participanţilor la acest prestigios eveniment.

Le urez participantilor sanatate si putere ca sa invinga dificultatile pe care le strabatem. 
Le doresc sa ramana activi si interesati de un permanent si util schimb de experienta. Con-
sider ca Asociatia Romana de Dermatologie si Venerologie ofera un cadru excelent pentru 
dezvoltarea specialitatii noastre si ii invit sa devina membri activi ai acestei comunitati 
tinere, valoroase si cu excelente deschideri internationale. 
            



13 - 16 MAI 2021
HOTEL CARO, BUCUREȘTI

Anti-Aging Medicine,
Corrective Dermatology and
Aesthetic Medicine Congress XIIIthThe

În perioada 13-16 mai 2021, Hotel Caro București găzduiește
cel de-al  XIII-lea Congres Medical Anti-Aging de Dermatologie
Corectivă și Estetică Medicală, eveniment devenit de referinţă
pentru lumea medicală. 

Cu aceasta ocazie, stăm de vorba cu Prof. Dr. Sorin Ţiplică,
Şeful Secţiei Clinice Dermatologie II, Spitalul Clinic Colentina,
UMF „Carol Davila”, Președintele Congresului.

În calitate de Şef al Secţiei Clinice Dermatologie II, Spitalul Clinic Colentina, vă rugăm să ne 
spuneţi care au fost provocările cu care v-aţi confruntat în această perioadă de pandemie?

Pandemia COVID-19 a afectat major intregul sistem de servicii de sanătate iar specialitatea pe care 
o reprezint – dermato-venerologia, nu a facut exceptie. Provocarile au fost multiple dar, tegumen-
tele si mucoasele inspectabile fiind aria de interes a specialitaţii noastre, adaptarea a fost rapida 
pentru ca a fost posibila trecerea la consultul medical la 
distanta. Tele-dermatologia si-a dovedit pe deplin utilitatea beneficiind si de dezvoltarea  foarte 
buna a serviciilor de telecomunicatie dar si a echipamentelor personale de tip telefon mobil care 
sunt dotate standard cu cel putin o camera foto cu performanta su�cient de inalta pentru a per-
mite preluarea de fotografii utile pentru orientarea diagnosticului. Din pacate nu toate cazurile 
dermatologice pot fi rezolvate prin sistemele de tele-medicina sau e-health. Mai mult, datorita 
eforturilor necesare pentru ingrijirea pacientilor infectati COVID-19, colectivele dermato-venero-
logice au fost solicitate pentru sprijinirea cu personal a sectiilor aflate in prima linie iar asistentii 
medicali, inirmierii si multi dintre medicii dermatologi de la unitatile spitalicesti au participat direct 
in echipe mixte  dedicate pacientilor infectati COVID-19. Datorita restrictiilor de circulatie impuse 
au scazut dramatic vizitele la medicii dermato-venerologi iar paturile pentru internare continua 
dedicate dermato-venerologiei au fost reduse numeric pentru suplinirea sectiilor solicitate intens 
in aceasta perioada. Scaderea adresabilitatii a avut un mare impact negativ mai ales pentru 
unitatile private si, de buna seama, pentru cele care ofereau preponderent servicii dermato-cos-
metice. Cu toate acestea, Spitalul Clinic Colentina a avut permanent deschis accesul pentru spe-
cialitatea dermato-venerologie iar in prima perioada martie – mai 2020 am avut o organizare 
extrem de elastica, inclusiv cu un grup de colegi care au functionat in deplasare, la alta unitate 
spitaliceasca, pentru a putea raspunde solicitarii pacientilor aflati in suferinta precum si un corp de 
asistenti medicali de exceptie care a solicitat sa sprijine colegii de la Sectia Clinica de Cardiologie 
aflata in zona de ingrijire a pacientilor COVID-19. 

Infecţia cu SARS-CoV-2 a influenţat și bolile dermatologice? Există manifestări dermatologice 
asociate cu COVID-19?

Colegii dermatologi din Spania au fost printre primii care au raportat aparitia manifestarilor vas-
culitice la pacientii infectati COVID-19. Nu sunt identificate pana in prezent elemente cuta-
neo-mucoase caracteristice pentru aceasta infectie. Multi pacienti insa au dezvoltat mai 

ales in fazele initiale ale infectiei manifestari nespecifice, de tipul eruptiilor maculo-papu-
loase, urticariene sau leziuni pseudo-chilblain – mai rar intalnite dar mai orientative catre 
suspiciunea infectiei COVID-19. In fazele mai inaintate ale infectiei, cand deja diagnosticul 
este deja stabilit, apar la unii dintre pacienti si leziuni de tip vasculitic cutanat, inclusiv cu 
nodului ulcerati. 
Infectia COVID-19 prin agresarea sistemului imun are un impact negativ asupra organis-
mului inclusiv asupra afectiunilor dermatologice. Depistarea acestei infectii are prioritate 
in tratament datorita prognosticului sever. De cealalta parte, in cazul pacientilor cu alte 
suferinte cutanate, studiile realizate pana in prezent nu au interzis de exemplu continuar-
ea terapiilor cu agenti biologici la pacientii suferinzi de psoriasis vulgar in placi si placarde. 
De asemenea interventiile chirurgicale efectuate pentru rezolvarea leziunilor tumorale, 
biopsiile cutanate sau procedurile dermato-cosmetice (inclusiv terapiile laser) nu au avut 
interdictie in aceasta perioada. Se recomanda o atenta monitorizare a pacientilor pentru 
surprinderea unei eventuale evolutii atipice.  

Pielea – prima barieră de apărare a organismului. Care sunt cele mai frecvente afecţiuni 
cu care s-au confruntat pacienţii în ultima perioadă?

Patologia dermato-venerologica, dupa cum se stie, este extrem de diversa.  Suntem in 
continuare solicitati pentru rezolvarea cilindroamelor inestetice dar si pentru tratamentul 
pacientilor suferinzi de pemfigus vulgar cu leziuni extinse. Cea mai mare problema, din 
punctul meu de vedere, ramane ingreunarea contactului direct si imposibilitatea moni-
torizarii pacientului in regim de internare continua. Posibil ca datorita conditiilor impuse 
de izolarea la domiciliu se observa acum o cresterea  adresabilitatii pacientilor cu prurigo 
sau cu ulcer de gamba care s-a agravat datorita auto-ingrijirii. De asemenea, impunerea 
unui regim strict de protectie (echipamente, spalari mai frecvente) si utilizarea de deter-
genti mai agresivi aduce la consultul dermatologic mai multi pacienti suferinti de dermati-
ta atopica. 

La final, vă rugăm să transmiteţi un mesaj participanţilor la acest prestigios eveniment.

Le urez participantilor sanatate si putere ca sa invinga dificultatile pe care le strabatem. 
Le doresc sa ramana activi si interesati de un permanent si util schimb de experienta. Con-
sider ca Asociatia Romana de Dermatologie si Venerologie ofera un cadru excelent pentru 
dezvoltarea specialitatii noastre si ii invit sa devina membri activi ai acestei comunitati 
tinere, valoroase si cu excelente deschideri internationale. 
            



REGISTRATION
What’s new in dermatology? New developments in cosmetic dermatology and medical 
dermatology.
Dr. Cristina Cucu, Dr. Romulus Tomescu

COFFEE BREAK

Cells and Low/High Energy Devices, interactions in Dermatology, Aesthetics and 
AntiAging.
Prof. Dr. Ioan Nedelcu, Conf. Dr. Dana Mihaela Nedelcu, Dr. Laura Elena Nedelcu

LUNCH BREAK

How to choose a taylor made sunscreen. Dr. Radu Pitulea
Facial aesthetics. Between reconstruction and rejuvenation.
Dr. Eugen Turcu, Dr. Oltean Dan Alexandru

COFFEE BREAK

Round table plastic surgery and corrective dermatology.
Dr. Eugen Turcu, Dr. Radu Pitulea, Asist. Prof. Dr. Bogdan Savu 

COFFEE BREAK

Type A Botulinic Toxin for chronic lombalgia.
Dr. Alexandru Diaconescu MD, PhD, Assist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu MD PhD, 
Dr. Mioara Rizescu.

                                                                          

INREGISTRARE PARTICIPANTI
The Importance  of laser in dermatology, combined treatment techniques proposed to 
patients. Asist. Prof. Dr. Bogdan Savu 
Word opening congress.
Prof. Dr. George-Sorin Tiplica /Prof. Dr. Carmen Salavastru

COFFEE BREAK

The improvement and  Rejuvenation of the Aged Lower Face. Upper Lip Lift Surgery. 
Conf. Dr. Ana Maria Oproiu, Dr. Erika-Andreea Tugeanu
The use of Own Platelet Rich Plasma for Skin Rejuvenation “Vampire Facial “ PRP.
Conf. Dr. Ana Maria Oproiu, Dr. Erika-Andreea Tugeanu

THURSDAY 13.03.2021
SALA CREANGĂ

FRIDAY 14.03.2021
SALA CREANGĂ

08.00-08.30
08.30-10.30

10.30-10.45

10.45-12.45

12.45-13.30

13.30-14.00
14.05-15.30

15.30-15.45

15.45-17.40

17.45-18.00

18.00-19.00

08.00-08.30
08.30-10.10

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.30

11.45-12.45
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LUNCH BREAK

Non-surgical treatment witch offers an effective alternative to surgical procedures such 
as blepharoplasty (ayelid correction), face/neck and scar.  Dr. Andreea Boca

COFFEE BREAK

Tele dermatology work.Dr. Cristina Cucu
DIGI4ME- EU accredited courses to improve the digital skills of health professionals. 
Assoc. Prof. Phd. Eng. Dorina Popovici, As. Phd. Eng. Iuliana Marin 

COFFEE BREAK

Q&A Session.

                                                                        

REGISTRATION
New trends in corrective dermatology for 2021. Limiting factors and criteria with a 
successful prognosis for patiens with PRP treatments in anti-aging medicine.
Dr. Romulus Tomescu, Dr. Cristina Cucu

COFFEE BREAK

The use of electro magnetic diathermy &lamellar based structures free of harsh emulsi-
fiers on atopic dermatitis. Rene Nagels 
Treatment of hemosiderin dyschromia and surgical and injectable hematomas with a 
biological chelator based on liposomal Lactoferrin.
Dr. Gabriel Balcangiu,  Dr. Bogdan Dimitrie Niculae

LUNCH BREAK

Dyagnosis and treatment of hyerhidrosis Dr. Bogdan Dimitrie Niculae
To peel or no to peel? How to get the best results and avoid complications.
Dr. Anca Raducan
Rapid weight loss through 4D technology, suction, radiofrecquency, transdermal, 
oscillations, led-therapy and muscle toning by magnetic stimulation.
Dr. Sorin Godi / Trainer Sorina Bratu  

COFFEE BREAK

12.45-13.30

13.30-15.30

15.30-15.45

15.45-16.15
16.20-17.45

17.45-18.00

18.00-19.00

08.00-08.30
08.30-10.30

10.30-10.45

10.45-11.30

11.35-12.45

12.45-13.30

13.30-14.20
14.20-14.50

14.55-15.30

15.30-15.45

SATURDAY 15.03.2021
CREANGĂ HALL
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The complete intradermal dermal filler range containing ultrapure hyaluronic acid with 
the ability seamlessly integrate into the skin.(live demo)
Dr. Bogdan Dimitrie Niculae, Dr. Gabriel Balcangiu

COFFEE BREAK
Q&A SESSION
                                                         
                    
                                                                          

REGISTRATION
High  Intense Focused Ultrasound (HIFU). Therapies and treatment schemes.
Dr. Romulus Tomescu, Dr. Gabriel Balcangiu, Dr. Bogdan Dimitrie Niculae, Dr. Cristina Cucu 

COFFEE BREAK

Advanced laser protocols in scars management. Dr. Amalia Anghel
The role of the Ultrapulsed CO2 Laser Dermatology. Excision, photoablation, photoco-
agulation and and fractional CO2, theory, principles and new treatment techniques in 
Corrective Dermatology. 
Asist. Prof. Dr. Bogdan Savu

LUNCH BREAK

Round table corrective dermatology, plastic surgery and medical aesthetics.
Prof. Dr. George-Sorin Tiplica, Dr. Ovidiu Fiti, Dr.Sorin Godi, Dr. Cristina Cucu.

COFFEE BREAK

Q&A SESSION

COFFEE BREAK
Closing the day. Remarks and Diploma of Attendance.

15.45-17.45

17.45-18.00
18.00-19.00

08.00-08.30
08.30-10.30

10.30-10.45

10.45-11.40
11.45-12.45

12.45-13.30

13.30-15.30

15.30-15.45

15.45-17.45

17.45-18.00
18.00-19.00

SUNDAY 16.03.2021
CREANGĂ HALL
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CD BEAUTY SYSTEM
Tel: 0744.674.103
office@cdbeauty.ro
www.cdbeauty.ro
 



Acid hialuronic 
pur 

Croma Pharma își extinde portofoliul 
cu pure HA

Produse de 
tip 
farmaceutic
pentru 
îngrijirea 
pielii

Croma caută în permanență să își lărgească 
portofoliul de produse pentru a-și ajuta clienții în 
activitatea lor zilnică. Pure HA este o mască lichidă 
foarte concentrată, cu o formulă minimalistă, care 
conține 1,8% acid hialuronic, pentru a face pielea
mai fină, mai hidratată și revitalizată, crescând în 
același timp hidratarea naturală. 

Cu pure HA, Croma a proiectat un nou produs, cu 
ingrediente folosite în mod normal în practica 
medicală și estetică, aducând calitatea ridicată a 
acidului hialuronic de tip farmaceutic în îngrijirea de 
rutină a pielii. 100% Puritate. 

Cu o textură mătăsoasă și ușoară, recomandat
pentru toate tipurile de piele, pure HA hrănește 
pielea, făcând-o mai strălucitoare. 

Produs într-un recipient din sticlă steril și 
profesional, pure HA aduce o abordare 
farmaceutică îngrijirii pielii pentru rutina casnică –
de la experții în acidul hialuronic.

Despre Croma

Croma Pharma este o companie austriacă de 
familie, specializată în producția industrială a 
seringilor cu acid hialuronic și este unul din experții 
mondiali în domeniu. Pe lângă produsele de îngrijire 
a pielii pentru medicii esteticieni, Croma oferă o 
gamă largă de produse de ultimă generație în 
medicina estetică minim invazivă.

Mai multe detalii: www.croma.at

AUSTRIA – Sediul central

Croma-Pharma GmbH

Industriezeile 6

2100 Leobendorf

CROMA PHARMA ROMANIA
Tel.: +40731339164
E-Mail: office@croma-pharma.ro



REGENERATE YOUR BODY

Z E R O B O DY. C O MZ E R O B O



ATE YOUR BODY A N D  M I N D

Z E R O B O DY. C O M

Email: info@antiagingsupplies.shop
Phone: +4 0730.565.430
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• Head of the Dermatology II Clinic,
Colentina Clinica
• EADV (European Academy of Dermatology 
and Venerology) member
• Delegated from EADV to the European 
Union of Specialists (UEMS)

Prof. Univ. Dr. Sorin TIPLICA

• Medic primar Chirurgie Plastica,
• Doctor in stiinte medicale,
• Primvicepresedinte al Asociatiei Plasticie-
nilor din Romania,
• Presedintele Societatii de Chirurgie 
Estetica din cadrul acestei asociatii,
• Membru al Academiei Europene de 
Chirurgie Estetica

Prof. Dr. Tiberiu Bratu

• Medic primar dermatovenerolog, Spitalul Clinic Colentina
• Doctor in Medicina, Dermatovenerologie
Profesor Universitar, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti Sef Disciplina 
Dermatologie Copii, Spitalul Clinic Colentina Conducator de doctorat, Scoala Doctorala, Universitatea 
de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti Coordonator Compartiment Clinic Dermatologie 
Copii, Spitalul Clinic Colentina
• Membru al Societatii Romane de Dematologie - din 1998 !
• Membru al EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) – din 2001 ! membru al AAD 
(American Academy of Dermatology) – din 2007 !
• Membru al International Affairs Committee al AAD (2019-2022) !
• Vice presedinte al International Affairs Committee al AAD (2020-2022) secretar general ales al EADV 
(2020-2022);
• Secretar general al EADV (2022-2025) !
• Membru ales al Comitetului Executiv al EADV (2018-2020) !
• Membru ales al Comitetului Director al EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) 
(2012-2015; 2016-2018) ! 
• Membru al ESDR (European Society for Dermatological Research) – din 2013 ! membru al SPD din 
2013 !
• Presedintele Comitetului de Website al EADV (2013 – 2017) ! 
• Presedinte al Comitetului de Etica al EADV (2017-2020) 
• Membru de Onoare al Societatii Franceze de Dermatologie 
• Membru de Onoare al Societatii Sarbe de Dermatologie

Prof. Dr. Carmen Maria Salavastru

• Este unul dintre cei mai recunoscuti medici 
chirurgi din Romania specializati in Chirur-
gie-Estetica si Microchirurgie Reconstructiva. 
Doctor in Medicina si in prezent, Sef de Lucrari 
in cadrul Catedrei de Chirurgie Plastica si 
Microchirurgie Reconstructiva al UMF “Carol 
Davila” Bucuresti, doamna Doctor Ana Maria 
Oproiu, are oexperienta bogata ce include o 
gama variata de operatii si interventiichirurgi-
cale. 
• Misiunea doamnei doctor chirurg estetician 
Ana Maria Oproiu este aceea de a imbunatatii 
vietile oamenilor prin redarea aspectului 
estetic placut.
• Experienta, este dobandita in cei peste 18 
ani de activitate in cadrul Spitalulului Universi-
tar de Urgenta din Bucuresti si de  numeroa-
sele traininguri, workshopuri si colaborari cu 
clinici private specializate, desfasurate in tara 
si strainatate (New York, Paris, Stockholm, 
Budapesta).

Conf. Dr. Ana Maria Oproiu

• Anti-aging Medicine, Corrective               
Dermatology and Aesthetic Medicine 
Conference President
• AMAA vicepresident
• Member of the American Academy of 
Dermatology
• Member of the European Academy of 
Dermatology and Venerology

Prof. Univ. Dr. Ioan NEDELCU
Corrective Dermatology
and Aesthetic Congress President



Distribuitor exclusiv pentru România: 
SOLARTIUM GROUP S.R.L.
Intrarea Măguricea Nouă nr. 7, Sector 1, București
Telefon: 021.211.71.83; Email contact@solartium.eu; www.solartium.eu

Producător:  TDC Technology Dedicated to Care, Milano, Italia

Patent European nr. 2323625. Fabricate în Italia

Dispozitiv medical steril clasa 2B. 
Uz extern

Dispozitiv medical clasa 2A.
Uz extern

sterile

Reduce echimozele și edemele post proceduri estetice 
injectabile (filler, toxină botulinică, mezoterapie)

Reduce eritemul și inflamația post proceduri medicale 
ablative și non-ablative (laser, RF, peeling, dermabraziune)

Reduce edemele și hematoamele post chirurgie estetică, 
accelerează vindecarea plăgilor

Elimină pigmentările hemosiderinice post scleroterapie
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• President AMDC
• Member of the Scientific Committee of the 
XIth Corrective Dermatology and Aesthetic 
Congress (XIth Anti-Aging Medicine 
Congress).
• Dermatologist, specialist in medical lasers. 
• Director of the LASERMED Laser Medical 
Center, President of the PRO-LASER Medical 
Lasers Promotion Foundation and of the 
Romanian Anti-Aging Medical Association.

Dr. Bogdan Dimitrie NICULAE
• Medic primar chirurgie plastica – chirurgie 
estetica -microchirurgie reconstructiva
• Doctor in Medicina, membru al Societatii 
Romane de Chirurgie Estetica si  Asociatiei 
Chirurgilor Plasticieni din Romania.
• Fondator al Clinicii de Chirurgie Plastica-Es-
tetica si ORL – Zone Medical Estet din Bucur-
esti. Membru al numeroase societati de profil 
din tara si strainatate.
• Peste 23 ani de experienta in chirurgie 
plastica si estetica.

• Primary dermatovenerology
Dr. Amalia Anghel

• medic dermatolog-cosmetolog
•  Lifting facial
• Tratamentul ridurilor
• Înlăturarea cearcănelor cu acid hialuronic
•  Plasmolofting (tratamentul Vampir)
• Blefaroplastia cu laser
• Mezoterapie injectabilă
• Înlăturarea papiloamelor, negi, veruce

Dr. Radu Pitulea

Dr. Eugen Turcu

• Cosmetic product developments
Head of R&D at NANNIC INTERNATIONAL

RENE NAGELS

• Associate professor at the Institute of 
Military Medicine
• LASERMED medical service
• Trainer in the use of medical lasers since 
1996

Assist. Prof. Dr. Bogdan Savu

• Vicepresedinte ACPR
Membru al asociatiilor profesionale:
• Asociatia Chirurgilor Plastici din Romania 
ACPR
• Societatea Romana de Chirurgie Estetica – 
Secretar general
• Societatea Romana de Microchirurgie 
Reconstructiva SRMR
• Societatea Romana de Chirurgie a Mainii 
SRCM
• International Society for Plastic, Recon-
structive and Aesthetic Surgery ISAPS
• International Federation of Societies for 
Surgery of the Hand IFSSH
• World Society for Reconstructive Microsur-
gery WSRM
• Doctor in medicina: Importanta microchiru-
rgiei în traumatismele complexe ale mem-
brelor, Univ. Medicina si Farmacie Victor 
Babes din Timisoara, Clinica I Chirurgicala, 
Prof. Dr. Marius TEODORESCU

Conf. Dr. Zorin Crainiceanu

• Department of Physiology, Department III, 
Faculty of Dental Medicine, UMF Carol 
Davila

Assist. Univ. Dr. Andra Balcangiu

• Specialist in internal medicine
• Doctor in medical sciences

Conf. Univ. Dr. Dana Nedelcu

• Politehnica University of Bucharest

Assoc. Prof. Phd. Eng.
Dorina Popovici

• Anti-Aging Medical Association
Vice-President
• CEO Skin Laser Surgery
• Dermatologist.

Dr. Gabriel Balcangiu
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• Plastic surgeon Bagdasar Arseni Hospital
Dr. Dan Alexandru Oltean

• Specialist in dermatology and venerology
• Competencies and overspecialization: 
dermascopy, estetiq dermatology, Laser 
therapy

Dr. Sorin Godi

• Medic specialist dermatolog
• Doctor in stiinte medicale

Dr. Anca Raducan
• Specialist in aesthetic dermatology.
• Manager at derma beauty center Timisoara

Dr. Ovidiu Fiti

• Specialitate Dermato-venerologie
• Grad didactic Asistent universitar

Dr. Andreea Boca
• Medic Specialist Dermatovenerologie,
• Membru al Academiei Europene de 
Dermatovenerologie,
• Doctorand

Assist. Univ. Dr. Laura Elena Mocanu

• Plastic Surgeon resident
Dr. Erika Tugeanu

• specialist in dermatology at Colentina 
Hospital in Bucharest

Dr. Cristina Cucu



Skin Experts

Hyaluronic acid filler

Improve your service to your patients and offer 
a unique, hyaluronic acid mask for an exclusive 
treatment within your facilities or for their use 
at home.* Pure HA is a highly concentrated liquid 
skin mask in a minimalistic formula, containing 
1.8% of hyaluronic acid to smooth, moisturize 
and revitalize the skin while boosting its natural 
hydration.

*on healthy skin

hyaluronic acid without distraction

www.croma.at | #pureHA
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PLASTIC SURGERY &
CORRECTIVE DERMATOLOGY CONFERENCE

22-24 OCTOBER 2021
Iulius Congress Hall, Timișoara

Organizatori

AMDC
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Asociaţia de Dermatologie Corectivă,
Chirurgie Dermatologică
și Dermato-Cosmetologie

Universitatea de Medicină
și Farmacie “Victor Babeș”

din Timișoara

2ND EDITION

    Stimaţi colegi,

       În perioada 22-24 octombrie 2021 în cadrul Iulius Congress Hall din Timișoara, se va 
desfășura  a doua ediţie a manifestării medicale “Plastic Surgery&Corrective Dermatology 
Conference”. Începând din acest an, conferinţa va fi deschisă și participanţilor din afara 
ţării.

       Conferinţa va fi organizată de catre Asociaţia de Dermatologie Correctivă (AMDC) și 
sub înaltul patronaj al Universităţii de Medicină și Farmacie “Victor Babes”din Timișoara.

         La fel ca la prima ediţie din 2019, vom reuni două specialităţi medicale: chirurgia      
plastică și dermatologia astfel încât temele abordate, work-shop-urile, lucrările conferinţei 
să îi pregatească pe medici pentru o nouă abordare în vederea selectării pacienţilor de 
chirurgie plastică sau dermatologie și să consolideze relaţia medic-pacient.

        Tema majoră a conferinţei de la Timișoara din 2021 va fi “Marii Arși-6 ani de la Colectiv”. 
Tot în cadrul Conferinţei vom avea lucrări și work-shop-uri pe următoarele categorii:          
tumorile cutanate benigne, tratamente laser, dermatologia corectivă și estetică medicală.

        Manifestarea medicală va fi creditată cu puncte EMC.

        Va așteptăm cu drag!

    Conf. Dr. Zorin Crăiniceanu
    Medic primar Chirurgie Plastică
    Președinte Plastic Surgery&Corrective Dermatology Conference







Hyaluronic acid filler

Improve your service to your patients and offer 
a unique, hyaluronic acid mask for an exclusive 
treatment within your facilities or for their use 
at home.* Pure HA is a highly concentrated liquid 
skin mask in a minimalistic formula, containing 
1.8% of hyaluronic acid to smooth, moisturize 
and revitalize the skin while boosting its natural 
hydration.

*on healthy skin

hyaluronic acid without distraction
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Hyaluronic acid filler

Improve your service to your patients and offer 
a unique, hyaluronic acid mask for an exclusive 
treatment within your facilities or for their use 
at home.* Pure HA is a highly concentrated liquid 
skin mask in a minimalistic formula, containing 
1.8% of hyaluronic acid to smooth, moisturize 
and revitalize the skin while boosting its natural 
hydration.
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www.anaftin.ro

Acest material promoțional se adresează 
specialiștilor din domeniul sănătății.
Acesta este un dispozitiv medical.
Vă rugăm să citiți cu atenție
instrucțiunile de utilizare.
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spray

gel

polivinilpirolidonă

Floreasca Business Park, 
Calea Floreasca 169A, etaj 7
Sect. 1, București - România

Nu lăsa aftele
să-ţi închidă 

gura!



+16%
MASA MUSCULARA

-19%
REDUCERE A GRASIMII

ABDOMEN DEFINIT

EFECT BRAZILIAN BUTT

CONTOURING SI 
DEFINIRE CORPORALA

MagnetIQ
• Tehnologie electromagnetica de mare intensitate
• Induce contractii musculare supramaximale de 
   o intensitate ce nu poate fi atinsa de nici o 
   alta forma de antrenament

30 min

TALIE SCULPTATA

ECHIPAMENT DE STIMULARE ELECTROMAGNETICA
(HI- EMT) - Hi Intensity Electromagnetic Muscle Trainer

• Rezultate vizibile dupa primele proceduri;

• Modelarea corpului si construirea muschilor;

• Tonifiere musculara;

• Cresterea fortei si rezistentei musculare;

• Slabirea intensa si localizata;

• Accelerarea procesului de ardere a 

   grasimilor;

• Potrivit atat pentru femei, cat si pentru barbati;

• Tratarea diastazei abdominale si 

   pierderea tonusului muscular dupa 

   sarcina sau cresterea excesiva in 

   greutate;

• Tratament de scurta durata - 30 minute;

• Sigur, fara recuperare;

• Nu necesita terapeut pe toata durata 

    tratamentului

Beneficii:



TRATAMENT CU EFICIENȚĂ
DOVEDITĂ ÎN HIPERHIDROZA

AXILARĂ1

DYSPORT
STOPEAZĂ PRODUCȚIA

DE TRANSPIRAȚIE
TIMP DE APROXIMATIV

48 SĂPTĂMÂNI1

COMPLEX HEMAGLUTININ-TOXINĂ BOTULINICĂ TIP A

1. Dysport® 500 Rezumatul Caracteristicilor Produsului, Octombrie 2019.

DYS-RO-000183



Hyaluronic acid filler

Improve your service to your patients and offer 
a unique, hyaluronic acid mask for an exclusive 
treatment within your facilities or for their use 
at home.* Pure HA is a highly concentrated liquid 
skin mask in a minimalistic formula, containing 
1.8% of hyaluronic acid to smooth, moisturize 
and revitalize the skin while boosting its natural 
hydration.
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