
 

I FESTIWAL TRYCHOLOGICZNY, Łódź, 24.05.2019 r. 
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (ul. Milionowa 21, Aula 001-003) 

Cel spotkania: integracja środowisk związanych z branżą trychologiczną, promocja trychoproduktów i marek            
specjalistycznych, wymiana doświadczeń zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu trychologii i nauk             
związanych z trychologią. 

Agenda: 

09:30 – 09:45 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

09:45 – 09:55 – oficjalne otwarcie konferencji, mgr Anna Drobnik-Wicekanclerz ds. rozwoju kierunku Kosmetologia, Wyższa 
Szkoła biznesu i Nauk o Zdrowiu (WSBiNoZ) 

09-55-10:10 – Łodzianie o trychologii – sondaż diagnostyczny Naukowo-badawczego Koła Kosmetologii Medycznej 
(WSBiNoZ) 

10:10-10:25 – Wykład inauguracyjny Alicja Gondek-Prezes Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego 

10:25-10:45 - Analiza pierwiastkowa włosa jako diagnostyka stanu odżywienia człowieka–dr n. med. Sławomir Puczkowski 
(Biomol-med) 

10:45-11:05- Diagnostyka skóry głowy z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury- (Hair-Med Klinika Trychologiczna)  

11:05-11:20- Cykl rozwojowy włosa. Czy mamy na niego wpływ?- mgr Anna Mackojć (Instytut Trychologii®) 

11:20-11:40 Salon trychologiczny - ekspozycja trychoproduktów firm partnerskich, czas na dyskusje przy kawie, słodki 
poczęstunek 

11:40-12:00- Łysienie trakcyjne- mgr Weronika Słupek (Well Concept) 

12:00-12:15 - Dermokosmetyki w trychologii medycznej i kosmetycznej-różnice w aplikacji (MonRin) 

12:15- 12:35- Trychologiczne mycie i pielegnacja łodygi włosa -Magdalena Musiał, Barbara Czerska-Lorens (WSBiNoZ) 

12:35-12:55-Procedury inwazyjne w praktyce trychologa-mgr Beata Stępień  

12:55-13:10-Prezentacja kosmetyków trychologicznych Mineral Treatment-Karol Róg (Healthy Hair) 

13:10-13:25-Preparaty trychologiczne Nubea (Hair-Med Klinika Trychologiczna)  

13:25-13:45- Salon trychologiczny - ekspozycja trychoproduktów firm partnerskich, czas na dyskusje przy kawie, słodki 
poczęstunek 

13:45-14:05- Rola diety w utrzymaniu zdrowej skóry i włosów-dr n.med. Katarzyna Łokieć (WSBiNoZ, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi) 

14:05-14:25-Procedury anti-aging dedykowane włosom-Ewa Cognac 

14:25-14:45- Mikrobiom owłosionej skóry głowy i jego rola w patogenezie wybranych chorób-dr n.med. Aleksandra Słodka 
(WSBiNoZ) 

14:45-15:05- Przypadki problemów trychologicznych „prosto z gabinetu trychologa”-mgr Marta Kazimierczak, Barbara 
Godlewska (WSBiNoZ) 

15:05-15:25- Jak psychologicznie wspomóc pacjenta z łysieniem i dlaczego jest on nazywany pacjentem „trudnym”? 
Dylematy natury emocjonalno-psychologicznej zgłaszane przez pacjentów-mgr Magdalena Szymczak 

Koszt uczestnictwa 60 zł (materiały konferencyjne, przerwa kawowa, słodki poczęstunek, imienny certyfikat).  

Nr konta na które prosimy kierować wpłaty 91 1090 2705 0000 0001 0659 3162 (imię i nazwisko, I Festiwal trychologiczny). 
Wpłata jest jednoznaczna z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu. Rejestracja trwa do 19.05. 2019 r. Osoba do kontaktu: dr 
Aleksandra Słodka (a.slodka@medyk.edu.pl) *organizator zastrzega sobie nieznaczne zmiany w planie festiwalu 
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