ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2021
Η VICHY LABORATOIRES ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 17 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ POSTERS
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ,
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ.
Φέτος, το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) γιορτάζει την 30η
επέτειό του και τιμά την εξέχουσα επιστήμη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2
Οκτωβρίου 2021, και θα διεξήχθη 100% διαδικτυακά.
Η μοναδικότητα της Vichy Laboratoires έγκειται στην κατανόηση του εκθεσιώματος του δέρματος. Με 40 χρόνια
ερευνών, η Vichy Laboratoires έχει κατορθώσει να κατανοήσει σε βάθος τις συνδυαστικές επιπτώσεις των
παραγόντων του εκθεσιώματος του δέρματος –από τους μηχανισμούς υποβάθμισης του δερματικού φραγμού
μέχρι τη μακροπρόθεσμη επίδρασή τους στη γήρανση του δέρματος. Το εκθεσίωμα του δέρματος περιλαμβάνει
διάφορους παράγοντες –περιβαλλοντικούς, συμπεριφορικούς και ορμονικούς– που μπορεί να αλλοιώσουν την
λειτουργία του δερματικού φραγμού, να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις ή να επιταχύνουν τη γήρανση του
δέρματος. Για να ενθαρρύνει και να προαγάγει την επιστήμη του εκθεσιώματος, η Vichy δημοσιεύει κάθε χρόνο
τα αποτελέσματα των μελετών της σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τα παρουσιάζει στα μεγαλύτερα
συνέδρια μέσω posters, μετρώντας πάνω από 30 επιστημονικές δημοσιεύσεις στο ενεργητικό της μέχρι σήμερα.
Ως πρωτοπόρος στην επιστήμη του εκθεσιώματος του δέρματος, η μάρκα προάγει την επιστημονική γνώση και
δεσμεύεται να παρέχει προηγμένες δερματολογικές λύσεις για κάθε τύπο δέρματος και κάθε δερματικό
πρόβλημα, αναπτύσσοντας αποτελεσματικές, ασφαλείς και αξιόπιστες καινοτομίες που συμβάλλουν στην
υγεία του δέρματος και ασκούν θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι λύσεις της Vichy
βελτιώνουν την υγεία του δέρματος, προστατεύοντάς το από τους καθημερινούς εξωγενείς και ενδογενείς
επιβαρυντικούς παράγοντες και αντισταθμίζοντας τη βλάβη που αυτοί προκαλούν.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου της EADV 2021, η Vichy παρουσίασε υπερήφανα τις πρόσφατες επιστημονικές
έρευνές της κατά τη διάρκεια δύο ξεχωριστών συμποσίων: το πρώτο αφορούσε το καταπονημένο δέρμα, και
πραγματοποιήθηκε την 29η Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης): Από τις Οξείες Επιπτώσεις του
Εκθεσιώματος στις Καινοτόμες Λύσεις Φροντίδας · και το δεύτερο αφορούσε την πιτυρίδα και τη
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου στις 12.15 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής
Ευρώπης): Από την Επιστήμη του Μικροβιώματος στις Κλινικές Αποδείξεις. Οι επαγγελματίες υγείας είχαν τη
δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τη Vichy μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού περιπτέρου όπου
παρουσιάστηκαν όλα τα πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων των 17 posters, καθώς και
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δερματολογικές λύσεις της μάρκας για την φροντίδα του δέρματος και
των μαλλιών. Στο περίπτερο, διοργανώθηκε επίσης καθημερινή κλήρωση, μέσα από την οποία οι γιατροί
επιβραβεύτηκαν με διάφορα έπαθλα.
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Στο πλαίσιο του Συνεδρίου της EADV 2021, η Vichy ανακοίνωσε επίσης τον 6ο Κύκλο της Επιχορήγησης της
Vichy για το Εκθεσίωμα, για την υποστήριξη της έρευνας στο εκθεσίωμα του δέρματος.
Για τον κύκλο αυτόν, θα απονεμηθούν τρεις περιφερειακές επιχορηγήσεις 15.000€ η καθεμία σε ερευνητικά
έργα από τις ακόλουθες περιοχές:
•
Ασία & Ωκεανία
•
Ευρώπη & Βόρεια Αμερική
•
Λατινική Αμερική, Αφρική & Μέση Ανατολή
Επιπλέον, οι νικητές της 2ης και της 3ης θέσης σε κάθε περιοχή θα λάβουν επιχορήγηση 5.000€ για την
ενίσχυση της έρευνάς τους.

Επίσης, για πρώτη φορά, θα χορηγηθεί επιχορήγηση 5.000€ για επιστημονική δημοσίευση με θέμα τον
αντίκτυπο των ορμονών στο δέρμα και το τριχωτό. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο επόμενο
Συνέδριο της EADV το 2022.
Όλοι οι νικητές θα επιλεγούν από ανεξάρτητη επιστημονική κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από
διεθνούς φήμης δερματολόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης, επισκεφθείτε τον
ειδικό ιστότοπο για την Επιχορήγηση της Vichy για το Εκθεσίωμα, www.vichy.com/vichygrant.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ VICHY
17 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ POSTERS
Στο Συνέδριο της EADV 2021, η Vichy παρουσίασε 17 επιστημονικά posters που καλύπτουν πέντε βασικές
θεραπευτικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
1. ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ, ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Τέσσερα posters που ενισχύουν την εμπειρογνωμοσύνη της Vichy ως προς το πώς μπορεί να
αντισταθμιστεί η επίδραση των παραγόντων του εκθεσιώματος στη γήρανση του δέρματος:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C ANTI-AGEING: Προϊόν τοπικής
εφαρμογής σε μορφή αμπούλας, εμπλουτισμένο με πεπτίδια και βιταμίνη C, το οποίο βελτιώνει σημαντικά τις
βλάβες γήρανσης του δέρματος.
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ HYALURONIC ACID EPIDERMIC FILLER ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΞΙΝΗ ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗΣ: Τυχαιοποιημένη
ελεγχόμενη μελέτη για την αξιολόγηση των οφελών ενός δερμοκαλλυντικού με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη
C, μετά από χρήση τοξίνης αλλαντίασης για την αντιμετώπιση των σημαδιών γήρανσης του δέρματος.
IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ & Α-ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Η αντιγηραντική αποτελεσματικότητα ενός δερμοκαλλυντικού με πεπτίδια, σαλικυλικό οξύ, γλυκολικό
οξύ, και Ηφαιστειακό Ιαματικό Νερό Vichy σε γυναίκες με λιπαρή επιδερμίδα στη Βραζιλία.
Μια ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ C-XYLOSIDE, που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά στον
χαρακτηρισμό των καλλυντικών ενεργών συστατικών προκειμένου να διασφαλίζεται ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα.
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2. ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΧΩΤΟ
Επτά posters για ποικίλες κλινικές μελέτες που αποδεικνύουν τη σημαντική αποτελεσματικότητα του Dercos
DS σε όλες τις διαταραχές που σχετίζονται με την πιτυρίδα –από την πιτυρίδα μέχρι τη σμηγματορροϊκή
δερματίτιδα:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ: Δύο μονοκεντρικές μελέτες (μία ελεγχόμενη με έκδοχο και μία ανοιχτή) για
τη διερεύνηση του τρόπου δράσης του θειούχου σεληνίου (SeS2) σε ένα σαμπουάν.
DERCOS DS ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΙΘΕΙΟΝΗΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ: τυφλή, ανοιχτή μελέτη
που συγκρίνει την
αποτελεσματικότητα ενός σαμπουάν με SeS2 έναντι ενός σαμπουάν με 1% πυριθειόνη ψευδαργύρου στη
θεραπεία της πιτυρίδας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ DERCOS DS ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΕΤΟΚΟΝΑΖΟΛΗ: Κλινική μελέτη για τη διερεύνηση των μεταβολών
στην ποικιλομορφία και στις τιμές της μικροχλωρίδας του τριχωτού σε άτομα με σμηγματορροϊκή
δερματίτιδα, στο πλαίσιο θεραπείας δύο φάσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ DERCOS DS ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Μελέτη για τη διερεύνηση
των δυνατοτήτων ενός σαμπουάν με SeS2 σε ό,τι αφορά την πρόληψη της υποτροπής της μέτριας έως
σοβαρής σμηγματορροϊκής δερματίτιδας, στο πλαίσιο εβδομαδιαίου προγράμματος μετά από δύο
εβδομάδες αγωγής με κορτικοστεροειδή / σαλικυλικό οξύ.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ DERCOS DS ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Διεθνής, πολυκεντρική
μελέτη παρατήρησης σε 1.047 άτομα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συντήρησης με ένα
σαμπουάν με SeS2 σε ενήλικες με σοβαρή πιτυρίδα ή σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, μετά από μια αρχική
φαρμακευτική αγωγή.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ DERCOS DS ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης που
διενεργήθηκε στη Σαουδική Αραβία σε 601 άτομα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός
σαμπουάν με SeS2 σε ενήλικες γυναίκες με πιτυρίδα που φορούν μαντίλα.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ DERCOS DS ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Διεθνής, πολυκεντρική μελέτη
παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός σαμπουάν με SeS2 στη διαχείριση της
σοβαρής πιτυρίδας ή σμηγματορροϊκής δερματίτιδας.
3. MINÉRAL 89 ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ
Τρία posters που παρουσιάζουν κλινικές αποδείξεις σχετικά με την ικανότητα του Minéral 89 να
επανορθώνει και να προστατεύει τον δερματικό φραγμό σε διάφορες δερματολογικές ενδείξεις:
MINÉRAL 89 PROBIOTIC FRACTIONS ΚΑΙ ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ: Κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και της ανοχής του Minéral 89 Probiotic Fractions σε ασθενείς με ροδόχρου νόσο που
συνδέεται με ερύθημα και ευαίσθητο δέρμα, ως αποτέλεσμα της χρήσης προστατευτικής μάσκας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.
MINÉRAL 89 PROBIOTIC FRACTIONS ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ: Μελέτη που αποδεικνύει ότι η τοπική
εφαρμογή ενός δερμοκαλλυντικού προλαμβάνει τη δερματική βλάβη που προκαλείται από τη συνδυασμένη
έκθεση σε ακτινοβολία UV και Ο3.
MINÉRAL 89 PROBIOTIC FRACTION ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΩΝ: Διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας του Minéral 89 Probiotic Fractions στην μείωση του ερεθισμού που προκαλείται από
ρετινοειδή σε ενήλικες γυναίκες.
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4. ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΚΜΗ
Δύο posters που παρουσιάζουν τα οφέλη του Normaderm Phytosolution στη διαχείριση της ακμής
ενηλίκων:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ NORMADERM PHYTOSOLUTION: Διεθνής, ευρείας κλίμακας μελέτη
παρατήρησης που αποδεικνύει τα οφέλη ενός δερμοκαλλυντικού στη διαχείριση της ακμής ενηλίκων. Το
Normaderm Phytosolution παρέχει σημαντικά οφέλη είτε μόνο του είτε ως συμπληρωματική περιποίηση στη
διαχείριση της ήπιας έως μέτριας ακμής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει υψηλή ικανοποίηση και έχει καλό
προφίλ τοπικής ανοχής.
NORMADERM PHYTOSOLUTION ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΜΗ: Ένα δερμοκαλλυντικό με
δραστικά συστατικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια συνδυαστικά με τον σταθερό συνδυασμό
0,1% αδαπαλενίου και 5% βενζοϋλοπεροξειδίου σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ακμή.
5. ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ
Ένα poster που παρουσιάζει μια καινοτομία καθημερινής χρήσης για προστασία από την ακτινοβολία UV

CAPITAL SOLEIL UV-AGE DAILY ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NETLOCK: Μια αντιηλιακή σύνθεση με πρωτοποριακή
τεχνολογία με βάση τα πολυμερή, η οποία παρέχει μέγιστη προστασία ευρέος φάσματος από την
ακτινοβολία UV, με αποτελεσματικότητα ενάντια στις σκούρες κηλίδες και βέλτιστη εμπειρία εφαρμογής,
γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για καθημερινή χρήση όλον το χρόνο.
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ: ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.
Έχοντας ιδρυθεί από τον Δρ. Prosper Haller πριν από 90 χρόνια, η Vichy είναι μια μάρκα που τη συνιστούν
δερματολόγοι σε όλον τον κόσμο. Με τα θεμέλιά της στην επιστήμη, επικεντρώνει τη δερματολογική
εξειδίκευσή της σε μία αποστολή: την επιδίωξη του υγιούς δέρματος.

Προσεγγίζουμε την υγεία του δέρματος μέσα από το πρίσμα της επιστήμης του εκθεσιώματος, εξηγώντας τις
επιπτώσεις της καθημερινής ζωής στο δέρμα. Το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής, οι συνήθειές μας, οι ορμονικές
μεταβολές είναι όλοι παράγοντες που έχουν αντίκτυπο στις βιολογικές λειτουργίες του δέρματος.

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση, βασισμένη στην επιστήμη του εκθεσιώματος, είναι το κλειδί των
αντιγηραντικών καινοτομιών μας και των δερματολογικών μας λύσεων για την περιποίηση των μαλλιών.

Ως πρωτοπόρος στην επιστήμη του εκθεσιώματος του δέρματος, προάγουμε την επιστημονική γνώση και
δεσμευόμαστε να παρέχουμε προηγμένες δερματολογικές λύσεις για κάθε τύπο δέρματος και κάθε
δερματικό πρόβλημα. Αναπτύσσουμε αποτελεσματικές, ασφαλείς και αξιόπιστες καινοτομίες που
συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος και, κατ’ επέκταση, ασκούν θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των
ανθρώπων.

Η VICHY ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΑΣ.
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