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 E -Asia Derma merupakan online event,  
pengembangan dari kon ferensi Asia  
Derma Singapore yang selama ini di - 

lakukan se cara offline. Selama tiga hari,  
E-Asia Derma akan memberikan penga-
laman belajar yang tiada duanya melalui 
sesi ilmiah dan ceramah dari sekitar 40 
pem bicara terkemuka. Ada pula kegiatan  
pra-konferensi yang dirancang untuk 
mem berikan pengetahuan dan wa wasan,  
sekaligus para peserta juga bisa ber ga-
bung dengan E-Asia Derma Virtual Jour - 
ney secara gratis. Ini adalah sebuah pro-
gram episode bulanan, di  
mana topik utama dan 
terbaru yang terjadi dalam  
praktik sehari-hari akan di - 
bahas. Sampai hari ini, telah 
4 epi sode yang ditampil kan, 
dan mendapat kan sam but  - 
an yang luar biasa, bahkan 
sudah menarik le bih dari  
2000 peserta dari Filipina, 
Malaysia, Singa pura, Indo -
nesia, Vietnam dan ne  - 
gara-negara ka was an lain,  
juga dunia.

kulit, la ser fotodinamik, pem bentukan 
tubuh, bedah der ma to logi, derm sur
gi cal pearl, serta keamanan laser dan 
sebagainya.

Acara ini disponsori oleh Dexlove Inc. 
dan JSK Biomed Inc. dari Korea, Sunmax 
Biotechnology Co. Ltd. dari Taiwan, Life 
Science Investment “LSI” dari Inggris, dan 
Aesthetics Marketing Asia Pte.Ltd. dari 
Singapura. Selain itu, disponsori pula 
oleh Korean Dermatological Association, 
Taiwan Dermatological Association dan 
New Zealand Dermatological Society.

E-Asia Derma Conference diseleng-
gara kan setiap tahun oleh INDEX Holding  
Singapore, salah satu anggota INDEX 
Holding. INDEX Holding adalah sebuah 
perusahaan induk terkemuka yang ber-
basis di UEA, membuka cabang barunya 
di Singapura pada awal tahun 2018, dan 
melalui cabangnya di Singapura ini telah 
berhasil menciptakan dan memfasilitasi 
pengembangan peluang bisnis baru me-
lalui sejumlah acara ilmiah dan ko mersial 
di Asia Pasifik. l

E-AsiA DErmA  A LeArning experience to UnfoLd this september
E-AsiA DErmA, sEbuAh konfErEnsi DErmAtologi DAn EstEtikA yAng pAling Ditunggu-tunggu, AkAn bErlAngsung pADA 

1-3 sEptEmbEr 2021 mEnDAtAng. pEmbukAAn pEnDAftArAn suDAh DiumumkAn DAri sEkArAng. AcArA ini DiDEDikAksikAn untuk 
pArA DoktEr kulit DAn prAktisi EstEtikA, DAn ini AkAn mEnjADi pEngAlAmAn virtuAl yAng mEnyEnAngkAn DAn mEnghEbohkAn, 

kArEnA DApAt DiAksEs Di kAwAsAn AsiA pAsifik, bAhkAn sEluruh DuniA. fokus AcArA, AntArA lAin bErbAgi ilmu DAn kEAhliAn 
DAlAm mEningkAtkAn kulit yAng sEhAt. lEwAt AcArA ini, mEskipun DilAksAnAkAn sEcArA virtuAl, nAmun tEtAp mEmbEri 

kEmuDAhAn bAgi pArA pEsErtA untuk bErintErAksi, bElAjAr, DAn mEmprEsEntAsikAn tEmuAn DAn pEnElitiAn tErbAru 
Di biDAng DErmAtologi DAn EstEtikA DEngAn rEkAn-rEkAn mErEkA.

Tahun ini, program ilmi ah E-Asia Der-
ma dikurotari oleh komite ilmiah yang ter-
diri dari para profesional ter kemuka dari 
Singapura, Malaysia, Fili pina, Indonesia, 
Vietnam, Tai wan, Korea Selatan, Jepang, 
Hongkong, Cina, Ku wait, dan Amerika 
Serikat. Melalui acara ini, diharapkan 
mampu menarik le bih dari 900 peserta di 
edisi virtual per tama, di mana para peseta 
akan mendapat ke sempatan belajar, 
berinteraksi, dan membangun jaringan 
dengan rekan-rekan lain di seluruh dunia.

Kuliah yang dihadirkan selama tiga 
hari ini diantaranya adalah dermato logi 
medis dengan topik-topik antara lain 
dermatitis atopik, jerawat dan rosacea, 
fotobiologi, fototerapi, dermatosis ke-
hamilan, dermatologi anak, dermatitis 
kontak, gangguan rambut dan kuku, pearls  
therapy, penyakit imunobulosa, foto-
proteksi, biologis, proriasis, infeksi kulit, 
gangguan pigmen, tumor kulit, dan lim-
foma kulit. Ada pula Dermatologi dan 
Laser Estetika yang mencakup tentang 
toksin dan filler, laser Picosecond, laser atau  
light untuk melasma, la-
ser pigmen, mana je  men  
bekas je ra wat, krio te - 
rapi, thread lift, laser vas - 
kular, pe remaja a  n ku - 
 lit, cosme ceutical, in  tense  
pulsed light, chemical 
peels, pengen cangan 
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