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Doutor JOSÉ DUGGI KACOWICZ é médico desde 1980 pela Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sua especialização original foi em anestesiologia e 
terapia intensiva em pacientes queimados. A partir daí, dedicou-se às técnicas de tratamento 
da dor, nas quais se utilizava o fenol. Estudando outras utilizações do fenol, conheceu os 
peelings químicos clássicos de fenol. 

Daí em diante, não parou de pesquisar sobre o tema, dedicando-se em tempo integral 
à pesquisa e desenvolvimento de técnicas terapêuticas de peelings de fenol light de alta 
performance (chemical resurfacing), vindo a trabalhar sob a orientação de dois dos maiores 
professores de cirurgia plástica do mundo, o Prof. Dr. Jayme Planas, em Barcelona, e o Prof. 
Dr. Ronaldo Pontes, e tornando-se Chefe do serviço de Peeling e Quimiocirurgia da Clínica 
Planas, na Espanha, e da Clínica Fluminense, no Rio de Janeiro. 

No Rio de Janeiro, focou sua atuação no tratamento do envelhecimento cutâneo facial, 
rugas superficiais e profundas, sequelas cicatriciais de acne (marcas de acne), manchas, 
colasmas, melasmas e vitiligo. 

Vindo para São Paulo, Dr. José Kacowicz tornou-se professor e chefe do Ambulatório 
de Peeling e Quimiocirurgia do Serviço de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC, 
sob a orientação de outro grande nome da medicina brasileira, o Prof. Dr. Carlos Alberto 
Machado. 

Fora da vida acadêmica, é um dos dois únicos brasileiros eleitos Membro de Honra da 
Academia Francesa de Cirurgia Estética. Suas concorridas palestras em congressos médicos 
extrapolam as fronteiras brasileiras, tendo proferido conferências em congressos em Portugal, 
Espanha, Itália, França, Bélgica, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Rússia e Coreia 
do Sul. 

Em sua longa trajetória como pesquisador, o Dr. José Kacowicz inventou vários 
métodos de rejuvenescimento cutâneo com peelings de fenol modificados e atenuados 
(Chemical Face Lifting) internacionalmente reconhecidos, tais como MULTIPEEL (Peeling 
Fenólico Light), BODYPEEL (Peeling Corporal) e ALKAPEEL (Peeling Alcalino Instantâneo). 

O Dr. José Kacowicz é consultor de diversas empresas cosméticas e farmacêuticas do 
Brasil e do Exterior, é Consultor Master do Comitê Científico da Fundação Jaime Planas 
(Barcelona), além de Chefe do Serviço de Quimiocirurgia da mais renomada instituição de sua 
especialidade em toda a Europa. 

Por ser um entusiasta da inovação e tendo em vista todo o seu histórico de pesquisa, 
desenvolvimento e consultoria, o Dr. José Kacowicz revolucionou o mercado de tratamentos 
capilares. Ele desenvolveu diversos produtos de tratamento para alisamento capilar saudável e 
matização capilar, utilizando o princípio da exoplastia capilar. 

Por ser meritória a propositura, conto com o apoio dos meus nobres pares. 
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