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ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

Możliwości są niemal 

nieograniczone: 

odmłodzenie, ujędrnienie, 

powiększenie, wyrzeźbienie… 

Medycyna estetyczna – 

jedna z najmłodszych 

i najdynamiczniej 

rozwijających się gałęzi 

medycyny – spełnia 

marzenia kobiet i mężczyzn, 

oferując coraz szerszy 

wachlarz zabiegów 

i produktów.

Sylwia Chodyniecka, Ewa Świgoń
com&media sp. z.o.o.



NOWE
POMYSŁY

NA
URODĘ

PO PIERWSZE, NATURALNOŚĆ
Być może medycyna estetyczna wciąż kojarzy się z wiecznie młodymi celebrytami o nieporuszonych 
czołach i nadmiernie podkreślonych ustach, jednak na przekór temu stereotypowi teraz liczy się 
przede wszystkim naturalność. Do tej pory wiele osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, czujących 
potrzebę poprawienia wyglądu twarzy, obawiało się sztucznego efektu i widocznej ingerencji w wy-
gląd. Pacjentom gabinetów medycyny estetycznej zależy na skutecznym zabiegu i dyskrecji – efekt 
musi być widoczny, ale nieprzesadzony, dyskretny. Wiedzą o tym lekarze, którzy w swojej pracy 
podkreślają, że prawdziwie młoda i atrakcyjna twarz musi być naturalna. Również producen-
ci preparatów wykorzystywanych w gabinetach medycyny estetycznej coraz częściej w swojej 
ofercie umieszczają produkty, które nie pozbawiają twarzy naturalnej ekspresji i zapewniają 
subtelny efekt poprawienia urody.

REKONWALESCENCJA? NIE MAM NA TO CZASU!
Bezpieczeństwo i czas – to cenimy sobie najbardziej. Wszyscy jesteśmy zapracowani, zabie-
gani, z trudem znajdujemy czas na najdrobniejsze przyjemności. Wygląd jest ważny, ale kto 
ma czas na kilkudniowe ukrywanie się przed światem po zabiegu? Medycyna estetyczna na 
szczęście również w tej kwestii idzie do przodu i oferuje coraz więcej zabiegów, po których 
od razu lub już następnego dnia można śmiało wracać do podbijania świata. Są one coraz 
mniej inwazyjne, dzięki czemu zmniejsza się także ryzyko ewentualnych powikłań. Nawet 
zabiegi laserowe, po których do tej pory skóra goiła się przez kilka dni, charakteryzują 
się coraz krótszym okresem rekonwalescencji. Siniaki, krwiaki, opuchlizna – takie rzeczy 
zostawmy na naprawdę poważne zabiegi.

WYRZEŹB SWOJE CIAŁO
Twarz to nasza wizytówka, ale co z resztą? Pomogą ćwiczenia i dieta, ale nie za-
wsze to wystarcza. Idealna sylwetka nie musi być okupiona litrami potu. Na ratu-
nek przychodzą metody modelowania ciała – za pomocą kriolipolizy niszczącej 
komórki tłuszczowe poprzez niską temperaturę lub wstrzykiwanie cienką kaniulą 
wody, która wprowadzana jest pod skórę, a następnie wymywa tkankę tłuszczową.  

TRENDY
W MEDYCYNIE
ESTETYCZNEJ

Na Zachodzie modelowanie sylwetki w gabine-
tach medycyny estetycznej cieszy się ogromną 
popularnością. Zgrabna fi gura bez wysiłku? Bar-
dziej realne niż jeszcze niedawno się mogło się 
nam wydawać. Efekty są szybsze niż po siłowni, 
a sam zabieg dużo bezpieczniejszy niż wciąż po-
pularna liposukcja.

SKALPEL DO LAMUSA 
No właśnie – po co odwiedzać chirurga plastycz-
nego, skoro równie spektakularny efekt można 
osiągnąć bez narkozy i skalpela. Dzięki medycy-
nie estetycznej nie trzeba już żadnych radykal-
nych zabiegów, by pozbyć się drugiego podbródka 
i obwisłych policzków. Natychmiastowe poprawie-
nie konturu twarzy uzyskamy dzięki coraz popu-
larniejszym niciom liftingującym. To prawdopo-
dobnie jeden z gorętszych trendów w ostatnim 
czasie. Dzięki specjalnym niciom wszczepianym 
pod skórę uzyskuje się efekt natychmiastowego 
liftingu i wymodelowania owalu twarzy. Nici liftin-
gujące to także sposób na podniesienie poślad-
ków, pozbycie się problemu opadających powiek 
i wygładzenie szyi. Można je stosować niemal na 
całym ciele.

MOC JEST W LASERZE
Lasery od dawna są używane do poprawy struk-
tury skóry, zmniejszenia blizn i przebarwień czy 
zmarszczek. Do tej pory sporą niedogodnością 
była długa rekonwalescencja po zabiegu. Na ryn-
ku są jednak dostępne lasery o coraz większej 
skuteczności przy zmniejszającym się okresie le-
czenia pozabiegowego i zminimalizowaniu ryzyka 
powikłań. Bardzo popularne są lasery frakcyjne 
wykorzystywane do regeneracji skóry. Po naświe-
tleniu wiązką światła laserowego powstają mi-
kroskopijne uszkodzenia na skórze, która zostaje 
pobudzona do intensywnej regeneracji. Dostępne 
w Internecie zdjęcia pokazujące skórę przed i po 
zastosowaniu lasera nie kłamią – one naprawdę 
potrafi ą czynić cuda.

NIEŚMIERTELNE WYPEŁNIACZE
Wypełniacze to symbol medycyny estetycznej. 
Jednym wprawdzie kojarzą się dobrze, a innym źle. 
Ale wszystko zależy od tego, czy zostaną umiejęt-
nie zastosowane przez lekarza. I od zdrowego roz-
sądku pacjenta oczywiście. Wypełniacze są stoso-
wane do wygładzania zmarszczek, powiększania 
i modelowania kształtu ust, nosa i brody. Na rynku 
dostępnych jest wiele produktów pod różnymi na-
zwami, które różnią się między innymi wielkością 
cząsteczek kwasu. Te mniejsze wypełniają drobne 
zmarszczki, a większe mogą służyć do modelowa-
nia rysów twarzy, na przykład do popularnego za-
biegu uwypuklania kości policzkowych.

DLA KOGO TO WSZYSTKO?
Medycyna estetyczna kusi nie tylko kobiety. Z za-
biegów poprawiających kondycję skóry czy rysy 
twarzy coraz częściej korzystają także mężczyźni. 
Coraz więcej osób mówi zupełnie bez skrępowa-
nia o tym, że warto zainwestować w atrakcyjny 
wygląd i dobre samopoczucie. Tym bardziej że 
dzięki bogatej ofercie nie trzeba na to wy-
dawać fortuny. Warto jednak pamiętać, by 
swoją twarz oddać w ręce profesjonalisty.
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DERMO-
KOSMETYKI
 CZYLI SOS DLA TWARZY

Jeśli czujesz, że Twoja skóra 

potrzebuje czegoś więcej 

niż po prostu dobrego 

kremu nawilżającego 

z drogeryjnej półki, 

dermokosmetyki mogą 

być tym, czego szukasz. 

Receptury tych preparatów 

są tworzone we współpracy 

z dermatologami 

i kosmetologami. 

Dermokosmetyki 

odpowiadają na konkretne 

problemy skórne i działają 

w szerszym zakresie 

niż tylko odpowiednie 

nawilżenie skóry.

Czasem zwykłe kremy nie wystarczają, 
by sprostać naszym oczekiwaniom do-
tyczącym pielęgnacji twarzy. Na większe 

dolegliwości skórne można sięgnąć po leki od 
specjalisty, ale czasem terapia, mimo że sku-
teczna, jednocześnie powoduje powstanie no-
wego kłopotu, na przykład przesuszenia cery. 
Dermokosmetyki zapewniają kompleksową pie-
lęgnację skóry. Wybór tego rodzaju preparatów 
będzie odpowiedni dla osób borykających się 
z trądzikiem, nadwrażliwą czy naczyniową skórą 
oraz zmarszczkami. 

STARZENIE SIĘ SKÓRY
Profi laktyka przeciwstarzeniowa to jeden z głów-
nych obszarów działań dermokosmetyków. War-
to po nie sięgnąć już przy pierwszych oznakach 
starzenia się skóry. Oznaki upływającego czasu 
na twarzy można dostrzec już około 25 roku ży-
cia. Naturalnie występujące w skórze kolagen 
i kwas hialuronowy powoli ulegają degradacji, 
cera traci blask, wiotczeje, a zmarszczki robią się 
widoczne w wieku około 35 lat. Dermokosmety-
ki głęboko nawilżają skórę, stymulują procesy 
jej regeneracji i zwiększają produkcję włókien 
kolagenowych i elastylowych. W efekcie popra-
wia się koloryt i sprężystość skóry, a zmarszczki 
widocznie się zmniejszają. Wybierając krem do 
twarzy, który ma opóźniać proces starzenia się 
skóry, warto sięgnąć po taki, który w swoim skła-
dzie ma retinol. Ten związek jest jednym z naj-
lepiej przebadanych składników kosmetyków, 
a jego działanie przeciwzmarszczkowe zostało 
udowodnione naukowo. Propozycją dla osób, 
które potrzebują pielęgnacji przeciwzmarszcz-
kowej jest krem Reti Age fi rmy Sesderma. Reti 

Age to nowatorska linia kosmetyków przeciw-
starzeniowych, opartych na trzech formach 
zbawiennego dla skóry retinolu. Krem zapew-
nia nie tylko „potrójne odmłodzenie”, ale też 
bezpieczeństwo. Zawarty w kosmetykach z tej 
serii retinol nie uczula i nie powoduje podraż-
nień skóry. Dodatkowo, dzięki zaawansowanej 
technologii opartej na nanosomach, witamina 
A zawarta w Reti Age wnika do głębszych partii 
skóry. Alternatywą dla tradycyjnego kremu jest 
Merz Spezial Cream Mousse. Jest to delikatny 
mus kremowy zawierający aktywne składniki, 
które regenerują skórę. Produkt ma formę de-
likatnej pianki i jest przeznaczony zarówno do 
pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu.

SZARA I ZMĘCZONA CERA
Podstawą pięknej i zdrowej cery jest odpowied-
nie jej nawilżanie i odżywianie. Idealnym roz-
wiązaniem są algi morskie, które od lat są chęt-
nie wykorzystywane do produkcji kosmetyków 
i przynoszą widoczne rezultaty. Dr Irena Eris 
Prosystem Home Care ACTIVE ESSENCE CON-
CENTRATED FORMULA – bogaty w ekstrakt z algi 
Undaria Pinnatifi  da koncentrat algowy do ciała,
reaktywuje uśpione geny kodujące syntezę włó-
kien elastyny, kolagenu i kwasu hialuronowego,
co wyraźnie poprawia strukturę skóry. Działanie
koncentratu wzmacnia duo-retinol, zapewniając 
optymalny poziom nawilżenia i poprawiając ko-
loryt skóry ciała. Dzięki optymalnemu stężeniu 
zintegrowanych substancji czynnych, aktywuje 
komórki skóry ciała radykalnie poprawiając ich 
jakość. Bogata formuła koncentratu łączy wy-
gładzające i regenerujące właściwości ekstrak-
tów roślinnych z nawilżającym działaniem kwa-



Profi laktyka 

przeciwstarzeniowa 

to jeden z głównych 

obszarów działań 

dermokosmetyków. 

Warto po nie sięgnąć 

już przy pierwszych 

oznakach starzenia 

się skóry.

TEOXANE Laboratories o silnie regeneracyjnym 
działaniu. Serum zawiera kwas hialuronowy o in-
nowacyjnej formule RHA™ – Resilient Hyaluronic 
Acid. Duża dawka tego składnika pomaga reakty-
wować naturalne mechanizmy skóry umożliwia-
jące jej głęboką regenerację: odnowę komórkową 
oraz przebudowę tkanki. Procesowi temu towarzy-
szy zwiększona ochrona antyoksydacyjna. Efekty 
są widoczne już po 14 dniach stosowania, a nasza 
skóra odzyskuje zdolność odbijania światła, staje 
się wyraźnie gładsza i nawilżona. Preparat może 
być stosowany do codziennej pielęgnacji w ciągu 
dnia oraz w gabinetach – jako element profesjo-
nalnych zabiegów estetycznych. Niezwykle istot-
na jest też właściwa pielęgnacja skóry poddanej 
zabiegom medycyny estetycznej. W tym zakresie 
lekarze polecają specjalne produkty do pielęgna-
cji pozabiegowej, które mają dobroczynny wpływ 
na proces gojenia i regeneracji oraz przeciwdzia-
łania dodatkowemu podrażnieniu uszkodzonej 
skóry. W BIO-SENSE ultra repair cream zastoso-
wano tylko składniki aktywne o  udowodnionej 
badaniami klinicznymi skuteczności w gojeniu 
i  obudowie uszkodzonej skóry. Formuła, która 
natychmiast po zabiegu przynosi ulgę, redukując 
uczucie pieczenia, zaczerwienie skóry i  obrzęk 
wywołany zabiegiem. Przyspiesza ziarninowanie 
skóry oraz głęboko ją nawilża, co zapobiega nad-
miernemu złuszczaniu. Dodatkowo Tetrapaptyd 
miedziowy-1 silnie stymuluje komórki macierzy-
ste i fi broblasty do produkcji kolagenu i innych 
składników macierzy międzykomórkowej. Nawilża 
skórę i zapobiega utracie wody ze skóry dzięki za-
wartości skwalanu i fosfolipidów.

su hialuronowego. Składniki te zawiera również
Dr Irena Eris Prosystem Home Care ACTIVE ES-
SENCE CONCENTRATED FORMULA – Algowy akty-
wator genów do twarzy. Ten witaminowy koktajl
odżywczy jest pierwszym serum z algowym 
kompleksem Intelli-GEN, zdolnym do regulacji 
pracy ponad 20 genów odpowiedzialnych za 
wielopoziomową odnowę komórek i w efekcie 
młody wygląd skóry. Poprawę parametrów skóry
wzmacnia ekstrakt z błękitnej mikro-algi żyjącej
w nieskazitelnie czystym ekosystemie w rejonie
Ameryki Północnej. Co więcej koncentrat jest 
bogaty w witaminy z grupy B oraz aminokwasy,
przyspiesza proces odnowy i wzrostu naskórka - 
istotnie wygładzając i zagęszczając skórę.

NOWA SKÓRA
Problemy skórne, takie jak zaskórniki, roz-
szerzone pory czy nawracające krostki nie są 
przypadłością, która dotyka jedynie nastolatki. 
Niestety wiele z nas boryka z nimi również w 
późniejszym wieku. Ratunkiem w takiej sytu-
acji są specjalne peelingi z zwartością kwasów 
– złuszczają skórę i pozwalają uzyskać efekt 
odnowy komórek naskórka, regulacji wydziela-
nia serum, zmniejszenia stanów zapalnych czy 
drobnych zmarszczek. Peeling PQ-Age fi rmy 
Croma-Pharma, nazywany „Nową skórą”, za-
pewnia efekt odnowionej cery. Głównym atu-
tem tego peelingu jest brak łuszczenia skóry po 
zabiegu, czyli pozbycie się największego pro-
blemu związanego z intensywnymi peelingami. 
Brak łuszczenia wynika z  innowacyjnego połą-
czenia składników - dzięki obecności nadtlen-
ku mocznika, pomimo wysokiego stężenia kwa-
su trichlorooctowego, nie dochodzi do silnego 
zbielenia naskórka, stanu zapalnego i łuszcze-
nia się skóry. PQ-Age zawiera także odmładzają-
cy koenzym Q10 w 5-proc. stężeniu oraz 10-proc. 
kwas kojowy, który usuwa przebarwienia i dzia-
ła przeciwbakteryjnie. Peeling PQ-Age ujędrnia 
skórę, likwiduje przebarwienia, blizny, trądzik, 
zaskórniki, zmarszczki a nawet rozstępy. Co istot-
ne, może być wykonywany o każdej porze roku, 
również latem, bez ryzyka fotouczuleń.

REGENERACJA 
Ludzka skóra stanowi największy organ nasze-
go ciała. Co więcej, posiada ona niesamowitą 
zdolność do ciągłej regeneracji. Dlatego warto 
pamiętać o tym, aby stymulować skórę do odno-
wy. RHA™ SERUM to specjalistyczny preparat od 

 Beauty Trends / Nr 1.     5

XANE Laborat
yałaniu. SSererumum

HA™ Resilient Hyaluronwacyjnej formule R

m
n-

s o silnie regeneracyyjjnymtories
eerara kkwawass hihialalururononoowy o inzzawawii



6     Beauty Trends / Nr 1.

Medycyna, również estetyczna, od lat z powodze-

niem korzysta z laserów. Zakres zastosowań takich 

zabiegów jest bardzo szeroki – od depilacji przez 

odchudzanie do odmładzania i zmniejszania blizn. 

Efekty działania laserów mogą przejść najśmielsze 

oczekiwania. Z jakich zabiegów warto skorzystać?



go i młodzieńczego kolorytu, przez co wygląda 
na dużo młodszą. Dzięki unikalnej technologii 
Shock Free Needles zabieg jest bezpieczny 
i bezbolesny. Co bardzo ważne, nie wymaga też 
rekonwalescencji (rumień znika maksymalnie 
po 3 godzinach). 

DUETTO-MT – SKUTECZNA EPILACJA

• Epilacja
Czyli usuwanie włosków za pomocą lasera to 
jedyny rodzaj zabiegu, który trwale rozwiązuje 
problem zbędnego owłosienia. Depilacja la-
serowa może być stosowana na całym ciele 
– u kobiet i u mężczyzn. Podstawowa zasada 
brzmi: im ciemniejsze włosy, tym efekt epilacji 
szybszy. Problemem bywają włoski o mniej-
szej zawartości melaniny – tutaj wiele laserów 
okazuje się nieskutecznych. Rozwiązaniem dla 
osób o jasnych, a nawet siwych włosach jest 
Duetto-MT, składający się z dwóch rodzajów 
lasera: aleksandrytowego i Nd:YAG. 

• Laser aleksandrytowy
Emituje fale o długości 755 nm, które dosko-
nale sprawdzają się w usuwaniu owłosienia 
u osób o jasnej karnacji oraz u osób z jasnymi, 
a nawet siwymi włosami. Zabieg z użyciem la-
sera aleksandrytowego jest szybki, bezpieczny 
i nie wymaga użycia żelu. Zwiększa to komfort 
pacjenta, który może powrócić do swoich za-
jęć od razu po zabiegu. 

• Laser Nd:YAG
Jest idealnym rozwiązaniem dla osób o ciem-
nej karnacji, ponieważ fala ta jest o wiele 
mniej absorbowana w melaninie (barwni-
ku skóry) niż krótsze, widoczne gołym okiem 
długości fal. Pozwala to na znaczące zredu-
kowanie możliwości wystąpienia efektów 
ubocznych po zabiegu oraz na penetrację 
skóry do głębokości 4-5 mm przy zmniej-
szonym ryzyku wystąpienia zmian pigmen-
tu. Dodatkowo, laser ten cechuje się wysoką 
częstotliwością powtórzeń, w związku 
z czym może być używany na dużych 
obszarach skóry, takich jak nogi i plecy.

CUDOWNA
MOC

LASERA
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FOTONA 4D – LASEROWY LIFTING

Starzenie się skóry jest problemem, który moż-
na opóźnić, ale nie da się go uniknąć. Regular-
ne wklepywanie najlepszych kremów, masaże 
twarzy, głębokie peelingi – przychodzi moment, 
gdy to za mało. Wypełniacze nie są jedynym roz-
wiązaniem na radykalne odmłodzenie wyglądu 
twarzy.
Fotona 4D to pierwszy na świecie laserowy 
endolifting twarzy realizowany poprzez syner-
giczne połączenie czterech procedur zabiego-
wych w jednej terapii: EndoLifting®, FRAC3®, 
PIANO®, SupErfacialTM. Ta nieinwazyjna terapia 
laserem już po pierwszym zabiegu daje efekt 
wypełnienia bruzd nosowo-wargowych, zwięk-
szenia napięcia i elastyczności skóry, poprawy 
gęstości skóry, wygładzenia i wyrównania jej 
kolorytu, zmniejszenie niedoskonałości i ogól-
nej poprawy kondycji skóry. Fotona 4D to alter-
natywa dla wypełniaczy, pozwalająca przywró-
cić twarzy jej młody wygląd.

SCARLET RF – REWITALIZACJA I ANTY-AGING

Lasery doskonale sprawdzają się w zabiegach 
mających na celu skuteczną rewitalizację skó-
ry. Efekty widoczne są już po pierwszym za-
biegu, zwykle jednak warto zdecydować się na 
całą serię.
Scarlet RF to zabieg łączący działanie lasera 
frakcyjnego z falami radiowymi i systemem 25 
mikroigieł, który poprzez oddziaływanie zarów-
no w skórze właściwej, jak i w tkance podskór-
nej, umożliwia prawdziwe działanie naprawcze 
i anty-aging. Dzięki bezpośredniemu ogrzewa-
niu warstw wewnętrznych uzyskuje się mak-
symalne efekty przy jednoczesnym zminima-
lizowaniu uszkodzenia na powierzchni skóry. 
W efekcie komórki odpowiedzialne za syntezę 
kolagenu zostają pobudzone, co poprawia ela-
styczność i jędrność skóry.
Skóra po zabiegu Scarlet RF jest zagęszczona, 
a jej napięcia widocznie poprawione. Zmarszcz-
ki w okolicy ust zostają wygładzone, a policzki 
uniesione, dzięki czemu zniwelowane zostają 
tzw. chomiki. W rezultacie poprawia się cały 
owal twarzy. Dodatkowo cera nabiera zdrowe-
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Czerwona 
szminka

Nic nie dodaje kobiecości 
tak jak czerwone usta. 
Do tego intensywny 
kolor odwróci uwagę od 
zmarszczek wokół oczu 
i opadających powiek. 
Taki makijaż doskonale 
sprawdzi się nie tylko na 
królewski bal. 

BŁY
SK

A
W
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N
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Rozświetlacz

Poszarzała, zbyt matowa cera nie dodaje urody i postarza.
Na szczęście wystarczy odrobina rozświetlacza naniesiona na 
pod oczy, na czubek nosa, czoło i brodę, by twarz promieniała 

królewskim blaskiem.

Podkreślone 
brwi

Idealnie podkreślone brwi 
sprawiają, że twarz nabiera 

charakteru, a rysy stają 
się bardziej podkreślone. 

Aby ujarzmić lub wzmocnić 
linię brwi, wypróbuj 

specjalny wosk i kolorowy 
cień lub kredkę, która 

zagęści włoski. Pamiętaj, 
żeby nie przesadzić, bo 
zamiast się odmłodzić, 
dodasz sobie kilka lat. 

Pięknie podkreślone brwi, 
podkreślą spojrzenie, 

któremu nikt nie będzie 
mógł się oprzeć.

Perfumy

Przede wszystkim muszą
Ci się podobać i pasować do 

Twojej osobowości. Warto 
jednak kierować się kilkoma 

wskazówkami. Im cięższy 
zapach, tym bardziej będzie 

dodawał lat. Jeśli chcesz, 
by perfumy „pachniały 

młodością”, unikaj 
intensywnych różanych nut, 

zapachów kadzidlanych 
i mocno pudrowych. Wybierz 

lekkie, świeże zapachy 
kwiatowe lub owocowe. 

Odejmują nie tylko lat, ale 
i kilogramów!

POZNAJ
PROSTE

SPOSOBY
NA PIĘKNY 

WYGLĄD!
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Treści
dostępne
również
online!

DODATEK UKAŻE 

SIĘ NA RYNKU W 

KWIETNIU 2016 R. 

WRAZ Z MAGAZYNEM 

HARPER’S BAAZAR

I BĘDZIE DOSTĘPNY 

W SALONACH 

PRASOWYCH, NA 

TERNIE CAŁEJ POLSKI.

• Harper’s Bazaar jest 

najbardziej luksusowym 

magazynem lifestylowym 

na polskim rynku. Oprócz 

mody zawiera również 

treści z dziedziny urody, 

kultury, sztuki i podróży.

Piękna w każdym wieku
& Metamorfozy

– to kontynuacja cieszącego się 
popularnością dodatku do magazynu 
Harper`s Bazaar. Dodatek koncentruje się 
na medycynie estetycznej we wszystkich 
aspektach: najnowsze trendy, zabiegi, 
preparaty, sprzęt. Uzupełnieniem 
magazynu jest sesja zdjęciowa 
prezentująca metamorfozy czytelniczek, 
uzyskane dzięki zabiegom medycyny 
estetycznej - to najbardziej skuteczny 
i efektowny sposób pokazania możliwości 
medycyny estetycznej i umiejętności 
lekarzy. 
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CO CZYTELNICY ZNAJDĄ W MAGAZYNIE?
Przegląd nowości w pielęgnacji urody, zabiegach medycyny estetycznej i anty-aging. Źródło 
inspiracji do lepszego dbania o urodę. Wiarygodną, ekspercką wiedzę.

CO ZYSKUJĄ KLINIKI I GABINETY?
Okazję do zaprezentowania nowości w ofercie. Szerokie dotarcie do grupy docelowej. 
Kreowanie wizerunku eksperta od urody. Skuteczne narzędzie content marketingu do 
szerzenia wiedzy na temat medycyny estetycznej i anty-aging.

Zapraszamy do współpracy

przykładowe
treści
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Co możemy dla Ciebie zrobić?
 Pozyskiwanie projektów poprzez kampanie reklamowe

i public relations  Organizacja eventów i konferencji prasowych
 Prowadzenie biura prasowego  ePR  Social Media

i marketing szeptany  Monitoring mediów  Planowanie i zakup 
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Projekty wydawnicze

O nas
 WYBRANE

MEDIA
z którymi
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