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Szanowni Państwo, 
 

Aby zachować piękny i młody wygląd, potrzebujemy dobrego planu  
– pielęgnacja domowa i zabiegi w gabinecie to przepis na zatrzymanie czasu  
w miejscu! Medycyna estetyczna oferuje coraz więcej możliwości w zakresie  
modelowania, odmładzania i ujędrniania, pozwala spełniać marzenia o pięknym 
wyglądzie, dlatego z takim zainteresowaniem śledzimy rynkowe nowości. 
Celem wydania Piękna w każdym wieku jest przegląd najnowszych trendów  
i zabiegów medycyny urody. Ten przewodnik po świecie medycyny estetycznej  
prezentuje, na co warto zwrócić szczególną uwagę, jakich preparatów i sprzętów  
szukać w gabinetach, które kosmetyki stosować na co dzień! 

 Zapraszamy do lektury
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Najważniejsza w medycynie estetycz-
nej jest umiejętność poznania pacjen-
ta, jego potrzeb i znalezienie rozwią-
zania jego problemów. Chodzi o to, 

aby poprawa była niedostrzegalna, a wyczuwalna 
– po zabiegu wyglądamy świetnie, ale nikt nie wie 
dlaczego. To nie tylko „sprawna ręka” decyduje  
o powodzeniu zabiegu, lecz przede wszystkim 
„głowa” lekarza, któremu zależy na satysfakcji pa-
cjenta. medycyna estetyczna jest częścią medycy-
ny klasycznej. To nie tylko lekarskie zabiegi służące 
korekcji defektów estetycznych, to także terapie 
przeciwstarzeniowe. Celem medycyny estetycznej 
jest dobrostan psychiczny i fizyczny człowieka, tak 
poprzez estetykę, jak i działania mające na celu 
optymalizację funkcjonowania organizmu. Jest 
efektywna i bezpieczna w takim samym stopniu jak 
inne dziedziny sztuki lekarskiej, pod warunkiem, że 
jest praktykowana w zarejestrowanych gabinetach 
lekarskich przez odpowiednio przygotowanych le-
karzy. niestety, coraz więcej osób ze środowiska 
kosmetycznego, nie posiadając dyplomu lekarza, 
wykonuje zabiegi medycyny estetycznej. w trakcie 
mojej 25-letniej praktyki obserwowałem, jak ten 
problem narastał i stał się na tyle poważny, że nie 
możemy o nim dłużej milczeć. Od lat interweniowa-
liśmy w naczelnej izbie Lekarskiej i wydaje się, że 
nasze działania przynoszą skutek, ponieważ tema-
tem nareszcie zainteresowała się senacka komisja 

Zdrowia. Jest to proceder nie tylko naganny, ale  
i niebezpieczny dla osób, które poddają się zabie-
gom, także w perspektywie długofalowych proble-
mów zdrowotnych. Trzeba zdać sobie sprawę, że 
dziedzina medycyny, jaką jest medycyna estetycz-
na, nie należy do lekkich, łatwych i przyjemnych,  
a powikłania się zdarzają. dlatego tak ważne jest, 
aby osoba wykonująca zabieg była odpowiednio 
do niego przygotowana.

Dr Andrzej Ignaciuk

Zabiegi medycyny estetycznej muszą być wykony-
wane przez lekarzy. inne osoby nie mają stosownej 
wiedzy medycznej, nie posiadają stosownego za-
plecza, nie potrafią reanimować, a przede wszyst-
kim nie mają ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej. Zabieg medyczny dokonywany przez ko-
smetologa niesie, niestety, ryzyko stworzenia za-
grożenia dla życia lub zdrowia pacjenta. 

Prof. dr Marek Chmaj 

Zabiegi medycyny estetycznej powinny być dome-
ną wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów, czyli osób 
posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. 
Tylko to da pacjentowi rękojmię wysokiego pozio-
mu oraz bezpieczeństwa. Często leczymy skutki 
nieudanych zabiegów, dokonywanych przez osoby 
niekompetentne.

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz

Medycyna estetyczna stała się powszechnie dostępna, a technologia pozwala na 
wykonywanie nawet bardzo skomplikowanych zabiegów. Nie wolno jednak 
zapominać, że jest to ingerencja medyczna, dlatego najważniejszą kwestią powinny 
być kompetencje osoby wykonującej zabieg. Dlaczego należy korzystać wyłącznie  
z pomocy dyplomowanych lekarzy? Wyjaśniają specjaliści w dziedzinie prawa oraz 
medycyny: prof. dr Marek Chmaj oraz dr n. med. Maciej Hamankiewicz, a także 
ceniony ekspert i pionier medycyny estetycznej w Polsce, założyciel Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL – doktor Andrzej Ignaciuk.
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medycyNa estetyczNa
to przede wszystkim

medycyNa

www.ptmeiaa.pl                          www.certyfikowani.org

Dr Andrzej Ignaciuk
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging  PTL

Dr n. med. 
Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej

Prof. dr Marek Chmaj 
Szef Departamentu prawa 
konstytucyjnego
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1. Silna antyoksydacja idebenonem i resweratrolem Resveraderm Antiox Krem, 175,50 zł/50 ml, www.sesderma.pl 2. Tonujący krem 3w1 KLAPP Cosmetics X-TREME Skin Balm 
SPF 10, 130 zł/30 ml, www.klapp-cosmetics.pl 3. Suplement diety wzmacniający włosy, skórę i paznokcie Merz Spezial Dragees, 45 zł/60 szt. www.merzspezial.pl 4. Silnie 
skoncentrowane 30% serum Witaminy C Tri Vita C30, 220 zł/30 ml, www.dermaceutic.com.pl 5. Emulsja usuwająca przebarwienia, która jednocześnie chroni przed słońcem 
Azelac RU SPF50, 175,50 zł/50 ml, www.sesderma.pl 6. Złuszczające serum na noc z czynnikiem dotleniającym Oxynergy Paris Everlasting Serum Over Night Peel, 231 zł/50 ml 
www.aurumdg.pl 7. Naturalny blask spojrzenia PERFECT REVIVAL Dr Irena Eris Rozświetlający Krem Wzmacniający pod Oczy i na okolice Ust Dzień/Noc SPF 20, 139 zł/15 ml,  
www.instytuty.drirenaeris.com 8. Booster wzmacniający działanie pielęgnacji nakładanej po jego zastosowaniu Sébium Lotion, 55 zł/200 ml, www.bioderma.pl 9. Suchy olejek 
wzmacniający i regenerujący do ciała. Formuła „drugiej skóry” Cellular Body Oil, 149 zł/125 ml, www.esthederm.pl 10. Krem przeciwtrądzikowy o globalnym działaniu Sébium 
Global, 56 zł/40 ml, www.bioderma.pl 11. Dermatologiczny płyn micelarny do oczyszczania twarzy i demakijażu Sensibio H2O, 45 zł/250 ml, www.bioderma.pl 12. Zaawansowany 
krem intensywnie nawilżający ze skoncentrowanym kwasem hialuronowym, Intensive Hyaluronic Cream, 269 zł/50 ml, www.esthederm.pl 13. Liftingujący krem do pielęgnacji 
konturu oka i ust Miracle Cell Beauty Box by Klinika La Perla,145 zł/15 ml, www.klinikalaperla.pl 14. Pomocne w profilaktyce i leczeniu blizn Plastry Contractubex®, ok. 98 zł/21 szt., 
Żel Contractubex ok. 56 zł/50 g, www.contractubex.pl
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Czytając Pana bloga, można odnieść 
wrażenie, że bycie lekarzem medycyny 
wymaga jakichś specjalnych talentów, 
a tymczasem na każdym niemal rogu 
mamy gabinety medycyny estetycznej.

To zależy, o jakim lekarzu medycyny estetycz-
nej mówimy, czy takim, który podaje jedynie 
botoks i kwas hialuronowy, czy takim, który 
zajmuje się upiększaniem i odmładzaniem 
kompleksowo. można być bowiem kierowcą  
i kierowcą rajdowym. Ten drugi musi mieć 
umiejętności na kilkakrotnie wyższym pozio-
mie plus talent i odwagę, a także dobry samo-
chód. Ja siebie, lekarza medycyny estetycz-
nej, postrzegam jako kierowcę rajdowego,  
a moim superbolidem jest technologia, w jaką 
wyposażyłem gabinet. inne gabinety, nawet 
jeśli mają dobry sprzęt, często nie potrafią  
nim robić tego, co ja.

A jaki to sprzęt?
podam przykład. Gdybyśmy działali tylko  
w obszarze twarzy, to potrzebne są narzędzia, 
które działają na poprawę jakości skóry, jej na-
pięcia, sprężystości (czyli  np. RF mikroigło-
wa, laser frakcyjny, HiFu), ale też narzędzia  
do usuwania defektów wizualnych (przebar-
wienia, naczynka, włókniaki, zmarszczki, bli-
zny, pamiętając, że czym innym usuwa się 
przebarwienia typu melasma, a czym innym 
piegi, że na naczynka potrzebne jest inne 
urządzenie niż na rumień, co już nam podwaja 
liczbę urządzeń), a jeszcze inne do korygowa-
nia kształtu twarzy (metody wolumetryczne, 
których też jest kilka). Ja w swojej klinice sto-
suję kilkadziesiąt różnych urządzeń i metod 
działania, bo zależy mi na kompleksowym 

Wywiad z dr. Markiem Wasilukiem, autorem książki „Medycyna 
estetyczna bez tajemnic” i bloga www.marekwasiluk.pl

Dr Marek Wasiluk  
jest autorem książki 
„Medycyna estetyczna  
bez tajemnic”, która  
w popularyzatorski 
sposób przybliża najno-
wocześniejsze metody 
medycyny estetycznej.
 

warszawa, 
al. komisji edukacji narodowej 47 lok. 13

tel. +48 22 403 40 34 
www.triclinium.pl

centrum medycyny 
nowoczesnej triclinium

 
jak kierowca 

rajdowy

Lekarz medycyny 
estetycznej

działaniu, a nie doraźnym, typu usunięcie lwiej 
zmarszczki botoksem.

A co jest złego w usunięciu zmarszczki 
botoksem?
nic złego i robię takie rzeczy często. ale swój 
zawód traktuję jako coś więcej. medycyna es-
tetyczna zajmuje się z założenia zapobiega-
niem starzeniu się, które jest nieuniknione. Je-
śli potraktujemy starzenie się jako chorobę 
przewlekłą, to warto już w okolicach trzydzie-
stego roku życia rozejrzeć się za lekarzem, któ-
ry przez tę „chorobę” przeprowadzi. który co 
innego zaproponuje w wieku lat 30, 40 i 50. 
który będzie umiał zadbać o profilaktykę i re-
agować na bieżące problemy. który będzie 
działał na wszystkie komponenty starzenia się 
skóry. i który stawia na naturalne piękno, a nie 
krótkotrwałe sztuczne efekty.

Jak takiego lekarza znaleźć?
To jest problem. mało jest takich osób jak ja, 
dla których to jest pasja i całodobowe niemal 
zajęcie. Jestem tu, gdzie jestem, bo bardzo 
dużo praktykuję i bardzo dużo cały czas się 
uczę. Zdobywanie wiedzy i zwiększanie sku-
teczności to moja totalna pasja. Jestem jak ten 
kierowca rajdowy, który nie boi się ryzyka i pra-
cy z ekstremalnymi przypadkami. Oprócz stu-
diów medycznych skończyłem aż trzy różne 

studia podyplomowe z medycyny estetycznej 
w polsce i za granicą, i wiem, że to za mało. 
dlatego doszkalam się sam na szkoleniach 
zagranicznych i z literatury zagranicznej.  
w ubiegłym roku skończyłem na londyńskim 
uniwersytecie Queen mary jako pierwszy i je-
dyny lekarz z polski studia z medycyny este-
tycznej na poziomie magisterskim (tzw. level 
7). Z pełną świadomością mogę powiedzieć, 
że nie da się być bardziej wykształconym leka-
rzem w dziedzinie medycyny estetycznej, niż 
ja jestem obecnie. nie istnieje żaden wyższy 
stopień nauczania. program był prowadzony 
na podstawie eBm (evidence-based medici-
ne, czyli medycyny opartej na dowodach),  
a więc wiedzy obiektywnej, popartej badania-
mi naukowymi. największą wartością studiów 
w Queen mary university of London jest umie-
jętność efektywnego szukania informacji, kry-
tycznego ich analizowania, kojarzenia faktów 
oraz uczenie się niezależnego myślenia. wielu 
moich pacjentów zastanawia się, skąd mam 
tak rozległą wiedzę i jak to możliwe, że osią-
gam lepsze efekty niż inni lekarze, chociaż teo-
retycznie posługuję się tymi samymi metoda-
mi. no właśnie dlatego, że niczego, co dostaję 
od producentów, nie przyjmuję na wiarę i na 
bazie ich preparatów i urządzeń, zgodnie ze 
zdobytą przez siebie wiedzą, sam opracowuję 
własne protokoły zabiegowe.
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Juvéderm® to gama posiadających znak Ce wyrobów medycznych o różnych specyfikacjach i parametrach technicznych. Zawsze zaleca się odbycie konsultacji z wykwalifikowanym lekarzem, który pomoże 
wybrać z gamy Juvéderm® produkt właściwy dla indywidualnych potrzeb pacjenta. przed zabiegiem zapoznaj się z instrukcją używania wyrobu medycznego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 

Wyraźnie zarysowane kości policzkowe 
i pełniejsze usta — wygląd, który nigdy 

nie wyjdzie z mody.

Dobra Marka 2018 Dla całej linii juvéDerM® | Perła DerMatologii 2017 Dla juvéDerM® volite i volbella

Uwielbiam swoje kurze łapki wokół oczu, 
ale ze zmarszczkami na czole zdecydowałam się 

pożegnać. 

Juvéderm® – wiodąca na świecie marka preparatów zawieraJących kwas hialuronowy, pozwala:
• odświeżyć okolice oczu
• nadać policzkom wyraz przez ich lepsze zarysowanie
• nadać ustom objętość

• wygładzić linie zmarszczek
• przywrócić twarzy utraconą objętość
• zapewnić naturalny wygląd i doskonałe samopoczucie

ul. Graniczna 4b; Rzeszów
tel.: 601 960 500 

Salon KoSmetyKi laSerowej
dr Agnieszka Koczynasz

www.KliniKazaKrzewSKi.pl

KliniKa zaKrzewScy
ul. porcelanowa 23B; katowice 
tel. 720 832 424 

ul. nowowiejska 1e; Szczecin
tel. 500 355 884 

medimel iSpl

Gabinet medycyny estetycznej  i kosmetologii 
ul. Bukowińska 21/25; warszawa; tel. 606 709 018 

artiSmed
dr Marzena Lorkowska-Precht

ul. emilii Sczanieckiej 11a 
poznań
tel.: 664 852 791 

Beauty Factory 
– FaBryKa urody

lek. med. 
Jarosław Juska

www.chirurgia-Szczecin.pl

www.laSer.rzeSzow.pl

dr Magdalena Stokowacka-Zakrzewska dr Katarzyna Ostrowska-Clark

www.artiSmed.pl www.Beauty-Factory.pl

PL/0083/2018
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REWOLUCJA
W MEZOTERAPII

Vital injector 2 to najbardziej zaawansowane technologicznie  
urządzenie do próżniowego podawania preparatów w głąb skóry, 
czyli najnowszej generacji mezoterapii igłowej. pozwala na aplika-
cję m.in. mezokoktajli, usieciowanego kwasu hialuronowego,  
toksyny botulinowej, osocza bogatopłytkowego i atelokolagenu. 

Prawdziwa rewolucja w rewitalizacji skóry 
Vital injector 2 to jedyne tak skuteczne i bezpieczne urządzenie 
posiadające certyfikat Ce medyczny. podczas zabiegu substan-
cje podawane są dokładnie do skóry właściwej w precyzyjnych 
dawkach – zabiegi gwarantują spektakularne efekty m.in. spłyce-
nie zmarszczek, poprawę napięcia, nawilżenia i rozświetlenie  
skóry, ujednolicenie kolorytu, silną regenerację i rewitalizację.

Urządzenie Vital Injector 2 to jedno z najlepszych rozwiązań  
medycyny estetycznej. Gwarantuje bezpieczeństwo, bezbolesność  
i skuteczność przeprowadzanych zabiegów. Dzięki systemowi 
vacuum, który „odciąga” skórę od naczyń i nerwów, zabieg jest 
bezbolesny, nie dochodzi do uszkodzenia naczyń i powstawania 
siniaków. Nie występuje też nieprzyjemne uczucie rozpierania 
podczas wprowadzania preparatu. Już po pierwszym zabiegu  
Vital Injector 2 moi Pacjenci nie chcą korzystać z innych metod 
mezoterapii, są w pełni usatysfakcjonowani i chętnie wracają  
na kolejne zabiegi. Wsparcie w postaci szkoleń oraz konsultacji, 
jakie oferuje firma POINT AESTHETICS umacnia mnie  
w przekonaniu, że zakup Vital Injector 2 to była dobra decyzja!

Dr Robert Jamont,  
specjalista chirurgii plastycznej, 
Dr Jamont,  Zielona Góra 
www.drjamont.pl

Mezoterapia igłowa to jeden z najbardziej popularnych zabiegów 
medycyny estetycznej, wpływa nie tylko na wygląd naszej skóry, 
ale również na jej jakość i kondycję. Vital Injector 2 swoją skutecz-
nością znacznie przewyższa wszystkie dotychczasowe metody 
mezoterapii. To jedyne tak zaawansowane technologicznie  
urządzenie. Rewelacyjnie sprawdza się podczas zabiegów  
w obrębie twarzy, okolicy wokół oczu i ust, na skórze głowy,  
dekolcie, dłoniach, ale również na całym ciele, szczególnie  
w walce z cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej! To idealna 
propozycja dla osób poszukujących wysoce skutecznego  
i szybkiego zabiegu! Kompleksowe wsparcie, szczegółowe  
profesjonalne szkolenia oraz wysoki poziom dbałości  
o Klienta czyni firmę POINT AESTHETICS godną zaufania! 

Dr Magdalena Potembska-Eberhardt,  
lekarz medycyny estetycznej,
Femmed, Warszawa 
www.femmed.pl

Ilona Kowalska,  
kosmetolog 
Good Time Day Spa, Poznań 
www.goodtimedayspa.euNAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

Vital injector 2 spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeń-
stwa zabiegów potwierdzone certyfikatem Ce medycznym. 

Przed                  Po       Przed                  Po       

WYłąCZNY dYSTrYBuTOr VITAL INJECTOr 2

www.Point-aesthetics.comWIęCEJ NA:

Vital Injector 2 w spektakularny sposób zwiększa skuteczność 
mezoterapii igłowej. Skóra jest bardziej jędrna i nawilżona  
już po pierwszym zabiegu. Głębokie zmarszczki i blizny są  
zdecydowanie płytsze, a mniejsze zmarszczki w ogóle niewidocz-
ne. Skóra nabiera młodzieńczego blasku i rozświetlenia. Nie 
wymaga znieczulenia przed zabiegiem. Ogromną zaletą jest brak 
grudek i siniaczków po zabiegu. Brak bólu spowodował, że klientki 
wykupują pełne sesje rewitalizacji skóry Vital Injector 2. Są zachwy-
cone efektami, jak i samym przebiegiem zabiegu. tel. 534 946 292
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Czym jest stomatologia estetyczna? 
To element kompleksowego leczenia pacjen-
ta zapewniający odtworzenie zgryzu w naj-
piękniejszy i najbardziej funkcjonalny sposób, 
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych 
standardów i naturalnego wyglądu uzupeł-
nień. Stomatologia estetyczna obejmuje nie 
tylko zaawansowaną protetykę, ale także li-
cówki, pojedyncze korony i mosty protetycz-
ne, wypełnienia wykonywane podczas okre-
sowych wizyt u stomatologa, ale także inne 
zabiegi poprawiające estetykę uśmiechu,  
w tym periodontologiczne. w dobrej klinice 
stomatologicznej stomatologia estetyczna to 
bardziej podstawa leczenia niż dodatkowa 
usługa, bo zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi 
zależy na idealnym efekcie leczenia. 
Czy podczas wizyty pacjent powinien 
zastrzec, że zależy mu na leczeniu  
z zakresu stomatologii estetycznej?
Osobiście nie stosuję takich rozwiązań. 
wszystkie wykonywane w naszym zespole 
medycznym usługi są z założenia stomatolo-
gią estetyczną i wierzę, że jest to coraz  
częstsze podejście w kompleksowym lecze-
niu stomatologicznym w  naszym kraju.  
Oczywiście pacjent może wyrazić takie  
oczekiwania w zależności od zaufania do  
lekarza prowadzącego leczenie.
Czego możemy się spodziewać w ra-
mach leczenia w zakresie stomatologii 
estetycznej?
Oczekujemy idealnego i naturalnego efektu, 
który upiększy nasz uśmiech. nie należy jed-

Łódź
ul. Tatrzańska 61
tel. 570 570 215 

www.atj-stomatologia.pl

Ciesz się pięknym 
i zdrowym uśmieChem 

przez lata!

nak przesadzać. Czasem zbyt wyraziste kolo-
ry albo odwrotnie zbyt białe uzupełnienia, nie-
naturalne kształty zębów czy koron mogą dać 
efekt odwrotny od zamierzonego, co może 
być powodem niezadowolenia pacjenta. 
Jakie zabiegi wykonuje się w ramach 
stomatologii estetycznej?
Są to przede wszystkim wypełnienia stomato-
logiczne, powszechnie nazywane plombami 
oraz wypełnienia protetyczne, poczynając od 
pojedynczych koron, kończąc na dużych mo-
stach i na implantach. aspekt estetyczny jest 
ważny w każdym przypadku. pacjent oczeku-
je poprawy wyglądu, a nie efektu porównywal-
nego do wyglądu sprzed leczenia. najbardziej 
podstawowymi zabiegami z zakresu stomato-
logii estetycznej są skaling i piaskowanie  
z polerowaniem. Są to bezbolesne i szybkie  
zabiegi polegające na usunięciu kamienia na-
zębnego i osadów ultradźwiękami oraz krze-

W dzisiejszych czasach dużo uwagi poświęca się zabiegom kosmetycznym  
czy medycynie estetycznej, które służą poprawie urody. W stomatologii również  
można zaobserwować coraz większe zainteresowanie stomatologią… estetyczną.  

Czym jest? Na to i inne pytania odpowiada dr n. med. Agnieszka Toll-Jasek,  
kierująca zespołem medycznym Kliniki Stomatologicznej ATJ .

mionką. Takich osadów nie jesteśmy w stanie 
pozbyć się domowymi sposobami, nawet przy 
dokładnym myciu zębów i stosowaniu płynów 
do płukania jamy ustnej. powyższe zabiegi za-
leżnie od stylu życia, m.in. spożywania kawy, 
palenia papierosów powinny być wykonywane 
co 6 do 12 miesięcy. nie tylko poprawiają one 
zdrowie  jamy ustnej, ale  również estetykę  
zębów. kolejnym zabiegiem, o który często  
pytają pacjenci, jest wybielanie zębów. Zabieg 
trwa 60-90 minut i nie wymaga specjalnego 
przygotowania ze strony pacjenta. Jest bez-
pieczny i zupełnie bezbolesny, a efekt wybiela-
jący bardzo dobry. ważne, aby stosowane  
preparaty były najwyższej jakości, a personel 
odpowiednio wyszkolony, bo to zapewnia  
bezpieczeństwo zabiegu. dlatego należy  
korzystać z profesjonalnych gabinetów i klinik 
stomatologicznych. 
Niektóre zabiegi dotychczas dostępne 
tylko w gabinetach stomatologicznych 
są obecnie powszechne w gabinetach 
kosmetycznych, m.in. wybielanie zę-
bów. Co Pani uważa na ten temat?
Zabiegami medycznymi powinien zajmować 
się wykwalifikowany personel, którego pracę 
nadzoruje lekarz. w dobrych klinikach stoma-
tologicznych wybielanie zębów jest tylko czę-
ścią kompleksowego leczenia, a większość 
zabiegów z zakresu stomatologii estetycznej 
może wykonywać jedynie lekarz, dlatego ape-
luję o rozwagę. aby móc cieszyć się pięknym  
i zdrowym uśmiechem przez lata, najlepiej jest 
oddać się w ręce profesjonalistów. 



Technologia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) polega 
na dostarczaniu energii ultradźwiękowej przez skórę lub śluzów-
kę bez ich uszkodzenia. Następnie na odpowiedniej głębokości 
energia ulega zogniskowaniu i wytwarza mikrostrefę uszkodze-
nia termicznego, co aktywuje naturalne procesy regeneracyjne 
organizmu, prowadząc do przebudowy i odnowienia struktury 
tkanki. Zabiegi są bezinwazyjne, prawie bezbolesne, przepro-
wadza się je raz lub dwa razy w roku. Już po jednym zabiegu 
uzyskuje się satysfakcjonujące efekty. Metodę HIFU wykorzy-
stujemy w medycynie estetycznej i w ginekologii estetycznej.

W medycynie 
estetycznej  
/ULtRAsKin ii/ 
technoLogiA  hiFU  
WyKoRzystyWAnA 
jest do: 
•Przywrócenia 
młodzieńczego  
owalu twarzy.

•Konturowania  
linii żuchwy. 

•Poprawy napięcia 
skóry twarzy i ciała.         

•Unoszenia brwi. 
•Rewitalizacji 
starzejącej się skóry 
szyi i dekoltu.

•Redukcji miejscowego  
nadmiaru tkanki 
tłuszczowej,  
np. na brzuchu, 
kolanach, podbródku.

Warszawa, ul. Piękna 19, 
tel. +48 22 625 33 00 

www.bella-derm.pl

Hifu
Moda Na

W gineKoLogii estetycznej  /ULtRAVeRA/  
technoLogiA  hiFU  WyKoRzystyWAnA jest  
do odmłAdzAniA miejsc intymnych.  
Zabieg skutecznie ujędrnia wewnętrzne ścianki 
pochwy i zawęża jej średnicę. Terapia jest szczególnie 
polecana dla kobiet po porodzie, cierpiących na 
nietrzymanie moczu, w okresie menopauzy celem 
rewitalizacji czy poprawy jakości życia seksualnego.
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dr n. med. dermatolog, 
lek. med. estetycznej  

Magdalena Łopuszyńska
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CoolSculpting – krok po kroku
kriolipoliza CoolSculpting wykonywana jest wyłącznie w gabinecie  
lekarskim pod nadzorem licencjonowanego specjalisty. w trakcie zabiegu 
wykorzystuje się wymienną głowicę, która na wybranym obszarze  
delikatnie zasysa skórę wraz z tkanką tłuszczową i przytrzymuje ją pomię-
dzy dwoma panelami chłodzącymi. następnie jest ona schładzana  
przez określony czas (do godziny) i stale kontrolowana przez układ  
czujników, które eliminują ryzyko odmrożeń.
CoolSculpting zapewnia utratę aż do 27% istniejących komórek  
tłuszczowych. wyraźny efekt redukcji tkanki tłuszczowej jest widoczny  
już po 3 tygodniach, natomiast pełne rezultaty osiąga się po 2-3 miesią-
cach. w większości przypadków wystarcza jednak jeden zabieg na daną 
okolicę, by zobaczyć wyraźną redukcję tkanki tłuszczowej. Taka przedłużo-
na degradacja komórek tłuszczowych oraz powolne wchłanianie się  
tkanki tłuszczowej pozwala w naturalny sposób uniknąć niekorzystnego  
zjawiska związanego z nadmiarem skóry. 
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Zabiegi kriolipolizy CoolSculpting przeznaczone są dla osób w dobrej kondycji, ze średnimi 
fałdami tkanki tłuszczowej, szczególnie nie dającymi się wyeliminować za pomocą diety  
i ćwiczeń fizycznych. Nie powodują one jednak spadku masy ciała i nie są przeznaczone 
do leczenia otyłości.  W mojej ocenie, dzięki dużej efektywności zabiegu, na dzień 
dzisiejszy kriolipoliza staje się złotym standardem wykorzystywanym do  
nieinwazyjnej redukcji lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej i niezastąpionym 
narzędziem dla lekarza, który może poprawić atrakcyjność ciała pacjentów. 
Dotychczas inne nieinwazyjne zabiegi, których celem było zmniejszenie lokalnego  
nagromadzenia tkanki tłuszczowej, nie tylko nie spełniały moich oczekiwań, ale przede 
wszystkim pacjentów. Indywidualny, prawidłowo dobrany i wykonany schemat  
CoolSculpting daje bardzo dobre efekty u większości leczonych pacjentów.

Dr n. med. Sebastian Kuczyński
Klinika Medycyny Estetycznej  
ul. Umultowska 43, Poznań
tel.  600 263 705

www.coolsculpting.pl

CoolSculpting to jedna z najnowocześniejszych technologii 
wykorzystujących zjawisko kriolipolizy, przeznaczona do 
nieinwazyjnej redukcji lokalnego nagromadzenia tkanki 
tłuszczowej. Stosuje się go w celu redukcji tkanki tłuszczowej 
m.in. w okolicach brzucha, ud, ramion – a nawet podbródka. 

wyszczuplanie zimnem
coolsculpting

Przed                  Po 8 tygodniach      Po 9 tygodniach             
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CoolSculpting to jedyne na rynku 
urządzenie do kriolipolizy posia-
dające certyfikat FDA (Amery-
kańskiej Agencji ds. Żywności  
i Leków), potwierdzający jego 
bezpieczeństwo i skuteczność.

Wyłącznym dystrybutorem 
urządzenia CoolSculpting  
w Polsce jest marka Allergan, 
jedna z wiodących i najbardziej 
innowacyjnych firm farmaceu-
tycznych o zasięgu globalnym.

pL/0084/2018
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„W zawodzie lekarza medycyny estetycznej najistotniejsze jest indywidualne, 
kompleksowe podejście do pacjenta, który obdarza nas swoim zaufaniem”  
– mówi dr n. med. Alicja Babik, założycielka Kliniki Medycyny Estetycznej  

i Kosmetologii dr A. Babik w Lublinie. 

Czym jest medycyna estetyczna? 
każdy z nas jest piękny. naturalnie też starze-
jemy się, a skóra przestaje być jedwabiście 
gładka i napięta. medycyna estetyczna to 
przede wszystkim uszanowanie przez lekarza 
piękna człowieka. mamy świadomość wła-
snego ciała, a w utrzymaniu jego prawidłowej 
kondycji mogą pomóc m.in. nowoczesne za-
biegi. w tym przypadku najistotniejsze jest ho-
listyczne podejście do pacjenta, porozumie-
nie i pełne zaufanie. 

Skąd pomysł na otwarcie swojej kliniki?
13-letnie doświadczenie w medycynie este-
tycznej i otwartość na pacjenta, rozmowy  
o wszystkich potrzebach, zarówno ciele-
snych, jak też duchowych, zrodziły potrzebę 
stworzenia takiego miejsca, w którym kom-
pleksowo zaopiekujemy się ciałem pacjenta  

i damy wytchnienie jego duszy. Jesteśmy pa-
sjonatami tego, co robimy. Lubimy swoją pra-
cę, poszerzamy wiedzę, doskonalimy techniki 
zabiegowe. poszukujemy nowych rozwiązań, 
aby profesjonalnie i z najwyższą starannością 
zadbać o pacjentów, którzy nam zaufali. 

Jakie zabiegi cieszą się teraz najwięk-
szą popularnością?
dziś cenimy sobie prewencję, naturalny zdro-
wy wygląd i styl życia, który nas rozwija, a nie 
ogranicza. Skupiając uwagę na jednej części 
ciała pacjenta, nie sposób pominąć reszty. 
w medycynie estetycznej nadal cenione są 
zabiegi biorewitalizujące (mezoterapia, oso-
cze bogatopłytkowe, zabiegi przy pomocy 
aparatury, jak thermolifting Zaffiro, lasery frak-
cyjne, RF, fotoodmładzanie, terapia światłem 
Led czy karboksyterapia), bo to one czynią 

skórę młodą, jędrną, sprężystą, dobrze przy-
gotowaną do zabiegów radykalniejszych, ta-
kich jak leczenie zmarszczek toksyną botulino-
wą, kwasem hialuronowym, zakładanie nici 
liftingujących, aż po zabiegi chirurgii plastycz-
nej. nasi lekarze po dokładnej konsultacji za-
proponują indywidualną terapię. 

Za co ceni Pani najbardziej swoją pracę? 
przede wszystkim za możliwość kontaktu  
z ludźmi. Lubię czuć satysfakcję ze swojej pra-
cy i mieć tę świadomość, że pacjenci mi ufają. 
w naszej klinice dbamy o fachową i życzliwą 
atmosferę, jesteśmy otwarci na wzajemny dia-
log. w zależności od problemu, staramy się 
dobrać odpowiednią formułę zabiegów. do-
świadczenie naszych lekarzy sprawi, że pa-
cjenci będą mogli cieszyć się naturalnym wy-
glądem i radośnie żyć przez długie lata.

Medycyna 
estetyczna i kosMetologia / 
derMatologia / Flebologia / 

Podologia/ dietetyka / Masaże /  
Modelowanie sylwetki www.estetyka.lublin.pl

         klinika dr a. babik
medycyna estetyczna i kosmetologia

Lublin, ul. nałęczowska 18 lok. 159
tel. +48 500 050 890

Z HOLISTYCZNYM 
PODEJŚCIEM DO PACJENTA

KLINIKA
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młoda twarz ma kształt litery V. Skóra jest wte-
dy jędrna i sprężysta, a rysy symetryczne. Bez 
względu na regularną pielęgnację, z biegiem 
lat kontur twarzy zaczyna się jednak zmieniać. 
utrata nawilżenia skóry oraz spowolnienie 
procesu odnowy komórkowej powodują, że 
skóra staje się mniej elastyczna i napięta, a na 
skutek utraty kolagenu oraz resorpcji tkanki 
kostnej i tłuszczowej związanej z wiekiem po-
jawiają się zmarszczki, pogłębiają bruzdy, 
szczególnie w okolicach dolnych części twa-
rzy: ust i podbródka. nawet jeśli w codziennej 
pielęgnacji nie zapominamy o kosmetykach, 
w pewnym momencie mogą się one okazać 
niewystarczające. aby uzyskać widoczne 
efekty poprawy wyglądu naszej skóry, warto 
rozważyć nieinwazyjny zabieg, przeprowa-
dzony przez doświadczonego lekarza medy-
cyny estetycznej. dzięki nowoczesnym prepa-
ratom do inteligentnej wolumetrii rysów twarzy 
rzeczywiście można odbudować utracone  
z wiekiem proporcje. Jednym z takich wypeł-
niaczy jest Radiesse®. 

Ma Pani wieloletnie doświadczenie  
z wykorzystaniem Radiesse®. Czy mo-
żemy mówić o szczególnych wskaza-
niach do jego zastosowania? 
Radiesse® podany w odpowiednich miej-
scach przez lekarza jest w stanie odbudować 
utracone proporcje. To właśnie możliwość za-
pewnienia długotrwałego efektu wolumetrycz-
nego wraz z jednoczesną silną stymulacją od-
budowy kolagenu są kluczowym wskazaniem 
do stosowania Radiesse®. kolejnym wskaza-
niem jest czas. wiele moich pacjentek zwy-
czajnie nie może sobie pozwolić na długi okres 
rekonwalescencji. w przypadku tego zabiegu 
już tego samego dnia możemy wrócić do co-
dziennych zajęć. najważniejszą rzeczą jest to, 

 Saska Clinic
ul. Saska 6a, lok. 4

warszawa 
www.radziejewska.pl

dr iwona 
radziejewska-Choma

jak wymodelować 
kontur twarzy?

by zabieg dał efekt młodszej, wypoczętej, 
świeżej twarzy oraz by nikt z otoczenia nie zo-
rientował się, że została przeprowadzona jakaś 
ingerencja. Odpowiednio podany Radiesse® 
zapewnia dokładnie taki efekt, a dodatkowo 
poprzez stymulację kolagenu pozostawia skó-
rę dobrze napiętą i odbudowaną.

Jak działa?
preparat zbudowany jest z cząsteczek hydrok-
syapatytu wapnia (CaHa), które są natural- 
nym materiałem budulcowym, wchodzącym  
w skład m.in. kości. CaHa zawieszony w matry-
cy żelowej tworzy rodzaj „rusztowania” w miej-
scach wymagających podpory, a czasami  
wypełnienia. To idealny preparat do wymode-
lowania konturów twarzy bez użycia inwazyj-
nych metod, co więcej nie dodaje objętości,  
a podany w odpowiednich miejscach jest  
w stanie wyraźnie poprawić proporcje twarzy.

Czym różni się od innych wypełniaczy? 
preparat Radiesse® to nie tylko wypełniacz 
zmarszczek, ale też stymulator tkankowy. Zna-
cząco różni się od obecnych od lat na rynku 
produktów – zapewnia natychmiastowe rezul-

Jak nieinwazyjnie i skutecznie wymodelować kontur twarzy? 
Rozmowa z dr Iwoną Radziejewską-Chomą, lekarzem medycyny 

estetycznej, założycielką Saska Clinic w Warszawie.

taty oraz co najważniejsze – efekty zabiegu 
utrzymują się  nawet do 1,5 roku. dodatkowo, 
pobudza naturalne procesy regeneracyjne  
– przez kilka kolejnych miesięcy stymuluje pro-
dukcję własnego kolagenu, przez co skóra sta-
je się widocznie zagęszczona i wypełniona. na-
wet gdy preparat już przestanie działać, skóra 
w tym miejscu zawsze pozostanie lepszej jako-
ści. uważam, że jest to idealny wypełniacz do 
konturowania linii żuchwy i likwidowania tzw. 
„chomików”. nie obciąża twarzy, nie dodaje 
zbędnej objętości, idealnie trzyma się w miej-
scu podania, a skóra staje się grubsza i lepiej 
napięta. kolejnym plusem Radiesse® jest ter-
mostabilność, czyli wysoka temperatura nie 
przyśpiesza jego wchłaniania, w przeciwień-
stwie do kwasu hialuronowego. dlatego jest to 
idealny wybór dla osób regularnie uprawiają-
cych sport lub korzystających z sauny.   

Kiedy jeszcze stosuje Pani ten prepa-
rat? Jakie są nowe wskazania do jego 
zastosowania?
poza liftingiem twarzy stosuję Radiesse® do 
niechirurgicznej korekty kształtu nosa, odtwo-
rzenia kąta żuchwy, modelowania brody oraz 
odtworzenia prawidłowego zarysu łuku brwio-
wego.  nowymi wskazaniami są: lifting szyi  
i dekoltu, wiotkiej skóry okolicy kolan, łokci, we-
wnętrznej strony ramion oraz brzucha. Swoim 
pacjentkom polecam go również w zabiegach 
na dłonie. podany podskórnie  odbudowuje 
objętość (bez efektu tzw. „poduszki”, który 
może pojawić się po zastosowaniu kwasu hia-
luronowego) i zakrywa widoczne z wiekiem 
żyły oraz ścięgna. Z pewnością mogę stwier-
dzić, że zabiegi wypełniaczem Radiesse® to 
naturalny i nieinwazyjny sposób na zatrzyma-
nie procesu starzenia się skóry i poprawy jej 
kondycji na wielu obszarach.
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Sezon letni coraz bliżej, a piękna sylwetka to przedwakacyjne 
marzenie wielu kobiet. O najnowocześniejsze technologie 
wykorzystywane w zabiegach medycyny estetycznej  
wspomagające ciało w kompleksowej walce o szybszy powrót  
do formy pytamy ekspertów z Epi Laser Medicine & Beauty.

Oporne na odchudzanie i ćwiczenia 
komórki tłuszczowe gromadzą się 
przede wszystkim na brzuchu, 
udach, biodrach czy ramionach,  
i nawet duża utrata wagi nie gwaran-
tuje pozbycia się ich. SCIZER®, czyli 
przełomowa nowość w medycynie 
estetycznej, wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom pacjentów dotknię-
tych problemem miejscowej otyłości 
oraz opornego cellulitu. W terapii 
stosuje się popularną technologię 

HIFU, która umożliwia natychmiasto-
we przerwanie błon komórek 
tłuszczowych, a następnie ich 
całkowitą likwidację, nie powodując 
przy tym rozciągnięcia skóry. 
Zabieg jest nieinwazyjny i bezbole-
sny, dlatego nie wymaga okresu 
rekonwalescencji. Wystarczy jeden 
zabieg, by zmniejszyć obwód o jeden 
rozmiar. Efekt wyszczuplenia pogłę-
bia się z czasem i najlepszy rezultat 
obserwujemy po 3 miesiącach.

Mniejszy rozMiar na wakacje już po jednyM 
zabiegu – SCizeR®

Jednym z najpopularniejszych 
zabiegów na ciało – wyszczuplają-
cym, modelującym i pomagającym 
pozbyć się cellulitu jest LPG Alliance. 
To delikatna, bezinwazyjna i komplek-
sowa metoda mechanicznej stymula-
cji skóry, która w naturalny sposób 
reaktywuje metabolizm komórek. 
Innowacyjna głowica sprawia, że 
zabieg jest znacznie skuteczniejszy 
i bardziej precyzyjny – zapewnia 

jednoczesne potrójne działanie: 
wyszczuplanie, ujędrnianie i redukcję 
tkanki tłuszczowej, która gromadzi się 
w formie cellulitu, szanując równowa-
gę biologiczną całego organizmu. 
Satysfakcjonujące efekty widoczne  
są już po trzech zabiegach.  
Co więcej, pacjent nie odczuwa  
dyskomfortu, a z zabiegu najnowszej 
endermologii mogą korzystać  
także kobiety w ciąży. 

satysfakcjonujące efekty po 3 zabiegach  
– enderMologia® lpg  alliance

www.epilaser.pl

Legnica, ul. piastowska 43,  
tel. 732 702 702

epi laser Medicine & beauty 

Cellulit to problem natury este-
tycznej, który dotyka niemal każdą 
kobietę. Latem wszelkie zmiany na 
skórze są jeszcze bardziej widocz-
ne, dlatego warto zadbać o dobrą 
kondycję organizmu wcześniej. 
Leczenie urządzeniem Storz 
Medical® przy wykorzystaniu fal 
akustycznych polega na oddziały-
waniu na dotknięte cellulitem 
partie ciała falami dźwiękowymi. 

W momencie wprowadzenia ich 
na powierzchnię ciała, fale 
rozprzestrzeniają się, stymulując 
tym samym proces leczenia skóry. 
Działając bezpośrednio na komór-
ki tłuszczowe, redukują je, spra-
wiając, że skóra odzyskuje natu-
ralną elastyczność i napięcie, 
wygląd sylwetki ulega poprawie,  
a obwód części ciała poddanych 
zabiegom zmniejsza się.

Dominika Sikora,  
kosmetolog

pogroMca cellulitu po 6  zabiegach 
– fala akustyczna storz Medical®

Izabela Kliszewska,  
specjalista modelowania sylwetki  
i terapii laserowych

smukłe i jędrne
ciało do lata

Dominika Dolik,  
kosmetolog
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P oznaj miejsce, gdzie zatrzy-
muje się czas, a twoje ciało  
i dusza doznają ukojenia... 
To Instytut Nowoczesnej Ko-

smetyki Esthe w Lublinie, w którym 
każdego dnia specjaliści starają się 
sprostać wymaganiom klientów. Dba-
ją, aby efekty zabiegów zadowalały za-
równo bezpośrednio po ich wykona-
niu, jak również zapewniały skórze 
odpowiednią pielęgnację. Pamiętajmy, 
że zadbana kobieta jest pewna siebie, 
podziwiania przez otoczenie, szczęśli-
wa, sięga po więcej i wie, że na to za-
sługuje. Każda z nas może taką być!

Okres wiosenno-letni to idealny moment na regenerację skóry po czasie zimowego przesuszenia. To także okazja 
do wykonania zabiegów estetycznych, zarówno tych, o których marzyłaś, jak i i tych, na które zdecydujesz się 

całkiem spontanicznie. Zabiegi polecają specjaliści z Instytutu Nowoczesnej Kosmetyki Esthe w Lublinie. 

WyjątkoWe miejsce
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„Rewitalizacja” to kluczowe słowo w pielęgnacji w okresie wiosenno-letnim. 
Czas ten należy wykorzystać na przywrócenie skórze prawidłowego nawil-
żenia oraz blasku. Idealnie sprawdzą się w tej sytuacji mezoterapia bezigło-
wa, jak i infuzja tlenowa, które mają na celu stymulację komórek skóry  
do prawidłowej pracy, tj. fibroblastów do produkcji kolagenu, aby zwiększyć 
jędrność i napięcie skóry. Odpowiednia będzie seria zabiegów z wykorzy-
staniem sprzętu z technologią radiofrekwencji. 

Joanna Kwit, kosmetolog

Rewitalizacja skóry po zimie

Możliwości, jakie daje nam medycyna estetyczna, są szerokie,  
od nieinwazyjnego liftingu przy użyciu np. technologii HIFU, poprzez 
korygujące zabiegi iniekcyjne, aż do inwazyjnych zabiegów z pograni-
cza chirurgii plastycznej. Szeroka rozpiętość zabiegów ułatwia indywi-
dualne podejście do pacjenta, uwzględniające również jego aktywność. 
Coraz mniej osób może i chce pozwolić sobie na zabiegi wymagające 
dłuższego czasu gojenia.

Dr Dorota Piekarska-Myślińska,  
lekarz medycyny estetycznej, specjalista dermatolog

Zabiegi estetyczne

Cellulit jest wrogiem każdej kobiety, gromadzi się przede wszystkim  
na powierzchni ud, pośladów, brzucha, a czasem ramion. „Pomarań-
czowa skórka” to nadmiar gromadzonych w organizmie toksyn, wody  
i komórek tłuszczowych. Borykamy się z nim cały rok, jednak latem 
odczuwamy największy dyskomfort z  jego powodu. Domowe peelingi 
uzupełni zastosowanie endermologii, bandaży Arosha, BeautyTek 
Premium albo masaży antycellulitowych.

Anna Poturaj,  
fizjoterapeutka, ekspert odnowy biologicznej 

Pożegnanie z cellulitem

Makijaż permanentny podkreśla walory urody i pozwala zaoszczędzić 
czas, a także koryguje niedoskonałości. Poprzez makijaż możemy nadać 
kształt, skorygować asymetrię, a także dobrać piękny, indywidualny kolor 
brwi, ust oraz podkreślić oczy. Dzięki temu twarz jest odmłodzona  
i wygląda na bardziej wypoczętą. Pigmenty wprowadzane w naskórek  
są biokompatybilne z naszym organizmem i nie wywołują alergii. Efekty 
makijażu utrzymują się do kilku lat w zależności od rodzaju skóry.

Ilona Tupaj, linergistka

Makijaż permanentny

Lublin, ul. wigilijna 4, 
tel. 81 307 77 07 

www.esthe.pl

esthe Instytut
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Dr Ewa Rybicka
lekarz medycyny estetycznej, Estetica Nova. 
W swojej pracy kieruje się dewizą zdrowego 

spojrzenia na piękno, łączy jednocześnie 
potrzeby pacjentów z bezpieczną  

i skuteczną medycyną estetyczną. 

Zkażdym rokiem do gabinetów me-
dycyny estetycznej zagląda coraz 
więcej polek i polaków. To efekt  
wielu czynników, m.in. popularyza-

cji zabiegów przez znane osoby, które coraz 
śmielej przyznają się do ingerencji w urodę, 
rosnącego przekonania, że wygląd ma zna-
czenie oraz powstawania nowych technologii, 
które pomagają w uzyskiwaniu coraz lep-
szych efektów zabiegów. Jednak dla wielu 
osób poprawianie wyglądu to temat bardzo 
delikatny, a nawet wstydliwy. przed umówie-
niem wizyty często powstrzymuje też obawa  
o uzyskanie nienaturalnego, łatwego do za-
uważenia efektu. Swoim pacjentom staram 
się zawsze zapewnić dyskretną, ale skuteczną 
poprawę wyglądu. Jak wygląda taka wizyta?

Wywiad, czyli rozmowa kluczem do 
sukcesu
po czym poznać, że trafiło się do odpowied-
niego gabinetu medycyny estetycznej? po 
tym, że lekarz po wysłuchaniu pacjenta nie 
zabiera się od razu do przeprowadzenia za-
biegu, ale poświęca kilka chwil na wywiad  
na temat stanu zdrowia oraz wyczerpująco 
wyjaśnia wszystkie wątpliwości. pamiętajmy, 
że w jego ręce oddajemy przecież nie tylko 
wygląd, ale i zdrowie – dlatego nie bójmy się 
pytać. Takie podejście pozwoli opracować 
skuteczny plan działań i uniknąć rozczarowań. www.esteticanova.com.pl

warszawa, ul. Opaczewska 43 lok. 4,  
tel. +48 505 301 233

Nie taki diabeł
strasZNy

cZyli pierwsZa wiZyta w gabiNecie 
medycyNy estetycZNej

Zabieg krok po kroku
większość procedur medycyny estetycznej 
jest stosunkowo krótka – od kilku do kilkudzie-
sięciu minut – i nie wymaga specjalnego przy-
gotowania. każdą czynność staram się do-
kładnie objaśnić i poinformować pacjenta  
o produktach, których używam, np. jakiego ro-
dzaju wypełniacz zostanie wstrzyknięty.  
w swoim gabinecie pracuję na produktach  
posiadających unijny znak jakości Ce oraz 
przyznawany przez amerykańską agencję ds. 
żywności i Leków certyfikat Fda. po zabiegu 
skóra może być podrażniona, ale zaczerwie-
nienie znika zwykle w ciągu kilku godzin,  
a możliwe przy niektórych zabiegach siniaczki 
mogą utrzymać się do kilku dni. 
medycyna estetyczna oferuje wiele sposobów 
zadbania nie tylko o ciało, ale i duszę – bo 
przecież często nasze kompleksy rzutują na 
pewność siebie, a nawet jakość całego życia. 
Co więcej stymulacja skóry i właściwie dobra-
ne zabiegi, jeśli zaczniemy działać odpowied-
nio wcześnie, pozwolą na dłużej pozostawić 
skórę w dobrej kondycji i uzyskać naturalne 
efekty, których pacjenci tak poszukują. 

Lekkie odświeżenie czy kompletny 
plan naprawczy?
drobny zabieg czy cała seria? wszystko za-
leży od oczekiwań pacjenta i stanu skóry. 
duża część pacjentów odwiedza gabinety 
medycyny estetycznej po to, by zapobiegać 
starzeniu się skóry. Takie profilaktyczne 
działania zalecam już około 30. roku życia  
– dzięki mało inwazyjnym, ale regularnym 
zabiegom, takim jak mezoterapia, można na 
długo zachować piękną skórę i tym samym 
znacznie odroczyć konieczność sięgnięcia 
po bardziej zdecydowane terapie. Są jednak 
osoby, które przygodę z medycyną este-
tyczną zaczynają dopiero wtedy, gdy pierw-
sze oznaki starzenia się są już na twarzy  
widoczne. w takich sytuacjach konieczne 
jest tzw. mocniejsze uderzenie, np. radiofre-
kwencja mikroigłowa Scarlet lub zabiegi 
oparte na technologii HiFu (High intensity 
Focused ultrasound), jak ultraskin ii. Często 
wspólnie z pacjentem opracowujemy całą 
serię działań, które pozwalają uzyskać naj-
lepsze rezultaty, np. poprzez połączenie róż-
nych technologii i zabiegów. 

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej cieszą się niesłabnącą 
popularnością. Jednak zdarza się, że między pragnieniem 
skorzystania z ich możliwości a zdecydowaniem się na zabieg  
czasem jest długa droga. Dlaczego przekroczenie progów gabinetu 
medycyny estetycznej bywa tak trudne? Jak wygląda taka wizyta  
i czy można się do niej przygotować?
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Gabinet Medycyny Estetycznej AllMEdicA to miejsce, gdzie kom-
pleksowo można zadbać o urodę, korzystając z najnowszych zdo-
byczy technologicznych. AllMEdicA stawia na najnowsze trendy  
i rozwiązania Hi-Tech, które w sposób minimalnie inwazyjny lub bez-

inwazyjny zapewniają najwyższą skuteczność. AllMEdicA to miejsce dla osób 
ceniących komfort i profesjonalizm. W gabinecie stosowane są jedynie spraw-
dzone i najskuteczniejsze technologie, w których wyborze pomagają ogólno-
polskiej sławy specjaliści z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. 

Ultraskin II Absolute to najnowsza technologia dostępna w gabinecie  
ALLMEDICA, która cechuje się spektakularnym efektem liftingu oraz cieszy się 
wielkim zaufaniem pacjentek. Obok wykorzystywanych przez nas rozwiązań 
HiTech z zakresu medycyny laserowej  tj. laser frakcyjny CO2 Scahil, to właśnie 
HIFU jest najpopularniejszym zabiegiem. 

Czym jest technologia HIFU Ultraskin II Absolute? Nie będzie przesa-
dą powiedzieć, że jest to najsilniejszy i najskuteczniejszy na świecie medyczny 
system wykorzystujący najnowsze rozwiązania w technologii skupionych fal 
ultradźwiękowych o dużym natężeniu HIFU (High Intensity Focused Ultraso-
und), gwarantujący spektakularne, bezinwazyjne i długotrwałe efekty liftingu 
skóry twarzy i ciała. Rezultatem zabiegu jest natychmiastowe napięcie oraz 
pobudzenie organizmu do naturalnych procesów regeneracji, gojenia i prze-
budowy tkanek. Końcowym etapem jest widoczne zmniejszenie wiotkości 
skóry i długotrwały efekt liftingu. Jednocześnie Ultraskin II Absolute jako jedyny 
system na rynku został dodatkowo wyposażony w aplikator UltraDeep  
– 13 mm, który umożliwia penetrację głębokich warstw tkanki podskórnej, 
gwarantując efektywną lipolizę miejscowych złogów tkanki tłuszczowej. 

Skoncentrowane fale ultradźwiękowe emitowane przez urządzenie, 
oprócz właściwości odmładzających, trwale redukują komórki tłuszczowe, któ-
re są w naturalny sposób absorbowane, a następnie usuwane z organizmu  
w procesach metabolicznych. 

Ultraskin II Absolute zapewnia długotrwałe i naturalne efekty już po pierw-
szym zabiegu, a wszystko to bez operacji, bólu i długiego czasu rekonwale-
scencji. Bezpośrednio po zabiegu można wrócić do codziennej aktywności 
albo kontynuować wypoczynek w urokliwej okolicy Nowego Targu. 

Skuteczny i nieinwazyjny lifting? Tylko za pomocą najnowszej, medycznej technologii skupionych ultradźwięków 
(HIFU) Ultraskin II Absolute! Twoja skóra stała się wiotka i mało elastyczna, a twarz straciła owal? Boisz się 

skalpela? Ten bezoperacyjny zabieg został stworzony właśnie dla ciebie! Fantastycznie radzi sobie również z redukcją 
niechcianej tkanki tłuszczowej. Już po jednym zabiegu będziesz się cieszyć naturalnym i długotrwałym efektem! 

Poznaj możliwości HiFU 
M E D Y C Y N A  E S T E T Y C Z N A  |  pIęKNA W KAżDyM WIEKU

Nowy Targ, ul. Kowaniec 2 a  
al. Tysiąclecia 111 

tel. +48 18 265 74 88  
info@allmedica.pl

www.allmedica.pl

allmedica 
medYcYNa eSTeTYcZNa

CIAŁO 
• Redukcja miejscowych 
złogów tkanki tłuszczowej  

w obrębie brzucha, talii i ud 
• Napięcie i ujędrnienie 
dekoltu, ramion, okolicy 

pach oraz brzucha 
• Konturowanie i ujędrnienie 

ud i pośladków 
• Lifting wiotkiej skóry  

po utracie masy ciała i ciąży 

TWARZ 
• Lifting twarzy m.in. 
uniesienie brwi, lifting 
powiek, podniesienie 
policzków, lifting szyi 

• Redukcja zmarszczek wokół 
ust, oczu oraz na szyi i czole 
• Konturowanie twarzy 
• Redukcja podwójnego 

podbródka 
• Uwydatnienie linii żuchwy 
• Redukcja „chomików” 

www.euroScalemed.pl
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Piękna i pewna siebie
jak nigdy!

Gold Clinic Medycyna Estetyczna
ul. wielicka 43 lok. 2, 02-657 warszawa; +48 512 160 401
www.goldclinic.pl

Oto lista zabiegów, pod którymi 
podpisują się lekarze medycyny 
estetycznej z warszawskiej kliniki 
Gold Clinic pod kierunkiem  

dr. macieja Rogali. możesz skorzystać kolejno 
ze wszystkich sposobów na poprawę urody 
albo skupić się na tym, co dla Ciebie najważ-
niejsze: płaski i wyrzeźbiony brzuch, wygła-
dzenie zmarszczek, a nawet usunięcie obja-
wów chronicznego zmęczenia. pamiętaj tylko, 
że zabiegi medycyny estetycznej wymagają 
czasu, aby efekt był idealny, więc dla ułatwie-
nia podajemy przedeventowy plan działania.  
Zaczynamy odliczanie:
6 miesięcy do wydarzenia 
idealny moment, by zgubić brzuszek, szcze-
gólnie jeśli nadmiar tkanki tłuszczowej jak na 
złość nie poddaje się treningom i dietom.  
Gold Clinic proponuje zabieg liposukcji nowej 
generacji za pomocą urządzenia VaSeR Lipo. 
metoda ma trzy ważne zalety: jest skuteczna, 
bezpieczna i minimalnie inwazyjna. Jej nowa-
torskie działanie opiera się na ultradźwiękach, 
które precyzyjnie modelują sylwetkę. Brzuch 
stanie się płaski, a skóra zyska jędrny i napięty 
wygląd. Zabieg VaSeR Lipo trwa ok. czterech 
godzin i odbywa się w miejscowym znieczule-
niu. ważne! pierwszy efekt poczujesz i zoba-
czysz już po miesiącu od zabiegu. na osta-
teczny, trwały rezultat trzeba poczekać kolejne 
trzy miesiące.
5 miesięcy do imprezy
By osiągnąć wymarzony efekt, warto wspo-
móc się zabiegiem modelowania biustu i po-
śladków  za pomocą preparatu aquafilling. 
wstrzykiwany przez doświadczonego lekarza 
poprawi ich kształt, może być alternatywą dla 

implantów i operacyjnego korygowania  
zaniku mięśnia piersiowego. Zabieg nie wy-
maga znieczulenia ogólnego, a prosto z kliniki 
można wrócić do codziennych czynności. 
Trwałość efektu lekarze oceniają aż do pięciu 
lat.
4 miesiące do eventu
Blefaroplastyka  to skuteczna metoda, by  
odświeżyć i odmłodzić spojrzenie. podczas za-
biegu chirurg usuwa nadmiar skóry oraz ewen-
tualne przepukliny tłuszczowe. Całość trwa 
około dwóch godzin. pierwszy efekt widoczny 
jest już po zdjęciu szwów, czyli 7 dniach. Osta-
teczny rezultat będzie zauważalny po trzech 
miesiącach. Jest długotrwały i zapewnia od-
młodzone i pełne świeżości spojrzenie. 
3 miesiące do wielkiego dnia 
Jeśli myślisz o przywróceniu blasku, gęstości  
i napięcia skóry, idealnie sprawdzi się do tego 
kolagenowa terapia nithya. Służy do niwelowa-
nia wszelkiego rodzaju niedoskonałości oraz 
redukuje oznaki starzenia się skóry. Zabieg 
przebiega jak klasyczna mezoterapia. przez  

2-3 dni po terapii może utrzymywać się zaczer-
wienienie lub swędzenie. Od razu po zabiegu 
można wrócić do codziennych zajęć. Lekarze 
zalecają zazwyczaj 3 zabiegi  w odstępach  
15 dni. Terapia kolagenowa daje długotrwałe  
i szybko zauważalne efekty. 
2 miesiące do wydarzenia 
Głębokie „lwie” zmarszczki między brwiami, 
kurze łapki i drobna sieć bruzdek wokół ust.  
w Gold Clinic zmarszczki mimiczne poddaje 
się zabiegowi ostrzykiwania toksyną botulino-
wą. Hamuje ona przewodzenie impulsów  
w nerwach odpowiedzialnych za pracę mięśni 
twarzy. Skutkuje to wygładzeniem i spłyce-
niem zmarszczek. wystarczy jedna wizyta,  
a wypoczętą i wygładzoną twarz zobaczysz  
w lustrze już po kilku dniach.
Miesiąc do eventu
przemęczenie, brak snu i stres nie służą  
skórze. Jest sposób, by odzyskać siły witalne, 
poprawić samopoczucie i dać sobie zastrzyk 
energii. można to osiągnąć dzięki terapii  
witaminowej w Gold Clinic. To nic innego jak 
kroplówki podawane raz w tygodniu w serii 
dwunastu, o składzie dopasowanym przez  
lekarza do indywidualnych potrzeb. wśród 
składników znajdziesz całą listę witamin z gru-
py B oraz d, e, a i C.
24 h do wyjścia
Ostatnia doba przed ważnym dniem to czas na 
przyjemności. Tu przyda się Cryolift 3, urządze-
nie do ujędrniania skóry zimnem. Łączy działa-
nie preparatów odmładzających z terapią świa-
tłem oraz krioterapią. Błyskawiczne działanie 
dotleniające, wygładzające i odmładzające wi-
dać tuż po wyjściu z kliniki. idealną cerę zacho-
wasz do dwóch tygodni po zabiegu.

Wydarzenie zaplanowane, kreacja zamówiona, pozostaje 
przyjrzeć się sobie z bliska i zdecydować: co poprawić,  

by czuć się dobrze we własnej skórze?

Recepta dOskOnała 
na pięknO

dr Maciej Rogala,  
lek. med. estetycznej i anestezjolog oraz 
właściciel Gold Clinic w Warszawie
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STOMATOLOGIA ESTETYCZNA 
Coraz więcej uwagi poświęca się zabiegom 
poprawiającym wygląd, w tym stomatologii estetycznej. 
To element kompleksowego leczenia pacjenta 
zapewniający odtworzenie zgryzu w najbardziej 
funkcjonalny sposób, przy jednoczesnym zachowaniu 
naturalnego wyglądu. Stomatologia estetyczna 
obejmuje przede wszystkim: zaawansowaną protetykę, 
licówki, pojedyncze korony i mosty protetyczne.  
Dr Agnieszka Toll-Jasek. www.atj-stomatologia.pl

ULTRASKIN II
Urządzenie to wykorzystuje technologię HIFU  

w celu stymulacji warstwy SMAS oraz głębszych 
partii skóry bez naruszania ciągłości naskórka, cze-
go wynikiem jest natychmiastowy i długo utrzymu-

jący się efekt liftingu oraz głęboka przebudowa 
skóry. Zabieg nie wymaga znieczulenia i okresu  

rekonwalescencji. Lista gabinetów dostępna na: 
www.ultraskin.pl 

WYJĄTKOWY ZESTAW   
OD AROSHA
Żel Body Rescue Drain oraz legginsy modelu-
jące Arosha wymodelują ciało oraz pomogą 
pozbyć się cellulitu. Legginsy, dzięki włóknom 
Dermofibra® stymulują mikrokrążenie i drenaż 
nadmiaru płynów, poprawiają napięcie skóry 

oraz mikrocyrkulację skóry, dając efekt push-up. Krem za-
wiera składniki aktywne poprawiające mikrokrążenie oraz  ułatwiające 
usuwanie nadmiaru płynów. Cena zestawu: 340 zł www.arosha.com.pl

MEZOTERApIA TEOSYAL  
REdENSITY 1  
– TWARZ, DEKOLT, SZYJA
Mezoterapia to skuteczna forma pielęgna-
cji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Wszystkim, 
którym zależy na nawilżeniu i przywróceniu 
cerze blasku, polecamy kurację z użyciem 
TEOSYAL  Redensity 1. Wyjątkowa formuła 
preparatu to połączenie wysokiej klasy 
kwasu hialuronowego i wyselekcjonowa-
nych składników regeneracyjnych: amino-
kwasów, antyoksydantów, minerałów oraz 
działającej ochronnie witaminy B6. Ich 
kompatybilne działanie poprawia nawilże-
nie skóry, wygładza drobne zmarszczki,  
redukuje cienie i przywraca skórze blask. 
Twarz wygląda na wypoczętą, a skóra na 
szyi i dekolcie jest zadbana oraz dogłębnie 
odżywiona. Dr Radziejewska – Saska Clinic 
Warszawa. www.radziejewska.pl 

EnDERMOLOgIA® LPg 
To jeden z najpopularniejszych 
zabiegów na ciało – wyszczupla-
jący, modelujący i pomagający 
pozbyć się cellulitu. Delikatna, 
bezinwazyjna i kompleksowa me-
toda mechanicznej stymulacji 
skóry, która w naturalny sposób 
reaktywuje metabolizm komórek. 
Pacjent podczas zabiegu  
nie odczuwa dyskomfortu,  
a satysfakcjonujące efekty  
widoczne są już po trzech  
zabiegach. www.epilaser.pl

Polki nie chcą starzeć 
się z godnością
Nastawienie kobiet do medycyny 
estetycznej zmieniło się na prze-
strzeni lat. Polki coraz chętniej 
chcą się upiększać lub zatrzymać 
oznaki starzenia. Oczywiście na-
dal boimy się bólu czy powikłań, 
lecz najbardziej tego, że będzie 
widać, iż ktoś ingerował w urodę. 
Po dekadzie przerysowanych ko-
biet czas na indywidualistki, które 
chcą podkreślić swoje atuty, 
oszukać czas, ale tak, aby nikt im 
tego nie wypomniał. Polki i inne 
Słowianki nie chcą „starzeć się  
z godnością”. Wynika to z naszej 
kultury – wciąż pamiętamy czasy, 
kiedy usługi kosmetyczne, a tym 
bardziej medycyna estetyczna 
nie były dostępne, a my wygląda-
łyśmy zawsze dobrze! Dbałość 
o urodę mamy w swojej naturze!
Kalina Ben Sira – założycielka  
i Prezes Klinik La Perla, 
www.klinikalaperla.pl

SKIN NEEdLING 
Zabieg polega na precyzyjnym wprowadzeniu sterylnej igły w odpo-
wiednią warstwę naskórka. Skóra w naturalny i bezpieczny sposób  
zostaje pobudzona do samoregeneracji, a organizm zaczyna wytwa-
rzać zwiększoną ilość kolagenu potrzebnego do jej odnowy. W efekcie 
zmarszczki i bruzdy ulegają spłyceniu, a skóra staje się jędrniejsza  
i elastyczniejsza. Metoda stosowana jest także w leczeniu blizn  
po oparzeniach czy zabiegach chirurgicznych. mandalaclinic.com

MOdELOwANIE SYLwETKI 
ULTRADźWIęKAMI HIFU
Zabieg przeznaczony jest dla osób 
chcących nieinwazyjnie wymodelować 
sylwetkę oraz napiąć zwiotczałą skórę. 
Dzięki technologii HIFU fale ultradź-
więkowe dostarczane są do głębokich 
warstw skóry w wybranych obszarach. 
W rezultacie następuje zwiększenie 
sprężystości skóry, a kłopotliwe obsza-
ry ulegają liftingowi. Wykorzystanie  
fal ultradźwiękowych gwarantuje  
utrzymanie trwałych efektów poprzez 
pobudzenie skóry do samoregeneracji 
i stymulacji produkcji nowego kolage-
nu. Zabieg trwa od 30 minut do 2 go-
dzin i nie wymaga rekonwalescencji. 
Optymalne efekty pojawiają się po 
upływie ok. 3 miesięcy.
www.esthe.pl
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REGENERA ACTIVA 
Zabieg leczący łysienie androge-
nowe u kobiet i mężczyzn. 
Pozwala na zapoczątkowanie  
procesów regeneracyjnych  
w owłosionej skórze głowy, aby 
pobudzić wzrost włosów i przy-
wrócić im odpowiednią kondycję. 
Pierwsze efekty zabiegu widoczne 
już po kilku tygodniach!
www.bella-derm.pl 

SoNoQuEEN  
– kRólowA 
lIfTINGu
HIFU to skoncentrowana wiąz-
ka fal ultradźwiękowych o du-
żym natężeniu, którą „bombar-
dujemy” konkretny obszar, 
uzyskując efekt punktowego 
przegrzania, co działa stymulu-
jąco na tkanki i skraca włókna 
kolagenowe. W Instytucie 
Yonelle Medispa zabieg wyko-
nywany jest urządzeniem 
SonoQueen. W trakcie proce-
dury nie zostaje przerwana cią-
głość skóry, tak więc kobieta 
może nałożyć makijaż, a męż-
czyzna być spokojny, że jedy-
nym widocznym objawem po-
zabiegowym jest świetny efekt.
www.instytut.yonelle.pl 

TERAPIA kolAGENowA NITHYA
To innowacyjny zabieg prowadzący do wzmo-
żonej syntezy własnego kolagenu w skórze. 
Przywraca skórze blask, poprawia napięcie 
oraz gęstość. Służy do niwelowania wszelkie-

go rodzaju niedoskonałości oraz redukuje oznaki sta-
rzenia się. Zabieg nie jest inwazyjny i nie wymaga rekonwale-

scencji. Dla optymalnego efektu zalecam zazwyczaj 3 zabiegi w odstępach  
co 15 dni. Rezultaty zabiegu są długotrwałe,  
a ostateczny efekt pojawia się po 3 miesiącach.  
Dr Maciej Rogala, Gold Clinic. goldclinic.pl

KliniKa la Perla w 
DM Klif już otwarta!
W marcu odbyło się oficjalne otwarcie 11. 
placówki Kliniki La Perla! W prestiżowej 
lokalizacji – Dom Mody Klif! La Perla 
Beauty Concept, czyli usługi beauty klasy 
premium, to wyjątkowe miejsce, stworzo-
ne specjalne dla najbardziej wymagają-
cych pacjentów. – Nowa lokalizacja, to 
ukłon dla tych, którzy chcieliby poczuć się 
wyjątkowo oraz myślą o zabiegach  
lunchowych, które dają doskonałe efekty 
w krótkim czasie – Kalina Ben Sira,  
prezes i założycielka Klinik La Perla. 
www.klinikalaperla.pl 

NaTURaLNe oDMłaDZaNIe – RaDIeSSe
Zauważasz, że owal zaczyna tracić swój kształt, policzki są  
bardziej płaskie, kąciki ust delikatnie kierują się w dół? Tu pomo-
że preparat wypełniający Radiesse. Hydroksyapatyt wapnia  
zawarty w Radiesse stymuluje produkcję kolagenu w skórze,  
zaś matryca żelowa ją wypełnia. Preparat przywraca owal  
twarzy, likwiduje „chomiczki” i redukuje utrwalone zmarszczki  
w górnej części twarzy. www.radziejewska.pl

wYSzCzuPlANIE 
ZIMNeM  
– CoolSCulPTING
CoolSculpting to jedna z najnowo-
cześniejszych technologii wyko-
rzystujących zjawisko kriolipolizy, 
przeznaczona do nieinwazyjnej 
redukcji lokalnego nagromadzenia 
tkanki tłuszczowej. 10-letnie obser-
wacje kliniczne i tysiące wykona-
nych do tej pory procedur zabie-
gowych potwierdzają jego 
skuteczność i wysoki profil bezpie-
czeństwa. Stosuje się go w celu 
redukcji tkanki tłuszczowej m.in.  
w okolicach brzucha, ud, ramion.  
www.coolsculpting.pl

CeLLULITe eXPeRT aDVaNCe
Zabieg wygładzająco-antycellulitowy, dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej maski LIPo ReDUCeR dostarcza skórze kom-
pleks składników aktywnych. Stymuluje przemianę materii 
i przyczynia się do usuwania podskórnej tkanki tłuszczowej. 
Ze względu na efekt drenażu tkanek działa wyszczuplająco 
i detoksykująco. Zabieg gwarantuje spektakularne efekty  
w przywracaniu skórze gładkości, jędrności i widocznej  
redukcji cellulitu. Cena: 290 zł
www.instytuty.drirenaeris.com

IDeaLNa 
SYlwETkA 

Urządzenie accent Prime, 
dzięki zastosowaniu inno-
wacyjnej technologii połą-
czenia fali radiowej z 3 ty-

pami ultradźwięków,  
w bardzo bezpieczny i sku-
teczny sposób modeluje 

sylwetkę, wyszczupla trud-
ne partie ciała, redukuje 

cellulit oraz wygładza  
i ujędrnia skórę. Ilość zabie-

gów uzależniona jest od 
nasilenia problemu, ale 

efekty często widoczne są 
już po pierwszym zabiegu.

 www.sthetic.pl 

ReWoLUCJa W MeZoTeRaPII 
Vital Injector 2 to najbardziej zaawansowane technolo-
gicznie, bezpieczne urządzenie do próżniowego podawa-
nia preparatów w głąb skóry, czyli mezoterapii igłowej. 
Podczas zabiegu substancje podawane są do-
kładnie do skóry właściwej w precyzyjnych 
dawkach – zabiegi gwarantują spektakular-
ne efekty m.in. spłycenie zmarszczek,  
poprawę napięcia i rozświetlenie skóry,  
ujednolicenie kolorytu oraz silną rewitalizację. 
Wyłączny dystrybutor – Point aesthetics. 
www.point-aesthetics.com

DR MaReK 
WaSILUK, 

TRICLINIUM
autor książki „Medycyna 
estetyczna bez tajemnic”  
i bloga pod takim samym 
tytułem. To pierwszy lekarz  
z Polski, który zdobył tytuł 
magistra medycyny este-

tycznej  (tzw. level 7)  
na uniwersytecie Queen 

Mary w Londynie. 
www.marekwasiluk.pl



O TYM SIĘ MÓWI!

CooLifting® 
– nieinwazyjny 
Lifting twarzy 
Teraz możesz cieszyć  
się piękną i zdrową  
skórą po zaledwie  
5 minutowym, nieinwazyj-
nym zabiegu! CooLifting® 
uruchamia silny przepływ 
CO2 do tkanek, w połą-
czeniu z wysokim  
stężeniem wprowadza-
nych substancji czynnych  
przy bardzo wysokim  
ciśnieniu i w niskiej  
temperaturze. Wygładza 
skórę, likwiduje  
powierzchowne 
zmarszczki i redukuje  
głębokie zmarszczki.  
Wyłączny dystrybutor  
w Polsce: REVISAGE 
www.revisage.pl

Konturowanie 
CIAłA 
Ulverin to najnowszy 
aparat modelujący syl-
wetkę. Wykorzystujący 
technologię HIFU, czyli 
skupionych ultradźwię-
ków. – Ulverin przede 
wszystkim napina skórę 
– mówi dr Urszula 
Brumer z Medycyny 
Urody. – Sprawdza się 
zwłaszcza w przypadku 
wiotkich brzuchów po 
ciąży i po odchudzaniu, 
a także przy obwisłej 
skórze na ramionach. 
www.drbrumer.pl

BLEFAROPLASTykA LASEROWA 
– LIFTInG POWIEk 
nieinwazyjny zabieg umożliwia podnoszenie  
powiek górnych bez skalpela, zapewniając im 
wygładzony, młodzieńczy wygląd. W przeciwień-
stwie do tradycyjnej metody chirurgicznej charak-
teryzuje się znacznie krótszym czasem gojenia, 
okresem rekonwalescencji i znacznie mniejszym 
dyskomfortem. Metoda ta wykorzystywana jest  
w celach estetycznych i zdrowotnych. W efekcie spojrzenie wygląda na odświeżo-
ne, a oko jest mocno wyeksponowane. www.dermapuls.com.pl

BOSkIE kSzTAłTy  
z kLInIką LA PERLA! 
Spektakularne efekty w walce o boskie 
ciało przynoszą treningi i dieta, ale tylko 
zabiegi w gabinecie szybko rozprawią 
się ze wszystkimi  jego niedoskonało-
ściami. ICOOnE LASER  to niezawodna 
i sprawdzona metoda na pozbycie się 
cellulitu, obrzęków, luźnej skóry i miej-
scowo zlokalizowanej tkanki tłuszczowej. 
www.klinikalaperla.pl

zaffiro 
Lifting termiczny to przełomowa technologia bezbolesnego 
odmładzania za pomocą światła podczerwonego IR. 

Głowica ze szlachetnego kryształu 
szafirowego podgrzewa głębokie 
warstwy skóry. zabieg jest całkowi-
cie bezpieczny i nieinwazyjny. Trwale 
likwiduje wszelkie obwisłości, bruzdy 
wargowo-nosowe, podnosi opadają-
ce policzki oraz widocznie poprawia 
napięcie i elastyczność skóry. 
www.estetyka.lublin.pl

REWITALIzACjA SkóRy 
– jUVédERM® VOLITE 
zabieg przeznaczony jest do wypełnienia powierzchownych  
zagłębień, drobnych zmarszczek oraz poprawy nawilżenia twarzy, 
dekoltu, a nawet dłoni. W efekcie skóra jest wypoczęta i pełna  
blasku. Preparat juvéderm Volite jest podawany w trakcie iniekcji 

śródskórnych. zawiera lidokainę, co stanowi dodatkowe znieczulenie. zabieg trwa ok. 20–30 minut,  
a efekt jest widoczny od razu i utrzymuje się do 9 miesięcy.  www.klinikadrduda.pl

PAłAC CIEkOCInkO
To wyjątkowe miejsce położone na 
kaszubach, w sercu zabytkowego parku, 
gdzie z dala od miejskiego zgiełku można 
zaznać nie tylko odpoczynku, ciszy  
i spokoju, ale także poczuć sekret wyjąt-
kowej pielęgnacji inspirowanej potrzeba-
mi skóry od marki Institut Esthederm.
www.palacciekocinko.pl 

zASTRzykI kOLAGEnOWE 
LInERASE 
zabieg uzupełnia niedobór kolagenu, co powoduje 
wygładzenie i rewitalizację skóry. Polega na 
wstrzyknięciu za pomocą cienkiej i krótkiej igły  
bioaktywnego preparatu, który ma pobudzić fibro-
blasty. najczęściej stosuje się go do wygładzania 
zmarszczek, poprawy elastyczności i sprężystości skóry w okolicach oczu, 
ust, dekoltu, szyi i dłoni. zabieg jest mało inwazyjny i niezbyt bolesny. 
Pierwsze efekty widać po 7 dniach, zaleca się serię 4 zabiegów co 2 tygo-
dnie. zabieg można wykonać w klinice Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej dr Andrzej krajewski w kołobrzegu. www.bdaesthetic.com

OXynERGy PARIS POWER InFUSE
To kompaktowe urządzenie stworzone w celu przeprowadzania profesjonalnych 
zabiegów infuzji tlenowej. dzięki niemu spersonalizowane koncentraty Oxynergy 
Paris wtłaczane są do głębokich warstw skóry. 10 różnych koncentratów z aktyw-

nymi składnikami dobieranych jest przez specjalistę tak, aby po-
wstała mieszanka przeznaczona dla indywidualnego typu skóry  

i jej problemów. dzięki temu zmarszczki zostają wygładzo-
ne, a skóra wokół oczu, twarzy i szyi ujędrnia się i odzysku-

je młody wygląd. Aurum distribution Group, www.aurumdg.pl

TERAPIA zIMnEM
 – kRIOLIPOLIzA z LIPO SySTEM 
kiedy za oknem robi się cieplej, Ty postaw na 
terapię zimnem! kriolipoliza pozwala pozbyć 
się nadmiaru tkanki tłuszczowej z określonych 
partii ciała, takich jak np. ramiona, bryczesy, 
brzuch, uda, okolice kolan czy pleców. To do-
skonały zabieg, kiedy myślisz o redukcji tkanki 
tłuszczowej z tych obszarów ciała, które ciężko 
wymodelować za pomocą diety i ćwiczeń. 
www.esteticanova.com.pl


