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POLSKIE
TOWARZYSTWO
MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ
I ANTI-AGING
– w trosce
o zdrowie i piękno

Blisko 1200 członków, dwie dekady aktywnej działalności,
14 Międzynarodowych Kongresów Medycyny Estetycznej i Anti-Aging,
12 lat istnienia Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej, która wypuściła
ponad 400 absolwentów! Takim dorobkiem może poszczycić się Polskie
Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, najstarsze i najliczniejsze
towarzystwo naukowe w Polsce, działające na polu medycyny estetycznej.

Certyfikowani
lekarze

Kształcenie

Pierwsza w Polsce trzyletnia Podyplomowa Szkoła Medycyny
Estetycznej została utworzona przez PTMEiAA w 2002 r.
Zapewnia wysoki poziom kształcenia dla lekarzy z Polski
Do PTMEiAA należą również specjaliści, których certyfikacja
i zagranicy. www.psme.waw.pl
gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo i wysoki poziom
usług. www.certyfikowani.org

Polskie Towarzystwo
Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging

Zostało utworzone w 1993 r., pierwotnie pod nazwą Sekcji
Medycyny Estetycznej i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Członkami zarządu PTMEiAA są: Andrzej Ignaciuk (Prezes),
Waldemar Jankowiak (zastępca prezesa), Małgorzata Żak
(skarbnik), Piotr Kończak, Piotr Sznelewski, Paweł Surowiak,
Dorota Wydro. Komisja Rewizyjna: Magdalena Łopuszyńska,
Kamila Padlewska. www.ptmeiaa.pl

Kongres
i konferencje

Organizowany co roku Międzynarodowy Kongres Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging cieszy się ogromną popularnością
wśród lekarzy wszystkich specjalności, zainteresowanych
medycyną estetyczną, chirurgią estetyczną, flebologią,
dermatologią, medycyną przeciwstarzeniową, ginekologią
estetyczną, kosmetologią, medi-spa i ideą dobrostanu
psychofizycznego. Jest to jedno z niewątpliwie
najważniejszych wydarzeń w branży w Polsce, Europie
Środkowej i Wschodniej. www.psme.waw.pl/kongres

Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL, Al. Ujazdowskie 22/2 (domofon 16), 00-478 Warszawa
tel.: +48 22 628 58 21, fax: +48 22 628 93 44, tel. kom: +48 691 054 696, sekretariat@ptmeiaa.pl, www.ptmeiaa.pl

Ewa Świgoń
Sylwia Chodyniecka
com&media Sp. z o. o.

Ponad 80% ankietowanych kobiet,
na pytanie o główne obawy związane
z poddaniem się zabiegom medycyny
estetycznej, wskazuje na ryzyko źle
wykonanego zabiegu.
Boimy się nie tylko powikłań, jakie niesie ze sobą każdy zabieg
medyczny, ale także przerysowanego, sztucznego wyglądu. Nic więc
dziwnego, że wybierając lekarza medycyny estetycznej szukamy rekomendacji u znajomych, w internecie lub prasie. Nie zawsze jednak
popularność wybranej placówki to gwarancja bezpieczeństwa. Na co
zwracać więc uwagę wybierając miejsce i osobę przeprowadzającą zabieg? O co pytać podczas pierwszej wizyty? Piszemy o tym w bieżącym
numerze „Pięknej...”, który w dużej części poświęciliśmy tematowi
bezpiecznej medycyny estetycznej.
Mimo, że poczucie bezpieczeństwa jest dla kobiet najważniejsze przy
wyborze gabinetu, w mediach nie brak informacji o pozabiegowych
powikłaniach spowodowanych niewprawną ręką lekarza lub kosme-
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tyczki. Często okazuje się, że ulegliśmy wizji pięknej buzi za atrakcyjną
cenę, która była możliwa m.in. dzięki podrabianym, złej jakości preparatom. W Europie jest zarejestrowanych ok. 100 preparatów na bazie
kwasu hialuronowego, drugie tyle to podróbki, które mogą nas narazić
na niebezpieczeństwo lub w najlepszym razie nie wywołać oczekiwanego skutku.
Inwestujmy więc w urodę mądrze – nie tylko wybierając właściwego
fachowca, ale też decydując się na sprawdzone, wykonywane od lat
zabiegi. Ich możliwe powikłania są dobrze znane, a lekarze mają olbrzymie doświadczenie w ich wykonywaniu.
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Lekarze
medycyny

estetycznej
ostrzegają!

Pojawienie się medycyny estetycznej, gwałtowny
rozwój technologii i wzrost dostępności preparatów
oraz urządzeń służących do poprawiania urody
spowodowały, że niemal na każdym rogu kuszą
nas oferty „magicznego cofnięcia czasu". Nie
są one jednak w 100% bezpieczne. O rzeczach,
na które należy zwrócić uwagę w trosce o swoje
bezpieczeństwo, opowiadają na łamach „Pięknej
w każdym wieku” lekarze z Polskiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

P

olskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
ostrzega pacjentów oraz potencjalnych klientów przed poddawaniem się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej u osób,
które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Produkty stosowane podczas zabiegów, takie jak toksyna botulinowa i kwas
hialuronowy, są dostępne tylko dla lekarzy. Oba preparaty, ze względu na możliwe niepożądane skutki ich podania, mogą być stosowane
i podawane tylko przez lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną,
w profesjonalnie przygotowanych gabinetach, po przeprowadzeniu
odpowiednich kwalifikacji pacjenta do zabiegu, oceny jego stanu zdrowia i poinformowaniu go o możliwych działaniach niepożądanych
i występującym ryzyku zabiegu (lekarski obowiązek informowania).
Takie samo postępowanie lekarza winno mieć miejsce w przypadku
innych zabiegów medycyny estetycznej i preparatów do nich stosowanych (np. mezoterapii), ponieważ ich zastosowanie może wpłynąć na
organizm człowieka w sposób podobny do leków.

W

ostatnim czasie Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging z uzasadnionym niepokojem odnotowuje wzrost zgłoszeń od pacjentów, którzy doświadczyli
negatywnych skutków zabiegów wykonywanych przez osoby, które
z medycyną estetyczną nie mają nic wspólnego. Certyfikaty i dyplomy,

którymi reklamują się osoby nie mające odpowiedniego wykształcenia z zakresu medycyny – nie posiadają żadnych podstaw prawnych
i świadomie wprowadzają pacjentów w błąd.

L

egalność takich zabiegów budzi uzasadnione wątpliwości –
czego wyrazem jest stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 25.04.2014 roku i zwrócenie się lekarzy zajmujących się
zawodowo medycyną estetyczną do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych w tym zakresie. PTMEiAA apeluje
do pacjentów, aby sprawdzali kwalifikacje zawodowe osób, u których
wykonują, czy też chcą wykonać określone zabiegi. Tylko odpowiednio przygotowany lekarz, zajmujący się medycyną estetyczną gwarantuje pacjentowi bezpieczeństwo wykonania zabiegu, a także daje
rękojmię posiadania stosownej wiedzy i odpowiednich umiejętności
zawodowych, gwarantujących prawidłowe przeprowadzenie zabiegu.

PTMEiAA deklaruje także przygotowanie
programu pomocy dla osób poszkodowanych
działaniami pseudospecjalistów i prosi
o zgłaszanie się takich osób
do PTMEiAA.

W imieniu zarządu i członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
– dr Andrzej Ignaciuk
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zabiegów medycyny
estetycznej

Już od kilku lat prasa i Internet rozpisują się o różnych zagadnieniach dotyczących medycyny
estetycznej. Gdy zachęceni różnymi sugestiami, opiniami i reklamami zaczynamy poważnie
rozważać, czy skorzystać z takich usług, pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Jak znaleźć dobrego
lekarza i gabinet? Wskazówek udziela dr Andrzej Ignaciuk – prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Korzystanie z medycyny estetycznej staje się
coraz bardziej popularne. Jakie pociąga to za sobą
zagrożenia?
Faktycznie jest to dziedzina medycyny, która od 20 lat rozwija się bardzo dynamicznie. Wraz ze wzrostem zainteresowania,
zwiększa się też liczba gabinetów, określających się niesłusznie mianem „klinik”, a także salonów SPA, gdzie wykonywane są zabiegi medycyny estetycznej. Oczywiście nie byłoby w tym nic złego, gdyby zatrudniano w nich tylko lekarzy, posiadających odpowiednie wykształcenie medyczne. Niestety nie jest to regułą. Dlatego pacjenci powinni
być bardzo ostrożni przy wyborze specjalisty czy gabinetu. W końcu
nie ma całkowicie bezpiecznych kuracji, które nie niosłyby ze sobą
choć minimalnego ryzyka powikłań.

Jak w takim razie znaleźć lekarza,
który zagwarantuje nam bezpieczny zabieg?
Lekarz powinien być przygotowany w taki sam sposób,
jak do pracy w innych specjalnościach medycznych – jeśli tylko chce
praktykować odpowiedzialną medycynę estetyczną. W moim przekonaniu odbycie kursu lub nawet kilku kursów jest niewystarczające do
odpowiedzialnego wykonywania zawodu. Dobrym sposobem na takie
przygotowanie jest kształcenie podyplomowe, najlepiej poprzez ukończenie szkoły medycyny estetycznej, gdzie lekarze nabywają kompetencji i wiedzy ściśle z zakresu tej dziedziny.

Czy w Polsce znajdziemy taką placówkę?

Tak, system certyfikacji lekarzy prowadzi m.in. Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej, która od 12 lat funkcjonuje
pod egidą Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (www.ptl.org.pl).
Kształci ona lekarzy w 3-letnim cyklu oraz dba o ich dalszą edukację i podnoszenie kwalifikacji. Warto tutaj też zwrócić uwagę na
edukacyjną rolę PTMEiAA (www.ptmeiaa.pl), które regularnie
organizuje konferencje, kongresy i szkolenia z zakresu medycyny
estetycznej.

Wracając do pacjentów – na co powinni uważać
i czym się kierować przy wyborze gabinetu czy
lekarza?

Podejrzanie niskie ceny świadczonych przez placówki usług
w porównaniu z cenami rynkowymi to rzecz, która w pierwszej kolejności
powinna wzbudzić wątpliwości. Pacjenci nie powinni też spieszyć z wyborem miejsca. Bardzo ważne jest, by po prostu szczerze porozmawiać z lekarzem, zapytać go o jego wykształcenie i doświadczenie z zakresu medycyny estetycznej (to nie jest specjalizacja), a także dowiedzieć się na temat
przebiegu terapii, zaleceń i możliwych efektów ubocznych. Sprawdźmy,
czy w trakcie zabiegu używa się leków, preparatów i urządzeń oficjalnie
zarejestrowanych jako medyczne; czy zabieg i to, co jest używane podczas
niego, są opisywane przez recenzowane publikacje medyczne; czy panuje
powszechna zgoda odnośnie do ich skuteczności i bezpieczeństwa. Warto
też zapytać, od jak dawna zabieg czy sprzęt jest stosowany (duża część nowości szybko znika z rynku); jakie są ewentualnie alternatywy dla tego zabiegu; czy proponowana kuracja wiąże się z rekonwalescencją, ile trwa i jak
przebiega? Czy w razie niezadowolenia z efektów możliwe są poprawki
i czy wiążą się one z dodatkowymi kosztami? Na te pytania powinniśmy
otrzymać szczegółowe, satysfakcjonujące odpowiedzi. A przestrzeganie
tych kilku prostych reguł przedstawionych poniżej może pomóc uchronić
Pacjentów przed nie zawsze przyjemnymi niespodziankami.

ZASADY RACJONALNEGO WYBORU LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:
• Dowiedz się o lekarzu jak najwięcej, zwłaszcza o jego przygotowaniu do praktykowania
medycyny estetycznej;
• preferowane są źródła „oficjalne”, ostrożnie podchodź do autopromocji;
• nie poddawaj się zabiegom podczas pierwszej wizyty;
• nie ufaj bezgranicznie opiniom skrajnie pozytywnym i skrajnie
negatywnym (dotyczy to głównie internetu), zwłaszcza jeżeli sprawiają wrażenie „reżyserowanych”;
• nie wahaj się pytać lekarza o wszystko, co budzi jakieś wątpliwości czy niejasności;
• pojawianie się nazwiska lekarza zawsze na pierwszych miejscach
w portalach i wyszukiwarkach może budzić podejrzenia o ich obiektywność;
• popularność medialna nie odzwierciedla w pełni wartości lekarza jako fachowca;
• dobry lekarz powinien mieć dla pacjenta tyle czasu, ile ten wymaga;
• lekarz powinien poinformować o możliwych powikłaniach zabiegu
(nie ma takich w 100% bezpiecznych), nie są prawdziwe stwierdzenia „nie ma problemu”;
• lekarz powinien poinformować o alternatywnych procedurach (o ile istnieją);
• lekarz powinien być dla pacjenta dostępny (np. telefonicznie);
• jeśli lekarz nie jest dla ciebie przekonujący, lepiej szukać innego.

Dr Andrzej Ignaciuk jest jednym z najbardziej doświadczonych lekarzy medycyny estetycznej
w Polsce. Specjalizuje się między innymi w zabiegach z wykorzystaniem toksyny botulinowej, kwasu
hialuronowego, polimlekowego oraz diagnostyce i leczeniu cellulitu, stosowaniu tkanek autologicznych
oraz innych zabiegach anti-aging.
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1. Zmarszczki są jednym z najwyraźniejszych atrybutów starości, dlatego zapotrzebowanie na ich usuwanie jest największe.
Coraz większe zrozumienie procesu starzenia
wsparte coraz szerszą gamą preparatów wypełniających pozwala odzyskiwać młody wygląd
w naturalny, niewywołujący sensacji w otoczeniu sposób. Możemy bezpiecznie wypełniać
praktycznie wszystkie rodzaje zmarszczek
począwszy od tych najdelikatniejszych np.
w okolicy oka, na głębokich bruzdach nosowo-wargowych kończąc. Możemy uzupełniać

dające twarzy nieco diaboliczny wyraz. Objaw ten pojawia się dość często, ale można go
bardzo łatwo usunąć dostrzykując minimalne
ilości toksyny we właściwym miejscu. Trzeba
tylko udać się do lekarza i zameldować o takim
powikłaniu.
4. Kurze łapki u śmiejącej się młodej
dziewczyny, choć mają podobny "rozmiar" jak
u dojrzałej kobiety, wyglądają jednak znacznie
ładniej i przyjemniej. Różnica wynika między
innymi z "jakości" skóry. Jej grubości, napięcia,
stanu poszczególnych jej warstw i proporcji

objętość, której niedobory spowodowane są
głównie zanikaniem tkanki tłuszczowej z towarzyszącym wiotczeniem skóry i wszystkich
tkanek leżących pod nią. Dotyczy to głównie
górnej części policzków, owalu twarzy (szczególnie tzw. "chomików") czy okolicy skroni.
2. Usta... są niezwykle istotne w naszym postrzeganiu twarzy. Małe - często nadają twarzy wyraz zaciętości, "więdnące" pod
wpływem upływu czasu - potrafią dodać twarzy wiele lat. Dobrze ostrzyknięte usta nie są
sztuczne, a twarz staje się bardziej subtelna, łagodniejsza i zdecydowanie młodsza. Nadal nie
brak amatorek ust zdecydowanie przesadzonych, zwracających uwagę swoją wielkością,
kształtem czy po prostu oczywistą nienaturalnością, ale szczęśliwie boom na wielkie usta
jest już chyba za nami.
3. Kurze łapki, marsowe zmarszczki
między brwiami, także te ciągnące się w poprzek czoła czy ukośne zmarszczki na nosie
to zadanie dla toksyny botulinowej. Twarz
ostrzyknięta botuliną wcale nie musi być nieruchoma i zdecydowanie lepiej, gdy nie jest.
Łagodna, zrelaksowana, pogodna twarz to
efekt, do którego powinniśmy dążyć. Nadal
jednak większość osób oczekuje całkowitego
wygaszenia czynności skurczowej ostrzykiwanych mięśni, a nie tylko jej osłabienia. Nie
do zaakceptowania natomiast jest tzw. objaw
"Mefisto" czyli charakterystyczne wygięcie
brwi z uniesieniem ich bocznego zarysu na-

między nimi. Zabiegi z wykorzystaniem laserów frakcjonujących pozwalają poprawić wygląd skóry tak, że wygląda ona zdecydowanie
młodziej. Sama procedura nie należy do najprzyjemniejszych, ale okres rekonwalescencji
jest krótki, a efekt łatwo zauważalny. W ostatnim czasie zabiegi te łączone są z jednoczesnym ostrzykiwaniem skóry osoczem bogatopłytkowym. Osocze przyspiesza gojenie i silnie
pobudza procesy regeneracyjne. Z powodu
dużej intensywności procesów zachodzących
w skórze pod wpływem laserów, zabiegów tych
nie wykonujemy raczej w okresach intensywnego nasłonecznienia, ponieważ może dojść
do powstania przebarwień pozapalnych.
5. Niezależnie od ostrzeżeń o szkodliwym działaniu promieni słonecznych nadal
powszechnie lubimy opaloną skórę. I choć
dzięki filtrom przeciwsłonecznym rzadziej
dochodzi do ostrych oparzeń, to uszkodzenia
powstałe pod wpływem promieni UV są bardzo częste. Twarz, dekolt, dłonie upstrzone
drobnymi plamkami w szerokiej gamie brązów
i czerwieni sprawiają, że wyglądają one staro.
W przywracaniu ładnego wyglądu w tych sytuacjach, niezastąpione są zabiegi fotoodmładzania z wykorzystaniem intensywnego światła pulsującego (IPL, VPL). Przeciwskazaniem
do tego typu zabiegów bywa przyjmowanie
niektórych leków, ale najczęściej jest nim nawet niewielka opalenizna, dlatego najlepszym
okresem na ich wykonanie jest zima i wiosna.

dr Małgorzata Żak
Lekarz medycyny estetycznej,
członek zarządu Polskiego
Towarzystwa Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging.

Patrząc na niezwykle dynamiczny
rozwój nauki i techniki można
byłoby spodziewać się, że wśród
pięciu najpopularniejszych
zabiegów medycyny estetycznej
znajdą się nowości dystansujące
"stare" metody swoją skutecznością,
dobrym profilem bezpieczeństwa
czy niewielką inwazyjnością.
Okazuje się jednak, że postęp
dotyczy raczej udoskonalania
zabiegów dobrze znanych niż
wprowadzania nowych. Nadal do
najbardziej lubianych zarówno
przez pacjentów, jak i lekarzy
należą:
1. Wypełnianie zmarszczek
i uzupełnianie objętości
2. Poprawianie kształtu ust
3. Osłabianie zmarszczek
mimicznych przy użyciu toksyny
botulinowej
4. Frakcyjne zabiegi laserowe
5. Fotoodmładzanie (IPL, VPL)
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Nowoczesna medycyna estetyczna
– opinie specjalistów

dr Waldemar Jankowiak,
lekarz medycyny
estetycznej, specjalista
chirurg, wiceprezes
Polskiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging

M

ożliwości medycyny estetycznej,
dysponującej wieloma nowoczesnymi i sprawdzonymi metodami,
są również ograniczone. Bywa, że operacja jest
konieczna, a nawet prostsza, bezpieczniejsza
i tańsza, niż wielokrotne powtarzanie niezbyt
inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej.
Dotyczy to szczególnie tych osób, które chcą
szybko uzyskać satysfakcjonujący efekt leczenia. Znaczna wiotkość tkanek twarzy może
wymagać operacji ich podniesienia. Niezależnie od entuzjazmu pacjenta i mnogości propozycji efektownych działań nieinwazyjnych,
istotną poprawę może dać tylko zabieg chirurgiczny, tzw. „facelifting”. Dobry efekt estetyczny da zwłaszcza operacja u osoby o gładkiej skórze, z równomiernym kolorytem, bez
niedoskonałości i siateczki zmarszczek. Przy
skórze zniszczonej i zaniedbanej efekt działań chirurgicznych może rozczarować. Operacja powiek (blepharoplastyka), likwidująca
m.in. nadmiar skóry okolicy oczodołu, także
da lepszy, bardziej naturalny efekt, gdy skóra
będzie gładka, niezbyt wiotka. Korzystnie jest
wtedy skonsultowanie się z lekarzem medycyny estetycznej i uprzednie wzmocnienie
takiej delikatnej skóry np. zabiegami laserowymi. Zdarza się również, że pozornie opadające powieki, zamiast operacji wymagają tylko
uniesienia linii brwi przy pomocy zastrzyków
z toksyny botulinowej. Plastyka powiek mogłaby dać w takiej sytuacji mało zadowalający efekt. Dlatego, w niektórych wypadkach
współpraca chirurga plastyka i lekarza medycyny estetycznej oraz właściwy dobór zabiegów są nie do przecenienia.

W

łaściwa współpraca lekarza medycyny
estetycznej i chirurga plastyka, edukacja pacjentów oraz świadomość, że nie
ma cudownych, jedynie skutecznych metod
leczenia, pozwalających rozwiązać wszystkie
problemy, są kluczem do bezpiecznego i skutecznego poprawiania niedoskonałości urody.

prof. dr hab. n. med.
Paweł Surowiak
DermaMed Wrocław,
Członek Zarządu Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Ant-Aging,
V-ce Przewodniczący
Programu Certyfikacji
Lekarzy Medycyny
Estetycznej

Z

abiegi medycyny estetycznej można
podzielić na 2 grupy: pierwsza z nich
to te usuwające konkretny defekt kosmetyczny lub objawy starzenia (toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, hydroksyapatyt
wapnia, lasery, radiofrekwencja, sfokusowane
ultradźwięki). Druga to zabiegi kondycjonujące skórę, spośród których najczęściej wykonywana jest mezoterapia. Jej popularność nie
wiąże się jednak z najwyższą skutecznością,
tylko z prostotą i niskimi nakładami koniecznymi do przeprowadzenia zabiegu. Mimo, iż
promowane są różnego rodzaju cudowne koktajle substancji rewitalizujących do mezoterapii, większość z nich nie ma dowodów wyższej
skuteczności niż placebo. Dużym uznaniem
cieszą się też peelingi chemiczne – są to zabiegi
o wieloletniej historii i udowodnionej skuteczności, jednak wykonywane są coraz rzadziej ze
względu na długi czas rekonwalescencji. Metodą kondycjonują skórę, która zyskuje coraz
większe uznanie, są lasery frakcyjne. Powstało dużo badań medycznych potwierdzających
efektywność tej procedury w szeroko pojętej
rewitalizacji skóry. Z nie mniejszą uwagą lekarzy i pacjentów spotykają się fale radiowe oraz
zabiegi fotoodmładzania IPL. Jednak bardzo
duże znaczenie odgrywa tu jakość stosowanego urządzenia – te niskiej jakości są nieefektywne. Do innych skutecznych i sprawdzonych
metod zaliczamy: radiofrekwencję frakcyjną,
radiofrekwencję mikroigłową, technologię
elos, czyli połączenie energii świetlnej, np. IPL
albo laser z radiofrekwencją – oferowaną w zabiegach typu FotoFacial.

N

ależy pamiętać, że zabiegi kondycjonujące
przeprowadza się przede wszystkim, aby
spowolnić proces starzenia oraz cofnąć
część jego objawów, takich jak gorsza tekstura
skóry, przebarwienia, zmiany naczyniowe, suchość skóry. Nie są alternatywą dla zabiegów
usuwających objawy starzenia, takich jak wypełniacze, czy toksyna botulinowa, ale są ich uzupełnieniem. W pierwszej kolejności należy jednak
wybrać dobry ośrodek, w którym lekarz medycyny estetycznej postawi diagnozę skórze i wybierze
odpowiedni dla danego pacjenta zestaw zabiegów.

dr Piotr Sznelewski,
lekarz medycyny
estetycznej, specjalista
od laseroterapii,
wykładowca, Członek
Zarządu Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging

N

owoczesna medycyna estetyczna nie
proponuje pojedynczych zabiegów,
lecz indywidualne strategie terapeutyczne, oparte na cyklach zabiegów wykonywanych w określonej kolejności, wzajemnie
wzmacniających swoją skuteczność. Oto
przykład. U pacjentki, na której twarzy występują objawy fotostarzenia – drobne przebarwienia, zmarszczki mimiczne, pogłębione
bruzdy nosowo-wargowe, czasem blizny potrądzikowe – cykl terapeutyczny zaczynamy
od podania autologicznego osocza bogatopłytkowego w technice mezoterapii. Płytki
krwi, po podaniu iniekcyjnym i kontakcie
z kolagenem, podlegają rozpadowi i uwalniają czynniki wzrostu, które silnie stymulują ostrzykniętą tkankę. Osocze, w którym
zawieszone są płytki krwi, nawilża skórę. Po
tygodniu wykonujemy zabieg peelingu laserowego frakcjonującym laserem ablacyjnym.
Po 10 dniach, gdy całkowicie wygoi się skóra,
podajemy toksynę botulinową w celu osłabienia zmarszczek mimicznych i wprowadzamy
wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego.
Po kolejnym tygodniu kończymy terapię powtórną mezoterapią z osoczem bogatopłytkowym. Inny przykład. Wiosną dostrzegamy niechciane depozyty tkanki tłuszczowej.
Nasze postępowanie powinno rozpocząć się
od wprowadzenia zbilansowanej diety i systematycznego wysiłku fizycznego. Dopiero na
kolejnym etapie włączamy terapie zabiegowe.
W przypadku większych depozytów tkanki
tłuszczowej lub nasilonego cellulitu warto
rozważyć lipolizę laserem 1,5µm. Przy mniej
nasilonych defektach stosujemy lipolizę iniekcyjną przy użyciu certyfikowanych preparatów lub mieszanki lipolitycznej. Następnie
przez 3 tygodnie wykonujemy: limfodrenaż
wg. Vodera, karboksyterapię oraz naświetlanie
światłem LED 630-660nm.

S

ynergiczne i wieloetapowe terapie w medycynie estetycznej zapewniają wysoką
skuteczność, bezpieczeństwo i zadowolenie pacjenta.
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Trendy
w
medycynie
zdaniem specjalistów
estetycznej

dr Anna Piwek-Laskowska,Time Clinic

Trendem w medycynie estetycznej i anti-aging jest prewencja i poprawa jakości skóry. Obecnie amerykańska firma wprowadza na polski
rynek unikalny preparat właśnie do odbudowy struktury skóry na bazie kolagenu III generacji. Ta nawatorska technologia poprawy jakości
skóry sprawia, że po wprowadzeniu kolagenu wolne cząsteczki natychmiast wbudowują się w włókna kolagenowe naszej skóry, odpowiednio
wzmacniając jej elastyczność i sprężystość. Co wyróżnia tę technologię?
Przede wszystkim błyskawiczny efekt korekcji i bezpieczeństwo!

dr n. med. Cezary Pszenny,Time Clinic

Nici liftingujące istnieją w medycynie estetycznej już od kilku lat, jednak dopiero wprowadzenie nici rozpuszczalnych i nowych metod ich
stosowania spowodowało, że stały się tak popularne. Nici liftingujące
mogą być alternatywną metodą spowalniającą procesy starzenia się
twarzy – małoinwazyjną, pomagającą w uniesieniu tkanek i stymulującą produkcję kolagenu w skórze. Wszystko wskazuje na to, że ten
trend nie tylko się utrzyma, ale i wzmocni.

dr Aleksandra Jagielska, Sthetic

Dużym trendem są zabiegi autologiczne i ogólne pobudzanie skóry do
przebudowy. Coraz większy nakład kładzie się na możliwość pobudzania
skóry do regeneracji własnymi komórkami, w tym komórkami macierzystymi. Wśród tego typu zabiegów są te, z wykorzystaniem własnej tkanki tłuszczowej do autoprzeszczepów, czyli tzw. Lipofilling. Dzięki temu

Body-Jet

To system, który pozwala uzyskać najwyższe bezpieczeństwo i najszybszą rekonwalescencje w porównaniu z innymi technikami liposukcji. Dzięki zastosowaniu pulsującego strumienia wody, tłuszcz delikatnie odseparowuje
się od tkanki i zostaje wyprowadzony z organizmu w tym
samym czasie. Dokładność modelowania wybranego
obszaru ciała gwarantuje fakt, że podczas zabiegu nie dochodzi do obrzęku i lekarz dokładnie widzi modelowany
obszar. Oprócz liposukcji, zabieg umożliwia też pozyskanie tkanki tłuszczowej do przeszczepu autologicznego.

Scarlet RF

– prawdziwe oddziaływanie
anty-aging, czyli poprawa
struktury skóry

Scarlet RF pozwala w wyraźny sposób poprawić
strukturę i napięcie skóry, dając efekt porównywalny
z liftingiem. Bezpośrednie ogrzewanie wewnętrznych
warstw skóry pozwala uzyskać maksymalne efekty,
minimalizując uszkodzenia na jej powierzchni. Dzięki
unikalnej technologii Shock Free Needles zabieg jest
bezpieczny i bezbolesny. Procedura nie pozostawia
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w bezpieczny i naturalny sposób możemy odmłodzić twarz czy np. powiększyć piersi. Istnieją także nowe protokoły łączące podawanie osocza
bogatopłytkowego z tkanką tłuszczową. Może to wspomagać przeżycie
tkanki, lepszą jej implantację i lepszy efekt końcowy zabiegu.

dr Grażyna Jóźwiak-Zimińska, Grejs

Rozwój medycyny estetycznej sprawił, że obecnie i możemy proponować pacjentom połączenia różnych zabiegów. Właśnie w tę stronę
będzie rozwijała się ta dziedzina medycyny. Dziś już wiemy, że przy
odpowiednim doborze zabiegów ważny jest nie tylko wiek pacjenta,
ale również stan skóry. Biorąc pod uwagę te czynniki lekarz powinien
opracować indywidualny plan działania dla każdego pacjenta, łącząc
ze sobą różne zabiegi dla uzyskania jak najlepszych efektów.

dr Katarzyna Kwarecka-Zając,
Klinika Kwarecka

Do trendów z pewnością można zaliczyć zabiegi ekologiczne, czyli te
bazujące na własnym potencjale naprawczym organizmu. Wykorzystują
one naszą wiedzę o tym, jak organizm reaguje na pewne bodźce i uruchamiają mechanizmy, które powodują zagęszczanie, ujędrnianie i odmładzanie skóry. Do zabiegów z tej grupy należą te z wykorzystaniem
osocza bogatopłytkowego, urządzenia Dermapen, laserów oraz peelingi.
Są to idealne metody do spowalniania zegara biologicznego w skórze.
Efekty są delikatne i naturalne, ale o takie tak naprawdę nam chodzi.

Polecane zabiegi
żadnych śladów (rumień utrzymuje się maksymalnie
do 3h), dlatego powrót do codziennych obowiązków
możliwy jest od razu po zabiegu.

Wyraziste oczy i usta

Oczy i usta to jedne z miejsc najbardziej podatnych na
starzenie. Dzieje się tak, ponieważ skóra w tych miejscach jest niezwykle cienka oraz podatna na działanie
czynników zewnętrznych, przez co szybciej się starzeje. Dlatego warto o nią zadbać w szczególny sposób
i skorzystać z zabiegów z zastosowaniem produktów
Juvéderm. Dzięki nim wygładzisz i zrewitalizujesz
skórę wokół oczu oraz ust, zredukujesz zmarszczki,
przywrócisz wargom naturalną objętość, nawilżenie,
subtelnie podkreślisz ich naturalne piękno. Zniwelujesz też tzw. linie marionetki, biegnące od kącików ust
do podbródka.

Odmładzający duet

Nowość od Merz Aesthetics: zabieg łączący Radiesse
i nowy preparat wypełniający – Belotero Volume. Duet
wypełnia zmarszczki oraz przywraca skórze utraconą

objętość. Doskonale też nawilża skórę, dzięki czemu
twarz wygląda bardziej promiennie i młodo, niż wskazuje na to jej metryka. Radiesse i Belotero pozwalają
wygładzić dłonie czy grzbiet nosa, unieść brwi oraz
nadać odpowiedni kształt płatkom uszu. Sprawdzają
się też dobrze w przypadku jędrnej i młodej skóry, ale
dotkniętej ubytkami tkanki. Dlatego zaleca go m.in.
osobom, które gwałtownie schudły.

NOWOŚĆ / 3D Life Viz II™

To jedyny przenośny i bezkontaktowy system precyzyjnego medycznego obrazowania skóry twarzy
i wybranych partii ciała w systemie trójwymiarowym. Umożliwia pełną animację trójwymiarowej
twarzy, dzięki czemu Pacjent może zobaczyć siebie
tak jak widzą go inni, z cechami, których nie ma
możliwości dostrzec w lustrze. Ten innowacyjny system pozwala mierzyć np. głębokość zmarszczek obrazując pacjentowi i lekarzowi rezultaty zabiegów.
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Starość. Słowo, które napawa
nas lękiem, bo większości kojarzy
się z chorobami, niedołęstwem
i… brzydotą. Popularność medycyny estetycznej to wynik podążania ku doskonałości cielesnej,
bo przecież zdecydowanie lepiej
być młodym, pięknym i zdrowym, niż… etc. Ale medycyna estetyczna to nie antidotum na wszystkie problemy związane z upływającym czasem. Dlatego dziś musimy
pamiętać o całym organizmie, żeby jutro cieszyć się lepszą kondycją fizyczną, psychiczną i wyglądem.
W bestsellerowej amerykańskiej książce Amy Waldow „77 Outrageously Effective Anti-Aging Tips & Secrets” („77 niesamowicie skutecznych przeciwstarzeniowych rad i sekretów”) autorka opisuje to, co już
udowodnione naukowo, a co może opóźnić procesy starzenia. Oto niektóre z nich.

Jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie?

dr n. ekon. lek. med.
Dorota Wydro

Zalecenia dotyczące zdrowia (w szczególności układu immunologicznego) to:

• walka ze stresem poprzez prawidłowe oddychanie, medytacje,
masaże, ciepłe kąpiele, spacery, taniec, pisanie pamiętnika czy bloga, kwasy omega-3, gorzką czekoladę czy wreszcie EFT (Emotional
Freedom Technique łączącą chińska akupresurę z nowoczesna psychologią) oraz aromato i koloroterapię;
• nawadnianie organizmu (30 ml na każdy kg m.c.);
• aktywność fizyczna (nacisk na ćwiczenia siłowe i rozciągające
z niewielkim dodatkiem ćwiczeń cardio) oraz joga i pilates;
• zdrowe odżywianie: nieprzetworzone, organiczne produkty
o niskim indeksie glikemicznym i alkalizujące, takie jak warzywa,
owoce, nasiona, orzechy, strączkowe i zdrowe tłuszcze (oliwa
z oliwek, masło klarowane);
• suplementy: L-karnityna, kwas alfa-liponowy, witaminy A, C
i E, wapń i magnez, kwasy omega-3, 6 i 9, witamina D3, DHEA,
rezweratrol i chroniąca serce i wątrobę oraz przeciwdziałająca
depresji S-adenozylometionina (SAMe);
• automasaże i maszyna chi;
• 7-9 h snu na dobę i 30-min drzemki w ciągu dnia;
• i naturalny detoks szklanka ciepłej wody z sokiem z ½ cytryny rano,
krótkie (1-3 dni) diety sokowe, zielone koktajle z jarmużem, szpinakiem,
sałatą czy ogórkiem czy sauna podczerwona.

Zalecenia dotyczące profilaktyki
przedwczesnego starzenia to:

• profilaktyka przewlekłych stanów zapalnych w organizmie
takich jak otyłość, zwyrodnienie stawów, alergie, refluks żołądkowojelitowy etc.) poprzez odżywianie i suplementy j.w. i dodatkowo
dzięki selenowi, imbirowi, kurkumie, czosnkowi, pietruszce,
kardamonowi, cynamonowi, szałwii, bazylii, boswelli, jagodom Goji
i Acai, aloesowi, siemieniu lnianemu, nasionom chia, zdrowym
białkom (hodowlane ryby, drób zagrodowy, jaja eko, grecki
jogurt i twaróg), herbatom (białej, zielonej i oolong), domowym
kiszonkom, octowi z jabłek i błonnikowi;
• walka z tkanką tłuszczową w okolicy brzucha (dotyczy kobiet
o obwodzie brzucha powyżej 87 cm i mężczyzn powyżej 100 cm),
w której niezwykle skuteczny jest tzw. trening interwałowy;
• unikanie WSZYSTKIEGO, co zawiera syrop glukozowo
-fruktozowy i słodziki (aspartam, sacharynę i sukralozę),

codzienną supplementację probiotykami oraz roślinami o działaniu
adaptogenowym (np. ashwagandha, miłorząb, żeń-szeń, maca,
rhodiola, grzyby Reishi);
• aktywność umysłową i ustawiczne uczenie się oraz rozbrat
z nałogami.

5 rad anti-aging
• gimnastyka twarzy (facercise)
• hydroterapia (naprzemienne kompresy zimne i ciepłe)
• automasaż głowy
• szczotkowanie suchej skóry przed kapielą
• oraz używanie wałków z igłami (roll-cit)
do mikronakłuwania skóry twarzy.

„Starzejące się” libido?

Oto rady: afrodyzjaki w diecie (awokado, banany, ciemna czekolada,
figi, ogórki, chili, czerwone wino, szparagi, migdały i przyprawy),
równowagę hormonalną (HTZ, zioła estrogenie), ćwiczenia Kegla.

Zdrowa skóra?

10 sprawdzonych zaleceń: unikanie promieniowania UV (kosmetyki
z minimum SPF 15), dokładne oczyszczanie skóry, codzienna
pielęgnacja skóry kosmetykami zawierającymi peptydy miedzi,
alfa-hydroksy kwasy, witaminy C i E, kwas kojowy, koenzym Q10,
pyknogenol, zieloną herbatę oraz retinol, regularne złuszczanie
(pilingi, dermabrazja), nawilżanie (mezoterapia) oraz stosowanie
odpowiednich masek (domowych i gotowych). Na koniec kilka rad
zapewniających harmonię, radość życia i wewnętrzny spokój: bądź
sobą, pokochaj siebie, miej codzienne przyjemności, dbaj o siebie,
uśmiechaj się pięknym i zadbanym uśmiechem, zorganizuj się, ale
nadal słuchaj swojej intuicji, ucz się nowych rzeczy, oddaj się jakiejś
pasji, nie bój się, nie bądź perfekcjonistką, zapomnij o przeszłości,
bądź towarzyska, miej przyjaciół, wyluzuj, myśl pozytywnie
i pamiętaj, że to TY jesteś NUMEREM JEDEN!
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Czy już czas cofnąć
CZAS?

Nagle zaczynasz dostrzegać szereg drobnych sygnałów: wyraźnie widoczne zmarszczki na czole, gdy
w pełnym świetle dziennym spojrzałaś w lustro, trudności w pomalowaniu oka wczesnym rankiem,
smutny wyraz twarzy, któremu winne są dwie pionowe bruzdy w okolicach ust… A równocześnie
twoja dawno niewidziana znajoma wygląda promiennie, czoło gładkie, błysk w oku. I dopada cię ta
myśl: czy to już czas cofnąć wskazówki zegara i sięgnąć po dobroczynny botoks, kwas hialuronowy
czy inną substancję, która czyni cuda?

Małgorzata
Budzich

Młoda ciałem, młoda
duchem

Zanim umówisz się na spotkanie w gabinecie
weź głęboki oddech i zastanów się nad upływającym czasem. Widzisz oznaki starzenia
i chcesz je zatrzymać – w porządku. Ale czy
dostrzegasz także czasami oznaki starzenia
mentalnego? Czujesz spadek energii, brak
motywacji do działania, chętniej siadasz przed
telewizorem z drinkiem, każde działanie traktujesz w kategorii obowiązku, punktu na liście
do odhaczenia, nie masz siły, żeby uczyć się
nowych rzeczy? A gdzie się podziały: spontaniczność, zachwyt, radość z robienia tego co
się lubi, optymizm, przyjemność poznawania
nowego? Być może odpowiesz, że teraz masz
dodatkowe obowiązki, których nie było, gdy
byłaś młoda, jesteś po przejściach, które odcisnęły się na twoim podejściu do świata. To
prawda. Ale jeżeli pozwolimy sobie zabrać
naszą energię duchową, nawet najlepszy kwas
hialuronowy nie pomoże. Zacząć proces odnowy od wewnątrz, oto jest wyzwanie.

Obudź wewnętrzne
dziecko

Przypomnij sobie czasy, gdy byłaś małą
dziewczynką lub nastolatką. Jak potrafiłaś
robić rzeczy, które wypełniały cię w 100%
i dodawały skrzydeł, a ty nie kontrolowałaś
upływającego czasu. Być może lubiłaś malo-
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wać, szyć, słuchać muzyki, tańczyć? Wróć do
tego! Tak naprawdę wewnątrz każdy z nas jest
dzieckiem, które potrzebuje swojej ulubionej
rozrywki. Nie zostawiaj tego na końcu listy,
po prostu nie zmyj dziś naczyń i wróć do
pasji z dzieciństwa. Dziś obserwujemy silny
trend rodzących się z pasji młodych, kobiecych biznesów. Wszystkie właścicielki małych
szwalni, pracowni, restauracji, bukieciarni,
szkół tańca itp. powtarzają, że powrót do pasji
z młodości to najlepszy zastrzyk energii, jaki
kiedykolwiek dostały.

Szklanka do połowy
pełna

Kolejny punkt na liście to optymizm. Podobno
człowiek w dużej części jest genetycznie uwarunkowany podejściem do problemów. Jedni
widzą szklankę do połowy pustą, inni do połowy
pełną. Nawet jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie,
warto z tym walczyć. Michał Pasterski, znany
life coach proponuje zacząć od „tygodnia bez
narzekania”. To czas, w którym powstrzymujesz
się od marudzenia, oceniania, narzekania. Akceptujesz zdarzenia takimi jakie są, obserwujesz
swoje myśli i kontrolujesz je. Aby mieć jakiś
wentyl bezpieczeństwa, raz dziennie możesz
pozwolić sobie na 5-minutowy upust żalu
i pesymizmu, ale uwaga – w samotności,
przed lustrem. W tygodniu bez narzekania
wzięło udział ponad 50 tys. osób i zdecydowana większość oceniła, że w tym czasie ich
samopoczucie było lepsze. Jeżeli chciałabyś
spróbować odwiedź stronę internetową Michała, gdzie znajdziesz szereg pomocnych
wskazówek.

Piękny umysł

Często uwagę i zainteresowanie innych przyciąga nie uroda czy jej brak, a naturalność i urok
ożywionych emocjami rysów.

To słowa współczesnego pisarza Harukiego
Murakamiego, lejtmotyw jego powieści pt.
„1Q84”. Trafnie oddaje to, o czym kobiety
niekiedy zapominają w pogoni za urodą. Ale
to właśnie emocjonalne zaangażowanie, np.
w pracę, politykę, ochronę zwierząt, prawa
mniejszości seksualnych, literaturę, kino, muzykę czy cokolwiek innego, staje się treścią,
która wypełnia kobiecą formę. Zanim zadbamy o naczynie, nie zapominajmy o naszym
umyśle. On także wymaga pielęgnacji i codziennej dawki aktywności. Tak, jak planujemy dietę, ruch, zabiegi, zaplanujmy aktywność
umysłową i emocjonalną – dobra książka, teatr, kino, muzeum, spotkania z przyjaciółmi,
działalność charytatywna. Jeżeli robimy to
z przyjemnością, odkrywamy nowe intelektualne i uczuciowe lądy, budujemy osobowość
i tworzymy wewnętrzny szkielet dla szeroko
rozumianej urody.

Rachunek sumienia
Czy już więc czas cofnąć czas? Odpowiedzi
na to pytanie nie znajdziesz przeglądając się
w lustrze, lecz w oczach otaczających cię ludzi: męża, dzieci, przyjaciół, współpracowników. Jeżeli wnosisz w swoje działania pozytywną energię, jesteś optymistką, budzisz
się wesoła, zarażasz innych pasją i chęcią do
zmiany – gratulacje! Tak właśnie działa energia młodości. Jeżeli do pełni szczęścia brakuje
ci młodszej buzi, jędrnego ciała, szukaj pomocy w medycynie estetycznej i anti-aging.
Jeżeli jednak czujesz, że zaniedbałaś także
swoją energię duchową, nie sięgaj od razu
po zabiegi. Spróbuj wdrożyć program odnowy wewnętrznej i odnaleźć drogę do siebie,
a wtedy młoda twarz i ciało będą uzupełniać
twoją młodą duszę.

twarz
Czoło

Okolice oka

Problem: zmarszczki
mimiczne.
Rozwiązanie: wstrzyknięcie
toksyny botulinowej,
wypełnienie kwasem
hialuronowym,
mezoterapia, peelingi
chemiczne i lasery

Problem: wiotka skóra,
zmarszczki, „dolina łez”,
opadające brwi
Rozwiązanie: wypełnienie
kwasem hialuronowym,
toksyna botulinowa, laser
frakcyjny

Skronie

Policzki

Problem: zapadnięcie skóry
w okolicach skroni.
Rozwiązanie: wypełnienie
kwasem hialuronowym lub
kwasem polimlekowym,
hydroksyapatytem wapnia

Problem: utrata jędrności,
wiotka skóra, opadnięte
policzki
Rozwiązanie: wypełnienie
kwasem hialuronowym,
własnym tłuszczem,
hydroksyapatytem wapnia,
kwasem polimlekowym, laser,
lifting chirurgiczny, lifting za
pomocą nici

Uszy

Usta

Problem: odstające uszy,
wiotki płatek ucha
Rozwiązanie: chirurgiczna
korekcja kształu, kwas
hialuronowy

Problem: utrata objętości
i jędrności, wąskie usta
Rozwiązanie: wypełnienie
kwasem hialuronowym

Nos

Powieki

Problem: zadarty, „garbaty”,
zakrzywiony nos, obniżenie
czubka nosa
Rozwiązanie: chirurgiczna
korekcja, wypełnienie kwasem
hialuronowym, toksyna
botulinowa

Problem: opadające powieki,
worki i cienie pod oczami
Rozwiązanie: chirurgiczne
usunięcie nadmiaru skóry oraz
tkanki tłuszczowej, wypełnienie
kwasem hialuronowym

Włosy

Problem: wypadanie włosów
Rozwiązanie: osocze bogatopłytkowe, chirurgiczny przeszczep włosów,
mezoterapia, karboksyterapia

PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU • Twarz

Medycyna estetyczna czy
chirurgia plastyczna nie są już
domeną celebrytów. Świadomość
dostępnych i, co najważniejsze,
przystępnych metod, jest coraz
większa. Nie bez znaczenia
pozostaje również fakt zastępowania operacji plastycznych
mniej inwazyjnymi zabiegami.
W czasach, kiedy upiększanie
staje się coraz łatwiejsze, okazuje
się, że niektóre kompleksy można
całkiem wyeliminować.

Po co

poprawiamy

URODĘ
Tekst: Ewa Kot-Izdebska

Rzeczywistość cielesna
Operacje plastyczne pierwotnie znajdowały zastosowanie w rekonstrukcji niektórych części ciała. Stopniowo, wraz z zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, zaczęły jednak być kojarzone z fanaberią
ludzi zamożnych, zakochanych w swoim wyglądzie. Obecnie są coraz
częściej łączone z nowoczesną i zaawansowaną technologicznie pielęgnacją, która pomaga w niwelowaniu tego, co naprawdę przeszkadza. Popularność takich zabiegów wynika nie tylko z szerokiej oferty
klinik, ale również z kontekstu kulturowego w jakim się znajdujemy.
Niegdyś kobiety porównując swoje ciała mogły odwołać się jedynie
do wąskiej grupy osób z otoczenia. Teraz, głównie dzięki mediom,
patrzą codziennie na idealne, stworzone przez profesjonalistów, wizerunki gwiazd showbiznesu. Rodzi to w nich pytanie: czy moje ciało
nie odstaje za bardzo od tego kanonu?

Piękni, młodzi, zdolni…
Dobry wygląd często powiązany jest ze wszystkim co modne i pożądane. Tam, gdzie kultura obrazkowa wchodzi szturmem w rzeczywistość, w centrum zainteresowania znajduje się młode, gładkie
i szczupłe ciało. Funkcjonuje przekonanie, że tylko ludzie zdrowi,
piękni, młodzi i bogaci odnoszą sukcesy. Niegdyś starzec kojarzył się
z życiową mądrością, obecnie niestety trochę mniej szacunku okazuje
się starszym osobom. Coraz więcej ludzi nie chce być postrzeganymi
jako stary. Kiedyś zabiegi stanowiły temat tabu i ludzie się do nich nie
przyznawali. Teraz podejście się zmieniło – mówi dr n. med.
Tadeusz Witwicki, chirurg plastyk.
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Wieczna młodość
Powszechność zabiegów medycyny i chirurgii estetycznej sprawia, że
zmieniają się trendy. Do specjalistów zgłaszają się coraz młodsi pacjenci, którzy podchodzą do dbania o urodę w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Według badań Polskiego Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging Polacy najchętniej poddają się zabiegom,
które poprawiają wygląd twarzy i sprawiają, że wygląda ona młodziej.
Czasem nawet drobne zabiegi mogą zlikwidować poważny kompleks
urodowy lub pozwolić na zachowanie skóry w dobrej kondycji na
dłużej, opóźniając procesy starzenia. Popularność zabiegów wiąże się
również z ich łatwiejszą dostępnością i wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. Zabiegi są bardziej powszechne, bezpieczne. Medycyna
estetyczna pozwala zastępować operacje plastyczne mniej inwazyjnymi
technikami, co wiąże się z mniejszym strachem przed zabiegiem i krótszą
rekonwalescencją. Dlatego zwiększyła się liczba wykonywanych zabiegów
oraz otwartość na wszelkie ingerencje w swój wygląd – kontynuuje
dr Witwicki. Dodatkowo, wiele przeprowadzanych zabiegów ma
charakter tymczasowy, co bez wątpienia ułatwia podjęcie decyzji
o ich wykonaniu i sprawia, że medycyna estetyczna staje się bardziej
dostępna.

Metamorfozy
z medycyną estetyczną

Twarz • PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU

Chciałabyś skorzystać
z dobrodziejstw medycyny estetycznej,

ale boisz się, że twoja twarz może się nienaturalnie zmienić?
Wolałabyś, aby znajomi pytali co robisz, że tak świetnie
wyglądasz, niż reagowali ze zdziwieniem, co ci się stało? Aby
rozwiać twoje wątpliwości przedstawiamy historię siedmiu kobiet,
które poddały się popularnym zabiegom z zakresu medycyny
estetycznej. Zobaczcie efekty „przed" i „po”, by przekonać się, jak
szybko i bezpiecznie możecie skorygować urodę i dłużej cieszyć się
atrakcyjnym wyglądem, bez efektu sztuczności.

Magdalena 40+

po

Panią Magdalenę martwił smutny wyraz twarzy, głębokie
bruzdy nosowo-wargowe i zapadnięte policzki, które
uwidoczniły się po tym, jak straciła 7 kg. Chciałaby, aby jej
twarz nabrała bardziej pogodnego i wypoczętego wyglądu.
Najbardziej przeszkadzają jej zmarszczki na czole i wokół ust.
1. Przeprowadzane zabiegi

Metamorfozę pani Magdaleny przeprowadzono w Klinice Medycyny Estetycznej – Time Clinic. Dr Anna Piwek-Laskowska i dr n. med. Cezary
Pszenny dobrali następujące zabiegi: modelowanie policzków, poprawę
owalu twarzy (Emervel Volume), spłycenie doliny łez (Emervel Touch),
poprawę objętości i korektę kształtu ust (Emervel Lips), wygładzenie
zmarszczek mimicznych toksyną botulinową, ujędrnienie skóry twarzy,
poprawę jej elastyczności i jędrności (fale radiowe Pellevé), biostymulację
skóry policzków (Ellansé) oraz makijaż permanentny ust.
2. Jak działa zabieg?
U Pani Magdaleny rysy twarzy uległy z wiekiem wyostrzeniu – policzki są
zapadnięte, widoczna jest tzw. dolina łez, owal twarzy utracił swą objętość
– wylicza dr Anna Piwek-Laskowska. Aby uwydatnić kości policzkowe
pacjentki, brodę oraz owal twarzy, użyto preparatu na bazie kwasu hialuronowego Emervel Volume. Podano go kaniulą, jednym wkłuciem, dzięki czemu nie powstały siniaki. Emervel Volume naturalnie rozprowadza
się w tkance podskórnej unosząc i napinając skórę. Opadnięte kąciki ust,
powodujące smutny wyraz twarzy, wypełniono również kwasem hialuronowym. Z kolei dolinę łez poprawiono rzadszą wersją preparatu z rodziny Emervel – Touch. Cienie pod oczami to najtrudniejsze miejsce i wymaga
ręki doświadczonego lekarza „z wyobraźnią” – ostrzega dr n. med. Cezary
Pszenny. Następnie nadano ustom regularny kontur i naturalnie wyglądającą objętość. Poza zabiegami z kwasami użyto też toksyny botulinowej,
która wygładziła zmarszczki na czole. W celu stymulacji produkcji kolagenu wykonano mezoterapię policzków preparatem Ellansé oraz nawilżono
skórę kwasem hialuronowym (Restylane Skinboosters). Aby przedłużyć
efekt kuracji odmładzającej, zastosowano fale radiowe Pellevé. Chcieliśmy
zadziałać długofalowo, dlatego zwiększyliśmy napięcie skóry falami radiowymi. Dzięki temu pani Magdalena będzie się mogła cieszyć z efektów przez co
najmniej 2 lata – mówi dr Piwek-Laskowska.

dr Anna Piwek-Laskowska

przed

3. Wrażenia po zabiegu?

Twarz jest wyraźnie odmłodzona, nabrała bardziej pogodnego wyglądu.
W trakcie zabiegów z kwasem hialuronowym i toksyną botulinową
odczuwalny był lekki dyskomfort, ale nie ból. Po zabiegu twarz nie była ani
posiniaczona ani opuchnięta.
4. Ile czasu trwał zabieg?
Ok. 2 godzin.

5. Jaki był koszt zabiegu?

Emervel Voluma, 2 ampułki (modelowanie policzków) – ok. 2 000 zł
Emervel Touch, 1 ampułka (spłycenie doliny łez) – ok. 1 000 zł
Emervel Lips (powiększanie ust), 1 ampułka – ok. 1 000 zł
Toksyna botulinowa (wygładzenie zmarszczek na czole) – ok. 800 zł
Ellansé (biostymulacja skóry) – ok. 1 500 zł
Fale radiowe Pellevé – ok. 1 600 zł
Restylane Skinboosters (nawilżenie skóry kw. hialuronowym) - ok. 800 zł
Makijaż permanentny ust – ok. 1 000 zł

dr Anna Piwek-Laskowska
dr n. med. Cezary Pszenny
CH Panorama, al. Witosa 31
lok. 216, Warszawa
www.timeclinic.pl

dr n. med. Cezary Pszenny

Foto: Dave Raw, asystent: Marcin Kozłowski (po); Arkadiusz Gadaliński (przed); Make-up: Dadzi M-up Artist / Natalia Makowska; Fryzury: Agnieszka Górska, stylista marki Kevin Murphy, www.kevinmurphy.pl

11

PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU • Twarz

Metamorfozy z medycyną estetyczną

Kinga 40+
Utrata kilku kilogramów spowodowała, że skóra twarzy Pani Kingi
straciła dawną jędrność, stała się wiotka i bardziej obwisła. Pojawiły się głębokie bruzdy nosowo-wargowe, tzw. linie marionetki,
cienie pod oczami, zmarszczki mimiczne na czole oraz tzw. kurze
łapki, szczególnie widoczne podczas uśmiechania się. Zmarszczka
między brwiami powodowała groźny wyraz twarzy.
1. Przeprowadzane zabiegi

po

przed

Metamorfoza wizerunku Pani Kingi została przeprowadzona przez
dr Ewę Rybicką, właścicielkę Kliniki Medycyny Estetycznej Estetica
Nova. Pani doktor wybrała dla pacjentki trzy rodzaje zabiegów: Radiesse
– preparat wypełniający na bazie hydroksyapatytu wapnia, Belotero
Intense i Balance – kwas hialuronowy oraz toksynę botulinową.
Połączenie tych trzech zabiegów zapewnia długotrwały i kompleksowy
efekt odmładzający. Główne obszary poddane zabiegowi to linia
jarzmowa, skronie, bruzdy nosowo-wargowe oraz usta.
2. Jak działa zabieg?
W miejscach takich jak skronie i okolica jarzmowa dodano objętości
preparatem na bazie hydroksyapatytu wapnia – Radiesse. Bezpośrednio
po podaniu preparatu widzimy efekt liftingu tkanek oraz poprawę
jakości skóry. W celu spłycenia bruzd nosowo-wargowych podano
Belotero Intense – kwas hialuronowy. Usta powiększono produktem
z tej samej gamy – Belotero Balance. Delikatnie podkreślono naturalny
kształt warg, dodano im objętości i uzyskano efekt nawilżenia. Z kolei
toksyna botulinowa podana w okolice, gdzie występuje naturalna
aktywność mięśni mimicznych, dała efekt odprężenia i zrelaksowania
twarzy pacjentki, z zachowaniem całkowitej jej naturalności.
3. Wrażenia po zabiegu?
Zabieg trwał krótko i był nieszczególnie bolesny. Pacjentka odczuwała
dyskomfort jedynie przy nakłuciach w delikatnych obszarach twarzy.
Z każdym dniem Pani Kinga wygląda coraz lepiej, a jej skóra młodziej
i bardziej zdrowo.
4. Ile czasu trwał zabieg?
Łącznie ze znieczuleniem – ok. 1 godziny.
5. Jaki był koszt zabiegu?
Radiesse, 1 ampułka – 1 500 zł
Belotero, 2 ampułki – 2 000 zł
Toksyna botulinowa – 1 000 zł

dr Ewa Rybicka
ESTETICA NOVA Klinika Medycyny Estetycznej
ul. Opaczewska 43 lok. 4, Warszawa
www.esteticanova.com.pl
Foto: Dave Raw, asystent: Marcin Kozłowski (po); Arkadiusz Gadaliński (przed); Make-up: Dadzi M-up Artist / Natalia Makowska; Fryzury: Agnieszka Górska, stylista marki Kevin Murphy, www.kevinmurphy.pl
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Metamorfozy z medycyną estetyczną

Wioletta 40+

Twarz • PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU

Po znacznej utracie wagi twarz Pani Wioletty zatraciła swój wyraźny
owal. Skóra stała się mniej sprężysta i wiotka, opadła. Na twarzy
zaczęły pojawiać się zmarszczki i „chomiki”. To wszystko sprawiło,
że twarz zaczęła sprawiać wrażenie smutnej.
1. Przeprowadzane zabiegi
Implantacja nici liftingujących First Lift Barb 4D w połączeniu z nićmi Happy Lift. Wprowadzono dwa rodzaje nici – w policzki oraz nad
brwiami – celem podniesienia opadniętych tkanek.
2. Jak działa zabieg?
W warszawskiej klinice dra Adama Gumkowskiego AGKlinik Pani
Wioletta przeszła metamorfozę, której nie powstydziłaby się niejedna
gwiazda. Podczas zabiegu wykorzystano nici liftingujące, które stanowią obecnie alternatywę dla tradycyjnego liftingu. Ich zastosowanie
pozwala skutecznie odmłodzić i zrewitalizować skórę. Wyjątkowym
zestawieniem jest zabieg z wykorzystaniem jednocześnie nici First
Lift Barb 4D i Happy Lift (metoda własna doktora Gumkowskiego). Pierwsze doskonale utrzymują tkanki i skórę twarzy w miejscu
wybranym przez lekarza. Drugie, ze względu na dłuższy okres wchłaniania, przedłużają czas efektu liftingującego. Zastosowanie nici Barb
4D w kaniuli doskonale podniosło i ukształtowało linię brwi. Nici
wyposażone są w drobne haczyki. Po zaimplementowaniu pod skórą haczyki otwierają się utrzymując podniesione przez lekarza opadnięte tkanki – mówi dr Adam Gumkowski. Po zabiegu można dostrzec podniesienie brwi, podniesienie policzków i poprawienie owalu twarzy,
polepszenie napięcia skóry i wygładzenie zmarszczek. Twarz wygląda
zdecydowanie młodziej i bardziej atrakcyjnie. Od około 14 dnia po
zabiegu, zaczyna wytwarzać się nowy kolagen, który wpływa na poprawę napięcia i jędrności skóry. Jednocześnie stymulowane jest też
białko odpowiedzialne za jej sprężystość i elastyczność.

po

przed

Zastosowana metoda łączenia dwóch rodzajów nici daje zdecydowanielepszy, synergiczny efekt niż każda z nich oddzielnie. Technika jest prosta,
szybka, skuteczna, obarczona minimalną ilością powikłań. Wymyślona
przez doktora Gumkowskiego metoda, zastosowana u Pani Wioletty, jest
rezultatem wieloletniego stosowania różnego rodzaju nici do poprawy
konturu twarzy i całego ciała.
3. Wrażenia po zabiegu?
Zabieg krótki i bezbolesny. Jedynie po upływie znieczulenia odczuwalny jest lekki dyskomfort oraz zwiększone napięcie twarzy.
4. Ile czasu trwał zabieg?
Około godziny. Efekt bezpośredni, czyli podniesienie skóry twarzy,
uzyskujemy natychmiastowo jednak na ostateczny efekt liftingujący
czekamy około 1-3 tygodnie. Uzyskanie pełnego efektu z rewitalizacją
skóry zajmuje 3-6 miesięcy, ze względu na podwójny efekt działania
nici: mechaniczny – bezpośrednio i rewitalizujący – po pół roku.
5. Jaki był koszt zabiegu?
Całkowity koszt zabiegu to 8,5 tys. zł. W zależności od procedury
i ilości użytych nici koszt może się wahać od 3 do 10 tys. zł

dr Adam Gumkowski
AGKlinik Adam Gumkowski
ul. Kazimierzowska 43 (róg ul. Różanej), Warszawa
www.agklinik.com

Foto: Dave Raw, asystent: Marcin Kozłowski (po); Arkadiusz Gadaliński (przed); Make-up: Dadzi M-up Artist / Natalia Makowska; Fryzury: Agnieszka Górska, stylista marki Kevin Murphy, www.kevinmurphy.pl
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Metamorfozy z medycyną estetyczną

Ewa 45+
Pani Ewa zauważyła pierwsze oznaki upływającego czasu. Twarz
utraciła wyraźny owal, powstały tzw. „chomiki” a powieki zaczęły
opadać. Pod oczami pojawiły się sińce i worki, tworząc złudzenie
wiecznie zmęczonej twarzy. Skóra utraciła dawną jędrność
i świetlistość, znacznie pogorszyła się jej kondycja.
1. Przeprowadzane zabiegi

Ostrzyknięcie doliny łez, okolicy łuku brwiowego i kości jarzmowej (wypełnienie policzka); wypełnienie okolicy brwi, aby oko wyglądało młodziej oraz
okolicy skroni, aby zniwelować zapadnięcie, które pojawia się wraz z wiekiem;
wypełnienie fałd nosowo-wargowych, bruzd marionetki, górnej wargi oraz obszarów pod żuchwą. W skład zabiegu wchodziła również drobna liposukcja
brzucha, z którego została pobrana tkanka tłuszczowa do przeszczepu.

2. Jak działa zabieg?

po

przed

W gabinecie dra n. med. Tadeusza Witwickiego Pani Ewa miała okazję wypróbować innowacyjny zabieg, oparty na dobroczynnym działaniu komórek
macierzystych. Zabieg Lipogems polega na pobraniu od pacjenta tkanki tłuszczowej w drodze liposukcji, a następnie implementacji jej w pożądane miejsce.
O wyjątkowości Lipogems światczy fakt, że gotowy preparat oprócz tkanki
tłuszczowej zawiera liczne naczynia włosowate, w których znajdują się komórki
okołonaczyniowe nazywane perycytami. Poprzez mechaniczne rozdrobnienie
tkanki tłuszczowej, tkanka ta wraz z naczyniami ulega fragmentacji czego konsekwencją jest uwalnianie perycytów, które następnie przetwarzają się w Mezenchymalne Komórki Macierzyste. Posiadają one właściwości różnicowania
się w różne gatunki wyspecjalizowanych komórek takich jak: chrząstki, mięśnie, kości, ścięgna, więzadła i tłuszcz. Mezenchymalne Komórki Macierzyste powstrzymują procesy bliznowacenia, zwiększają unaczynienie, zatrzymują
proces obumierania komórek z powodu niedotlenienia i faktycznie wzmacniają
naturalną zdolność tkanek do ich regeneracji. Poprzez produkcję proteiny LL
37 będącej „naturalnym antybiotykiem”, Mezenchymalne Komórki Macierzyste posiadają właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze. Efektem zabiegu
jest uzyskanie młodszego wyglądu, rozświetlenie skóry i poprawienie kształtu twarzy, a także przywrócenie objętości tkanek w określonych miejscach – mówi dr n.
med. Tadeusz Witwicki. Dobroczynne działanie komórek macierzystych od
dawna wykorzystywane było w leczeniu trudno gojących się ran oraz w ortopedii. Obecnie zabieg z użyciem Lipogems znalazł również zastosowanie
w medycynie estetycznej, dając pewne i dobre efekty.
Metoda Lipogems przynosi nadzwyczaj dobre rezultaty w leczeniu chorób stawów: kolanowego, skokowego, biodrowego. Możemy wkrótce spodziewać się wykorzystania tego
systemu w innych specjalnościach – dodaje Bożena Lawenda z firmy Covimed, dystrybutora Lipogems.

3. Wrażenia po zabiegu?

Zabieg Lipogems jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym, dlatego
spodziewać się można jedynie specyficznego odczucia wypełnienia. Nie jest
bolesny. Rezultaty widoczne są od razu.

4. Ile czasu trwał zabieg?
1,5 godziny

5. Jaki był koszt zabiegu?
6 000 zł

dr n. med. Tadeusz Witwicki, Gabinet Chirurgii Plastycznej
ul. Nasturcjowa 6, Warszawa
tel.: 728-840-465, gabinet@drwitwicki.pl, www.drwitwicki.pl
biuro@covimed.pl
www.covimed.pl, www.facebook.com/Lipogems
Foto: Dave Raw, asystent: Marcin Kozłowski (po); Arkadiusz Gadaliński (przed); Make-up: Dadzi M-up Artist / Natalia Makowska; Fryzury: Agnieszka Górska, stylista marki Kevin Murphy, www.kevinmurphy.pl
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Metamorfozy z medycyną estetyczną

Mariola 45+

Twarz • PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU

Pani Mariola jest osobą bardzo optymistyczną i radośnie podchodzącą do życia. Jednak jej nastawienie wewnętrzne nie przekłada
się na wygląd, dlatego chciałaby przede wszystkim uzyskać efekt
większej pogody ducha na twarzy. Najbardziej przeszkadza jej
surowy wyraz twarzy. Efekt jaki Pani Mariola chciałaby uzyskać to
pogodna, rozświetlona i wypoczęta twarz. W związku z tym, że jej
zawód polega na kontakcie z ludźmi i przekonywaniu ich do przyjmowania pogodnej postawy wobec życia, chciałaby, aby również jej
twarz była pogodna i wyrażała to co czuje wewnętrznie.
1. Przeprowadzane zabiegi
Metamorfozę Pani Marioli przeprowadziła doktor Ivana Stanković
w gabinecie Dermea. Pani doktor podczas konsultacji doradziła zabiegi z wykorzystaniem preparatów na bazie kwasu hialuronowego
– Juvéderm® z gamy VYCROSS™. Preparaty te zawierają lidokainę,
czyli miejscowy środek znieczulający. Pani doktor zdecydowała się na
te preparaty ze względu na ich gładką konsystencję, dzięki której preparaty są niewyczuwalne dla pacjenta po podaniu. Główne obszary
poddane zabiegowi to owal twarzy, fałdy nosowo-wargowe oraz usta.

po

2. Jak działa zabieg?
Podczas zabiegu doktor Stanković chciała uzyskać efekt zrelaksowanej, rozświetlonej i wypoczętej twarzy. Do odbudowy policzków został
użyty preparat Juvéderm® VOLUMA™*, który podniósł owal twarzy
i zmniejszył fałdy nosowo-wargowe. Kąciki ust zostały zabezpieczone
preparatem Juvéderm® VOLIFT™*, a czerwień wargowa poprawiona preparatem Juvéderm® VOLBELLA™*. Nowoczesna technologia
VYCROSS™ wykorzystana w preparatach pozwala uzyskać bardzo
naturalny efekt oraz zrelaksowaną i wypoczętą twarz. Ponadto bezpośrednio po zabiegu można wrócić do codziennych zajęć. Efekty zabiegu utrzymywać się będą nawet do roku.

przed

3. Wrażenia po zabiegu?
Zabieg okazał się właściwie bezbolesny. Wystąpił jedynie lekki dyskomfort przy wprowadzaniu preparatu w czerwień wargową. Pani
Mariola była pod ogromnym wrażeniem tego, jak szybko są widoczne
pierwsze efekty i jak naturalne są rezultaty.
4. Ile czasu trwał zabieg?
40 minut

*Juvéderm® Voluma™ with Lidocaine
− „Najlepszy Preparat do Modelowania Twarzy”

dr Ivana Stanković
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej DERMEA
ul. Filtrowa 62 lok. 62a, Warszawa
www.dermea.pl
* with Lidocaine
Foto: Dave Raw, asystent: Marcin Kozłowski (po); Arkadiusz Gadaliński (przed); Make-up: Dadzi M-up Artist / Natalia Makowska; Fryzury: Agnieszka Górska, stylista marki Kevin Murphy, www.kevinmurphy.pl
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.
Data przygotowania: kwiecień 2015, PL/0067/2015
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Metamorfozy z medycyną estetyczną

Halina 50+
Pani Halina czuła, że jej twarz jest zmęczona i straciła naturalną
objętość. Przeszkadzały jej bruzdy koło nosa i opadające kąciki ust.
Chciała wyglądać młodziej i promienniej.
1. Przeprowadzane zabiegi
Metamorfoza Pani Haliny została przeprowadzona w Saska Clinic,
przez doktor Iwonę Radziejewską-Chomę, lekarza medycyny estetycznej. Pani doktor podczas konsultacji doradziła zabieg łączony,
z wykorzystaniem preparatu na bazie hydroksyapatytu wapnia – Radiesse, kwasu hialuronowego – Betolero oraz toksyny botulinowej.
Główne obszary poddane zabiegowi to zmarszczki mimiczne, kurze
łapki wokół oczu oraz utrwalona lwia bruzda.

po

przed

2. Jak działa zabieg?
Do zmarszczek mimicznych, kurzych łapek oraz lwiej bruzdy dr Iwona
Radziejewska-Choma wykorzystała toksynę botulinową, która rozluźniła mięśnie oraz spowodowała lekkie podniesienie opadających łuków
brwiowych. Zmarszczki uległy wygładzeniu, a przy okazji uzyskany został
efekt „otwartego” oka. Następnie dr Radziejewska-Choma poprawiła owal
twarzy preparatem na bazie hydroksyapatytu wapnia – Radiesse. Hydroksyapatyt wapnia zapewnia podwójne działanie preparatu. Po pierwsze, zaraz po zabiegu poprawie ulega wygląd skóry, co jest wynikiem wstrzykniętego
preparatu. Wygładzone zostają bruzdy i zmarszczki, a skóra staje się napięta.
Po drugie, następuje poprawa jej kondycji, będąca wynikiem stymulacji włókien
kolagenowych. Najlepsze efekty widać po ok. 3 miesiącach – podkreśla dr Radziejewska-Choma. Wykorzystując Belotero Intense – kwas hialuronowy,
doktor Radziejewska-Choma wypełniła także widoczne bruzdy nosowo-wargowe oraz linie marionetki. Korekcji kształtu i objętości ust dokonała
za pomocą rzadszego kwasu hialuronowego – Belotero Soft. Połączenie
zabiegów Radiesse i Belotero daje bardzo dobre efekty. Oba te preparaty dopasowują się do indywidualnych potrzeb pacjenta, odmładzają naturalnie i dyskretnie, dzięki czemu pacjentka może cieszyć się atrakcyjnym wyglądem – mówi
pani doktor.
3. Wrażenia po zabiegu?
Pani Halina uznała, że zabieg był znacznie mniej bolesny, niż to sobie
wyobrażała. Największy dyskomfort pacjentka odczuwała przy nakłuciach w okolicach ust.
4. Ile czasu trwał zabieg?
Około godziny.
5. Jaki był koszt zabiegu?
Belotero, 3 ampułki – 3 000 zł
Radiesse, 1 ampułka – 1 500 zł
Toksyna botulinowa, 1 ampułka – 1 000 zł

dr Iwona Radziejewska-Choma
Saska Clinic
ul. Saska 6a lok. 4, Warszawa
www.radziejewska.pl
Foto: Dave Raw, asystent: Marcin Kozłowski (po); Arkadiusz Gadaliński (przed); Make-up: Dadzi M-up Artist / Natalia Makowska; Fryzury: Agnieszka Górska, stylista marki Kevin Murphy, www.kevinmurphy.pl
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Metamorfozy z medycyną estetyczną

Anna 50+

Twarz • PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU

Pani Anna od dłuższego czasu chciała się oddać w ręce
profesjonalisty i zmienić trochę swój image. Nigdy wcześniej nie
korzystała z zabiegów medycyny estetycznej, ponieważ miała
obawy, że efekt może być nienaturalny i przerysowany. Pani Ania
była najbardziej niezadowolona z wyglądu okolic oczu oraz owalu
twarzy.
1. Przeprowadzane zabiegi

Metamorfoza została przeprowadzona w klinice Artismed pod czujnym
okiem doktor Marzeny Lorkowskiej-Precht. Pani doktor podczas konsultacji doradziła zabiegi z wykorzystaniem preparatów na bazie kwasu hialuronowego – Juvéderm® z kolekcji VYCROSS™. Ta nowoczesna gama
produktów, dzięki swojej plastyczności sprawia, że pacjentka nie wyczuwa
preparatów pod skórą i od razu może wrócić do codziennych czynności.
Co więcej, daje on długotrwałe i naturalne efekty. Po aplikacji preparatu
nie widać, że miała miejsce ingerencja medyczna. Główne obszary poddane zabiegowi to sińce pod oczami, objętość twarzy, zmarszczki marionetki
i nieproporcjonalnie mniejsza dolna warga.

po

2. Jak działa zabieg?

Podczas zabiegu użyto preparatów Juvéderm® z kolekcji VYCROSS™.
Preparaty te zawierają lidokainę – preparat znieczulający, co zdecydowanie
zmniejszało dyskomfort. W okolice kości jarzmowej został wprowadzony
preparat Juvéderm® VOLUMA™*, który subtelnie powiększył policzki,
przywracając utraconą objętość twarzy i niwelując pośrednio dolinę łez.
Następnie użyto Juvéderm® VOLBELLA™*, czyli delikatnego kwasu hialuronowego pod oczy, który sprawił, że skóra wokół nich stała się
bardziej napięta, a sińce mniej widoczne. W dolną wargę został zaaplikowany preparat Juvéderm® VOLIFT™*, w celu wyrównania proporcji ust
i nadania im świeżego wyglądu. Ten sam preparat podano również w linie
marionetki w celu pozbawienia pacjentki smutnego wyrazu twarzy.

przed

Produkty te zostały wyprodukowane w unikalnej technologii VYCROSS™
co powoduje, że preparaty charakteryzują się gładką konsystencją, nie są
wyczuwalne przez pacjenta po zabiegu oraz dają naturalny efekt wypełnienia utrzymujący się nawet ponad rok.
3. Wrażenia po zabiegu?

Twarz jest wyraźnie odmłodzona, nabrała bardziej pogodnego i świeżego
wyglądu. Po zabiegu nie była ani posiniaczona ani opuchnięta, a pacjentka
mogła zaraz po nim wrócić do codziennych zajęć.
4. Ile czasu trwał zabieg?
Około 30 minut.

*Juvéderm® Voluma™with Lidocaine
− „Najlepszy Preparat do Modelowania Twarzy”

dr Marzena Lorkowska-Precht
ARTISMED Gabinet Medycyny Estetycznej i Kosmetologii
ul. Bukowińska 21/2, Warszawa
www.artismed.pl
* with Lidocaine
Foto: Dave Raw, asystent: Marcin Kozłowski (po); Arkadiusz Gadaliński (przed); Make-up: Dadzi M-up Artist / Natalia Makowska; Fryzury: Agnieszka Górska, stylista marki Kevin Murphy, www.kevinmurphy.pl
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.
Data przygotowania: kwiecień 2015, PL/0068/2015
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W poszukiwaniu

idealnego sposobu na młodszy wygląd
Z roku na rok stajemy się coraz bardziej wyedukowani w kwestii procesów starzenia się oraz sposobów na ich
spowolnienie. Szukamy rozwiązań, które pomogą zachować młodzieńczy wygląd skóry, zadziałają skutecznie
i bez ryzyka efektów ubocznych. Na pomoc przychodzi gama produktów marki Juvéderm® opartych na technologii
VYCROSS™ , gwarantując naturalny efekt zabiegów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. O preparatach Juvéderm® rozmawiamy z lekarzem − Michałem Kaniowskim.
PANIE DOKTORZE, DLACZEGO
AKURAT PREPARATY Juvéderm®?
− Z upływem czasu nasza skóra traci zapas
kwasu hialuronowego, który wchłania wodę
i gwarantuje odpowiednie nawilżenie.
To jedna z przyczyn powstawania tak
niechcianych przez nas zmarszczek, bruzd
i fałdek. Obecnie kwas hialuronowy można
znaleźć w wielu produktach kosmetycznych,
ale tak naprawdę tylko preparaty wypełniające są w stanie dostarczyć zasoby tego kwasu
do głębokich warstw skóry i przywrócić jej
utraconą objętość i elastyczność. Nasza twarz
wcale nie musi tracić witalności, a dzięki
preparatom Juvéderm® możemy się cieszyć
młodzieńczym wyglądem na dłużej
− tłumaczy doktor Kaniowski.
CZYM RÓŻNIĄ SIĘ
POSZCZEGÓLNE PREPARATY
Z GAMY PRODUKTÓW
Juvéderm®?
− Linia preparatów Juvéderm® oferuje
pełną gamę wypełniaczy przeznaczoną do
różnych obszarów twarzy. Juvéderm®
VOLBELLA™ with Lidocaine − do korekty ust i ich okolicy oraz do okolicy oka,
Juvéderm® VOLUMA™ with Lidocaine
− do przywracania objętości twarzy oraz
Juvéderm® VOLIFT™ with Lidocaine
– do wygładzania głębokich zmarszczek i poprawiania konturu twarzy. Osiągane dzięki
nim rezultaty to już nie tylko kompleksowa
rewitalizacja, ale efekt naturalnego liftingu
i uzupełnienia utraconej objętości.
NA CZYM POLEGA
INNOWACYJNOŚĆ TYCH
WYPEŁNIACZY?
− Wspomniane preparaty Juvéderm®, dzięki
zastosowaniu nowatorskiej technologii
VYCROSS™, mają konsystencję gładkiego
żelu, co umożliwia łatwe przenikanie do
wnętrza skóry, zapewniając jej naturalny
wygląd i dotyk. Dzięki zawartości lidokainy
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– łagodnego miejscowego środka znieczulającego, zabieg jest bardziej komfortowy i powoduje, że ból w czasie iniekcji jest słabszy
niż w przypadku stosowania produktów bez
znieczulenia. Pacjent może szybko powrócić
do codziennych czynności ze względu na
minimalną inwazyjność i szybkie działanie
wypełniacza – wyjaśnia doktor Kaniowski.
JAK ZDECYDOWAĆ KTÓRY
Z PREPARATÓW BĘDZIE
NAJLEPIEJ ODPOWIADAŁ NASZYM
POTRZEBOM?
− Kiedy dostrzegamy na swojej twarzy
pierwsze oznaki starzenia się zależy nam
zarówno na bezpieczeństwie, jak i na
osiągnięciu naturalnego efektu wypełnienia
zmarszczek, poprawieniu konturów twarzy
i rozświetleniu skóry wokół oczu. Ponieważ
każdy typ skóry ma inne potrzeby, decyzję
o wyborze rodzaju wypełniacza polecam
podjąć wspólnie ze swoim lekarzem.
− Juvéderm® VOLIFT™ with Lidocaine
to najnowszy produkt z rodziny wypełniaczy
na bazie kwasu hialuronowego, służący do
konturowania twarzy i leczenia głębokich
zmarszczek takich jak fałdy nosowo-wargowe. Umożliwia on uzyskanie harmonijnych
i długotrwałych efektów utrzymujących się
do 15 miesięcy. Zabieg z zastosowaniem
preparatu Juvéderm® VOLBELLA™ with
Lidocaine podkreśla kształt ust, wygładza
pionowe zmarszczki i wypełnia zagłębienia
w kącikach ust. Gładka i delikatna konsystencja umożliwia dostosowanie terapii do
indywidualnego kształtu warg, zwiększając
ich objętość przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnego charakteru. Juvéderm®
VOLBELLA™ with Lidocaine to uniwersalny produkt stosowany nie tylko w okolicy
ust, ale także sprawdzający się w rewitalizacji
okolicy oka oraz wypełnieniu drobnych
zmarszczek, utrzymujący się nawet do 12
miesięcy.

Juvéderm® VOLUMA™ with Lidocaine
przywraca twarzy odpowiednie proporcje
i utraconą objętość. Subtelnie odtwarza
kształt policzków, podnosząc je i ujędrniając.
Nadaje podbródkowi młodzieńczą jędrność
i lekkość, podkreśla zarys kości policzkowych. Liniom żuchwy, czoła i skroni dodaje
łagodności. Już po jednym zabiegu można
zauważyć pełniejsze, bardziej harmonijne
kontury, a twarz zyskuje zdecydowanie odświeżony wygląd. Juvéderm® VOLUMA™
with Lidocaine daje długotrwały efekt
liftingu widoczny nawet do 18 miesięcy. Rezultat zabiegu jest wyraźny, a twarz wygląda
naturalnie – tłumaczy doktor Kaniowski.
Bezpieczeństwo i skuteczność preparatów
Juvéderm® zostały potwierdzone licznymi
badaniami klinicznymi. Dzięki wykorzystaniu
najnowszych technologii preparaty Juvéderm®
dają gwarancję najwyższej jakości oraz maksymalnie dobrego i długotrwałego efektu.

Dr Michał Kaniowski

Specjalista dermatologii i wenerologii. Ukończył
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu, gdzie w latach 2009 – 2015 odbywał
staż specjalizacyjny. Od kilku lat praktykuje w Centrum Dermatologii Estetycznej Derma Puls.
Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia
Dermatologów Estetycznych (ESCAD) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia LED Academy.

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.
Data przygotowania: kwiecień 2015, PL/0069/2015
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Zatrzymaj

czas

Każda z nas chciałby jak najdłużej czuć się i wyglądać młodo. Medycyna estetyczna co chwila
podsuwa nam nowe propozycje poprawy tego, co w naszym wyglądzie nie do końca się nam
podoba. Coraz częściej odchodzi się od metod, które wymagają użycia skalpela, zastępując je
takimi, które w szybki, a przede wszystkim bezinwazyjny sposób pozwolą uzyskać efekt młodej
i jędrnej skóry. Wraz z rozpoczęciem przygotowań do sezonu letniego specjaliści Kliniki La
Perla rekomendują zabieg, który nie tylko poprawi wygląd twarzy, ale w bezpieczny i widoczny
sposób ujędrni nasze ciało.

„Klasyczny lifting z użyciem skalpela powoli odchodzi w zapomnienie. Nowe trendy
w medycynie estetycznej opierają się na uzyskaniu efektu „natural look”, który polega na
odmładzaniu skóry w taki sposób, abyśmy
wyglądali młodo, nie tracąc przy tym swoich
naturalnych rysów twarzy. Dlatego obecnie,
najczęściej rekomendowaną przez nas metodą liftingu zarówno twarzy, jak i ciała są Nici
PDO. Działają jak siatka napinająca skórę,
która w szybki, a co najważniejsze bezpieczny sposób pozwala na uzyskanie naturalnego,
młodego wyglądu. Po zabiegu z użyciem Nici

nie ma efektu sztucznie naciągniętej skóry, ani
szpecących blizn. Mitem jest, że zabieg ten
jest zarezerwowany dla pacjentów dojrzałych.
Obecnie zaleca się go już osobom po 30. roku
życia, których skóra zdradza oznaki pierwszego starzenia jak wiotkość, czy postępujący
spadek objętości. Jedną z najważniejszych zalet Nici PDO jest możliwość stosowania ich
praktycznie na całym ciele: choćby do poprawy struktury skóry kolan, brzucha, pośladków,
dekoltu czy piersi. Stanowi to idealny sposób
przygotowania ciała do sezonu letniego”.

„PDO (polidioksanon) jest materiałem używanym w medycynie od lat. Jednak do tej
pory znajdował swoje zastosowanie głównie
przy zabiegach chirurgicznych, do zakładania
szwów skórnych i podskórnych oraz do szycia narządów wewnętrznych przez chirurgów,
ginekologów, czy okulistów. Obecnie, metoda
ta znalazła również zastosowanie w medycynie estetycznej. Technika aplikacji Nici PDO
opiera się na wykorzystaniu naturalnych linii
napięcia skóry, dzięki czemu, tuż po zabiegu
następuje delikatne wygładzenie zmarszczek
i podniesienie opadających tkanek, wynikające

z mechanicznego oddziaływania wprowadzanej nici. Po około 14. dniach od zabiegu ma
miejsce proces stymulacji produkcji nowego
kolagenu – białka odpowiedzialnego za napięcie i jędrność skóry. Ponadto stymulacja
fibroblastów powoduje pobudzenie syntezy
elastyny – białka odpowiedzialnego za sprężystość i elastyczność skóry. W badaniach stwierdzono również, że działanie polidioksanonu,
powoduje syntezę naturalnego (endogennego)
kwasu hialuronowego. Dzięki takiej synergii
działania, uzyskiwane podczas zabiegu efekty
estetyczne są spektakularne i długotrwałe”.

Kalina Ben Sira
założycielka
i prezes
Kliniki La Perla

Dr n. med.
Elżbieta
Radzikowska,
specjalista
chirurgii
plastycznej
Kliniki La Perla

ZABIEG Z UŻYCIEM NICI PDO DOSTĘPNY
JEST WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH KLINIKI LA PERLA,
WWW.KLINIKALAPERLA.PL
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Nowy wymiar

piękna

Nowoczesne, laserowe zabiegi odmładzające, cieszą
się niesłabnącą popularnością wśród tych, którzy
cenią sobie procedury skuteczne i niepowodujące
długiego okresu rekonwalescencji. Jednak pacjenci,
którzy wymagają więcej, mogą już skorzystać
z zabiegów z zastosowaniem lasera nowej generacji
- Fotona 4D. To pierwsze na świecie urządzenie do
laserowego endoliftingu twarzy!

Pierwszy
na świecie laserowy
endolifting twarzy.
Fotona4D to laserowy lifting twarzy
realizowany poprzez synergiczne połączenie
czterech procedur zabiegowych w jednej
terapii.

1. EndoLifting®
2. FRAC3®
3. PIANO®
4. SupErfacialTM

Na czym polega zabieg?

Fotona 4D to laserowy lifting twarzy realizowany poprzez synergiczne połączenie czterech procedur zabiegowych w jednej terapii. W jego
skład wchodzi: EndoLifting®, FRAC3®, PIANO® oraz SupErfacialTM,
które działając jednocześnie, na różnych głębokościach, pozwalają oddziaływać na rozmaite niedoskonałości tkanek. Zastosowanie dwóch
długości fal w jednym systemie: Nd:YAG oraz Er:YAG pozwala na
wykonanie wielu procedur estetycznych oraz leczniczych. Technologia
Fotona umożliwia zastosowanie różnych czasów trwania impulsu, co
dodatkowo wpływa na szerszy zakres trybów leczenia tkanek. Wyjątkowość zabiegu laserowego Fotona 4D polega na działaniu zarówno na zewnętrznej powierzchni twarzy, jak i wewnątrz jamy ustnej.
Pozwala to na kurczenie się kolagenu na całej grubości tkanek, dla
osiągnięcia trwałego ujędrnienia.

Jakie są zalety?

Fotona 4D to zabieg nieinwazyjny, zakładający krótki czas rekonwalescencji oraz stanowiący alternatywę dla zabiegów z użyciem wypełniaczy. Umożliwia pełną odbudowę kolagenu i wypełnienie bruzd
nosowo-wargowych już po pierwszym zabiegu. Dzięki dokładnemu
dostosowaniu głębokości i parametrów, leser cechuje największa wydajność, precyzja oraz bezpieczeństwo.

Najszerszy zakres

Szeroka gama opcji leczenia systemem Fotona pozwala na wyeliminowanie wielu problemów estetycznych i zdrowotnych. Wśród kluczowych zabiegów jest m.in. redukcja trądziku, blizn potrądzikowych
i rumienia, usuwanie blizn, zmian barwnikowych, nadpotliwości, grzybicy paznokci, żylaków i owłosienia, zamykanie naczynek, resurfacing
skóry, ablacyjne i nieablacyjne odmładzanie skóry, eliminowanie chrapania i problemów intymnych. Ta wielość zastosowań sprawia, że jest
to system niezwykle innowacyjny i wygodny.

Lider na rynku LaSeróW i urządzeń do medycyny eSTeTycznej
BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl, www.btlestetyka.pl
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Zastrzyk młodości
Od wieków zarówno kobiety, jak i mężczyźni poszukują metod zapewniających młody
wygląd. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom LA ESTETICA od 2003 roku oferuje metody korygujące defekty i starzenie się skóry.
W tego typu procedurach zdecydowanie najczęściej są to
zabiegi z użyciem wypełniaczy, do których należą preparaty kwasu
hialuronowego i hyroksyapatytu wapnia. Mała inwazyjność, szybki
efekt i krótka przerwa w codziennych czynnościach sprawiają, że są
to popularne zabiegi. Na rynku istnieje szereg wypełniaczy zarówno
biologicznych, jak i syntetycznych. I tak, jak najdłużej znanym preparatem kwasu hialuronowego jest Restylan, tak najdłużej i najczęściej
stosowanym preparatem hydroksyapatytu wapnia jest RADIESSE.

Pacjenci cenią go za naturalny efekt modelowania
twarzy, bardzo dobre uzupełnienie zmarszczek
i za zdolność pobudzania skóry do produkcji kolagenu.
Dla lekarzy ważne są wyniki badań klinicznych, które potwierdzają jego dobrą tolerancję i stwierdzają brak właściwości toksycznych, mutagennych i alergizujących, co świadczy
o bezpieczeństwie stosowania oraz wysokiej skuteczności – efekty
utrzymują się minimum 12 miesięcy.
W LA ESTETICA od 2004 roku wykorzystujemy Radiesse w celu modelowania kształtu twarzy, spłycania fałd nosowo-wargowych, korygowania okolicy jarzmowej, a także w zabiegach
niechirurgicznej korekcji nosa oraz biorewitalizujących powierzchnię
grzbietową rąk. Możliwość łączenia tego zabiegu z toksyną botulinową, laserem frakcyjnym, peelingami chemicznymi oraz zabiegami radiofrekwencji jest zgodna z algorytmami postępowania w La estetica,
gdzie szeroko stosujemy terapie łączone, pozwalające uzyskać lepsze
efekty i skracające czas rekonwalescencji.

dr Agnieszka Lemiec, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej
La estetica Agnieszka Lemiec
ul. Królewiecka 28
09-400 Płock
Tel.: +48 24 263 99 99
www. laestetica.pl
estetycznyplock.pl
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Włos Ci
z głowy nie spadnie!

Wypadanie włosów to złożony problem. Może wynikać z zaburzeń hormonalnych,
niedoboru składników odżywczych, przebytych chorób, stresu czy niewłaściwej
pielęgnacji. Ważne, aby zawczasu zatrzymać ich utratę. Podpowiadamy,
jakie są na to sprawdzone sposoby.
Tekst: Ewa Kot-Izdebska

Dlaczego włosy
wypadają?

Wypadanie włosów to ich naturalna „wymiana", związana cyklem życiowym. Jeśli jednak
zauważasz widoczne ich osłabienie to pora
zacząć działać. Warto przyjrzeć się swojemu
organizmowi, aby móc rozpoznać prawdziwe
przyczyny tego stanu. Nieodpowiednia dieta,
niedobór żelaza, cynku, magnezu oraz witamin z grupy B, A, C i E może bardzo osłabić
kondycję włosów. Inną przyczyną może być
przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia
hormonalne (np. problemy z tarczycą, stan
organizmu po ciąży), choroby (np. łupież,
łuszczyca), nadmierny stres oraz nieodpowiednia pielęgnacja. Kiedy problem naprawdę
niepokoi warto wykonać przynajmniej podstawowe badania diagnostyczne - morfologię
i określenie poziomu żelaza. Pamiętaj, że
nie wszystkie przyczyny wypadania włosów
możesz samodzielnie zdiagnozować. Wizyta
u dermatologa lub trychologa będzie dobrą
decyzją, mogą oni bowiem zdiagnozować stan
skóry, określić czy nie wykazuje ona objawów chorobowych lub alergicznych, a także
przepisać preparaty poprawiające kondycję
skóry głowy i cebulek włosowych dostępne
wyłącznie na receptę.

Kiedy możemy
mówić o wypadaniu
włosów?

– Podczas każdego szczotkowania czy przeczesywania włosów dłonią obserwujemy wypadanie
większej ilości włosów niż dotychczas
(więcej niż kilkanaście a nawet kilkadziesiąt);
– na głowie pojawiają się wyraźne przerzedzenia;
– przy codziennym myciu włosów wypada
ich zdecydowanie więcej niż dotychczas.

Domowa pielęgnacja
Jeśli zauważysz osłabienie włosów
na wczesnym etapie, możesz jeszcze
sama zająć się poprawą ich kondycji.
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Suplementacja odpowiednimi preparatami
pozwoli uzupełnić niedobory składników
odżywczych od środka. Warte polecenia
jest również picie naparów z pokrzywy
oraz zastanowienie się nad zmianą szczotki
na tę wykonaną z naturalnego włosia.
Pomocne będzie samodzielnie wykonywanie
odpowiednio dobranych do rodzaju włosów
kompresów, wcierek, masek oraz olejowanie
np. olejem kokosowym.Te zabiegi
wzmocnią włosy i przywrócą im naturalny
blask. W każdym z zalecanych sposobów
należy jednak wykazać się dużą dozą
systematyczności, cierpliwości. Rezultaty
z reguły widoczne są po 3. miesiącach od
rozpoczęcia kuracji.

Zabiegi w gabinecie

Warto podkreślić, że nowoczesna medycyna
estetyczna ma sposoby, aby uporać się
z wypadaniem włosów. Dobre rezultaty
terapeutyczne osiągamy leczeniem
objawowym, polegającym na poprawie
krążenia w obrębie skóry owłosionej.
– Ten efekt można uzyskać za pomocą
mezoterapii preparatami skojarzonymi,
dobranymi przez wykwalifikowanego
lekarza dermatologa czy lekarza medycyny
estetycznej, lub mezoterapii osoczem
bogatopłytkowym – mówi dr Edyta
Adamczyk-Kutera z Kliniki Medycyna
Urody. Koncentrat z takiego osocza
bogaty jest w czynniki wzrostu, które
aktywują procesy regeneracji. Wypadnie
włosów zostaje zatrzymane, a z czasem
zaczynają pojawiać się nowe cebulki. Zabieg
w gabinecie może więc okazać się antidotum
dla tych, którzy nie widzieli już nadziei
w domowych sposobach lub ich problem
był bardzo nasilony i wymagał szybkiej,
skutecznej reakcji.

PLUMPING

To seria pogrubiająca włosy zaprojektowana z myślą o osobach, które borykają się z problemem cienkich, przerzedzonych i wypadających włosów. W skład najnowszej serii
PLUMPING marki KEVIN.MURPHY wchodzą trzy produkty:
PLUMPING.WASH – szampon pogrubiający do włosów cienkich
i wypadających. PLUMPING.RINSE – odżywka pogrubiająca oraz
wzmacniająca włosy. BODY.MASS – kuracja stylizująca w postaci serum, która ogranicza działanie hormonu DHT w miejscu gdzie jest on
wydzielany w nadmiarze.
PLUMPING.WASH 250 ml/121 zł
PLUMPING.RINSE 250 ml/121 zł
BODY.MASS 100 ml/157 zł
Produkty dostępne w wybranych salonach fryzjerskich oraz na
www.kevinmurphy.pl, www.hair2go.pl

FRESH.HAIR

To suchy szampon w spreju zwiększający
objętość i teksturę włosów. Wchłania
nadmiar sebum i nieprzyjemny zapach.
FRESH.HAIR usuwa także resztki wcześniej użytych produktów do stylizacji.
250 ml/110 zł
Dostępny także w wersji mini 57 ml, 44 zł,
250 ml. Do nabycia w salonach fryzjerskich i na
www.kevinmurphy.pl, www.hair2go.pl

SESSION.SPRAY

Ten lakier do włosów zapewnia mocne,
długotrwałe i elastyczne utrwalenie
fryzury. Jest oparty na formule żywicy
zapewniającej stylizacji trwałość, odporność na wilgoć i „pamięć kształtu” nawet
po wielokrotnym przeczesaniu. Fryzura
jest utrwalona, ale bez efektu sztywnego
kasku.
337 ml /110 zł, 55 ml/46 zł
Dostępne w salonach fryzjerskich i na
www.kevinmurphy.pl, www.hair2go.pl
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GLOBALNY
ANTI-AGING
z Filorga

Starzenie się skóry jest procesem
nieprzerwanym. Objawami są nie tylko
widoczne zmarszczki (bruzdy nosowowargowe, kurze łapki, lwia zmarszczka), ale
także przebarwienia, słaby stopień nawilżenia
i wiotkość skóry, drobne linie, utrata jędrności
i objętości skóry twarzy. Wypełniacze i toksyna
botulinowa to doraźne metody korekcji
powstałych już zmian związanych z wiekiem,
ale niewystarczająco skuteczne by zapobiegać
starzeniu skóry. Z myślą o kompleksowym
odmładzaniu skóry Filorga stworzyła Global
Anti-Aging Therapy, która opiera się na 3
podstawowych krokach w skutecznej prewencji
procesu starzenia się tkanek: Złuszczaniu,
Rewitalizacji i Korekcji.

nowość !
Wyłącznym dystrybutorem marki Filorga
w Polsce jest firma Bio Profil Polska.

dr Magdalena Potembska-Eberhardt, specjalista chirurg
www.femmed.pl (Warszawa)

www.bioprofil.pl

W ostatnim czasie medycyna estetyczna stawia przede wszystkim nacisk na
profilaktykę. A więc nie tylko poprawianie skutków starzenia ale głównie
zabezpieczanie przed ich powstawaniem. Na rynku wsród wielu rożnych
preparatów wyróżnia się Laboratorium Filorga ze swoimi doskonałymi
preparatami do regeneracji skóry. Czołowym zabiegiem prewencyjnym jest
mezopeel. Jest to terapia łącząca: mezoterapię igłową bądź mikroigłową
NCTF HA i peeling chemiczny Glycopeel. Zabieg ten wpływa stymulująco
na skórę, pobudza procesy regeneracji dzięki czemu skóra staje się bardziej
jędrna i napięta.

Firmowy zabieg Filorga Mezopeel (peeling
Time Peel lub Light Peel Filorga oraz mezoterapia
NCTF HA) obejmuje pierwsze dwa kroki globalnej
terapii przeciwstarzeniowej i ma na celu silną stymulację biologiczną komórek skóry, czyli pobudzenie
naturalnych procesów naprawczych. Mezopeel może
być stosowany już u młodych kobiet jako profilaktyka
i opóźnianie procesu starzenia się skóry, odwlekając
w czasie doraźne metody korekcyjne stosowane w medycynie estetycznej. Sercem kuracji jest podanie iniekcyjne koktajlu NCTF HA, złożonego z 55 składników aktywnych, który dostarcza skórze wszystkich
niezbędnych makro- i mikroelementów potrzebnych
do pełnej rewitalizacji; zapewnia zagęszczenie, ujędrnienie i rozświetlenie potwierdzone badaniami klinicznymi. W przypadku zaawansowanego procesu
starzenia zaleca się także korekcję widocznych bruzd
i zaników objętości tkanek przy użyciu preparatów
sieciowanego kwasu hialuronowego - Filorga XHA3
i XHA Volume (Krok 3.). Wszystkie produkty rekomendowane w ramach Global Anti-Aging Therapy
są kompatybilne i mogą być bezpiecznie stosowane
w trakcie jednego zabiegu.
Aby wzmocnić i utrwalić efekty zabiegów
profesjonalnych, Filorga poleca linię Medicosmetique – pierwszą na świecie wywodzącą się bezpośrednio z medycyny estetycznej. Każdy z preparatów dostępnych w gamie zawiera koktajl NCTF HA – ten
sam, który podawany jest iniekcyjnie podczas zabiegów mezoterapii oraz szereg innych substancji aktywnych, często chronionych patentem, o skuteczności
potwierdzonej w badaniach klinicznych. Pozwala to
idealnie dobrać działanie produktu do potrzeb skóry
i uzyskać maksymalny, często spektakularny efekt terapii. W linii Medicosmetique każdy znajdzie coś dla
siebie – kremy, serum, maski, do pielęgnacji na dzień,
na noc oraz na określoną strefę: twarz, szyję, okolicę
wokół oczu. Szczególnie polecamy czarny, odmładzający krem na noc SKIN-ABSOLUTE z pyłem
z meteorytów i jadem węża. To absolutna nowość na
rynku, w mistrzowski sposób łącząca medyczną skuteczność działania z kosmetyczną przyjemnością i radością stosowania.
dr Helena Pałęga
www.dermamedic.pl (Warszawa)

Jestem zakochana w preparatach Filorgi. Moim faworytem jest NCTF 135
HA. Pięknie nawilża i wygładza zmarszczki. Pacjenci powracają zachwyceni
z prośbą o kolejny zabieg. Zadowolenie z zabiegu mezoterapii preparatami
Filorga wynika z faktu, iż efekt rozświetlenia i zdrowej promiennej skóry
uzyskujemy już po pierwszym zabiegu. Dodatkowo preparat wchłania
się bardzo szybko, tym samym nie wyklucza pacjenta z codziennych
obowiązków.

Polecane gabinety:
BIAŁYSTOK: www.dermedica.pl • CHOJNICE: www.geminichojnice.pl • GDAŃSK: www.bonislawska.pl; Dermidea Poradnia Medycyny Estetycznej dr Małgorzata Żyra ul. Słomińskiego 2/5
GNIEZNO: www.studionoa.pl • KATOWICE: www.bodycareclinic.pl • KOSZALIN: www.ludmila.zukowiec.pl • KRAKÓW: www.dermique.pl; www.mttestetica.pl; www.osteomed.krakow.pl
LĘBORK: ISPL dr Renata Lolo Armii Krajowej 32 • LUBLIN: www.esteetic.pl • MŁAWA: www.gabinet-diana.pl • OLSZTYN: AVEDERM dr Lidia Kozioł ul.Kopernika 44/15
POZNAŃ: www.zak-zak.pl, Dalemińska 6 • SOPOT: Elmed dr Elżbieta Baczewska, ul. Haffnera 6/105a • SZCZECIN: www.royalclinic.eu, ul. Wojska Polskiego 2/U3
WARSZAWA: www.dermamedic.pl; www.medycynaestetyczna.com; www.piuelle.pl; www.extravaganza-wyspa-urody.pl, www.dermamedic.pl; www.drvincent.pl (Piaseczno);
www.doktordorota.pl, www.femmed.pl, www.lifestylmed.pl, www.skingen.pl, www.spa-and-go.pl; www.terraspa.pl, www.vabene.waw.pl
WROCŁAW: www.kulczycka.pl
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Czy makijaż permanentny
jest również dla Ciebie?
Jesteś wiecznie
zabiegana
Makijaż permanentny to świetny sposób na
zaoszczędzenie czasu. Jest to szczególnie
ważne rano, kiedy każda minuta jest na wagę
złota. Czy wiedziałyście, że poświęcając na
makijaż tylko 10 minut dziennie, rocznie
otrzymujemy ponad 60 godzin? Wykonanie
makijażu permanentnego pozwala nam więc
na naprawdę sporą oszczędność czasu. Warto
również pamiętać, że taki makijaż utrzymuje
się nawet do 2 lat!

Chcesz zawsze
wyglądać
profesjonalnie

PRZED

PO

Jeszcze kilka lat temu makijaż permanentny
kojarzył się z przerysowanym wyglądem.
Dziś możemy już zapomnieć o tym stereotypie. Marka Biotek ma w swojej ofercie aż 19
igieł, których wykorzystanie daje linergistce
bardzo duże możliwości. Makijaż może być
naprawdę naturalny i delikatny lub wyrazisty, zależy to jedynie od indywidualnych
preferencji. Wszystko jest możliwe dzięki
wykorzystaniu precyzyjnych urządzeń oraz
sprawdzonych barwników, które z czasem nie
zmieniają koloru, ale jedynie tracą intensywność (przebadane pod tym kątem zostały
barwniki BioResistent Biotek).

Makijaż permanentny staje się coraz
bardziej popularny. Rozwój stosowanych
przy nim metod pozwolił kobietom przekonać się, że zabieg ten ma wiele zalet
i można wykonać go na różne sposoby,
dostosowując efekt do indywidualnych
wymagań. Czy makijaż permanentny jest
również dla Ciebie? Sprawdź to!

Prowadzisz
aktywny tryb
życia
Jeżeli lubisz uprawiać sport lub spędzasz
sporo czasu podróżując z pewnością dobrze
wiesz, że klasyczny makijaż zazwyczaj nie
sprawdza się w tych sytuacjach. Decydując
się na makijaż permanentny nie będziesz
musiała ciągle sprawdzać czy nie jesteś rozmazana i zyskasz pewność, że prezentujesz
się dobrze w każdych warunkach.

Masz alergię
Kobiety uczulone na składniki znajdujące
się w kosmetykach kolorowych mają bardzo
duże trudności z wykonaniem codziennego makijażu. W tym przypadku makijaż
permanentny jest bezpiecznym (nie mamy
kontaktu z alergenami) i skutecznym (piękny
wygląd o każdej porze) rozwiązaniem.

Jesteś młodą Jesteś kobietą
kobietą dojrzałą
Centrum Makijażu Permanentnego Biotek
ul. Biały Kamień 5b, Warszawa
T: 662-013-014
E: info@biotekpolska.pl
www.biotekpolska.pl
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Chciałabyś zawsze wyglądać olśniewająco
i nie boisz się wyrazistych kolorów? Biotek
rozszerzył ostatnio swoją gamę barwników
do ust o nowe, intensywne odcienie Rouge
Intense. Ta linia znanych i sprawdzonych
barwników składa się z 10 wyjątkowych
kolorów, które zapewnią ustom niesamowicie
olśniewający, pociągający i kobiecy wygląd.

Z wiekiem skóra traci swoją jędrność
i elastyczność, przez co twarz może
sprawiać wrażenie mniej wyrazistej.
Rozwiązaniem tego problemu może
być podkreślenie oczu, brwi lub
ust. Dzięki temu zawsze będziesz
wyglądać pięknie, a twarz odzyska
utraconą wyrazistość.

ciało
Ramiona

Piersi

Problem: zwiotczała
skóra tzw. „motylki”,
nadmiar tłuszczu.
Rozwiązanie: plastyka
okolic ramion, liposukcja,
lipoliza iniekcyjna, lifting
termiczny, modelowanie
ultradźwiękami

Problem: zbyt małe,
zbyt duże, opadnięte,
niesymetryczne piersi.
Rozwiązanie: wszczepienie
implantów, przeszczep
własnej tkanki tłuszczowej,
wstrzykiwanie kwasu
hialuronowego, podniesienie
chirurgicznie lub nićmi

Brzuch

Uda

Problem: obwisła
skóra, nadmiar tłuszczu,
rozstępy. Rozwiązanie: plastyka
powłok brzusznych, liposukcja,
liposukcja laserowa, lifting
falami radiowymi, lifting
termiczny, laser frakcyjny

Problem: rozstępy,
nadmiar tłuszczu, cellulit,
utrata jędrności skóry.
Rozwiązanie: liposukcja,
lipoliza laserowa, lipoliza
iniekcyjna, drenaż limfatyczny

Kolana

Problem: zwiotczała
skóra, nadmiar tłuszczu.
Rozwiązanie: liposukcja, lifting termiczny, korekcja laserowa

PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU • Ciało

Pielęgnacja

NA MIARĘ
W Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris oraz salonach
Dr Irena Eris Beauty Partner możesz skorzystać z szerokiej
gamy profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych, dobieranych
indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Profesjonaliści
pomogą poprawić urodę i odkryć wewnętrzne piękno.
Naturalnym efektem starzenia są pojawiające się zmarszczki i spadek
elastyczności skóry. Zmniejsza się produkcja włókien kolagenowych
i elastyny, zaburzeniu ulegają naturalne procesy uwodnienia komórek
skóry.
Propozycją skierowaną do najbardziej wymagających klientek jest
DERMAGENIQ formuła odmładzająca z czynnikiem wzrostu komórek – zabieg na twarz z mezoterapią bezigłową i masażem modelująco-liftingującym. Czynnik wzrostu komórek to unikalne białko
otrzymywane w procesie zaawansowanych technik inżynierii biomedycznej. Stymuluje ono syntezę DNA i proces mnożenia się komórek
skóry. Przedłużając aktywność metaboliczną i replikację fibroblastów,
warunkuje ich właściwości regeneracyjne i potencjał do samoodnowy.
Po zabiegu kosmetyczka dodatkowo dobiera odpowiednią kolorystykę

w makijażu. Tej wiosny w palecie Dr Irena Eris ProVoke dominować
będą kolory pastelowe.
Jeśli borykasz się z problemem cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej,
zapytaj o zabieg Slim mezo-Effect bazujący na technologii wyszczuplająco-modelującej, która wykorzystuje działanie fitohormonów
wzmocnione ultradźwiękami oraz stymulację rollerami mikroigłowymi. Fitohormony (pochodzące z ekstraktów roślinnych) pobudzają
metabolizm oraz procesy enzymatyczne spalania tłuszczu. Roślinne
składniki estrogenne stymulują produkcję m.in. kolagenu, dzięki czemu wzmacniają strukturę skóry, ujędrniają ją i uelastyczniają. Stymulacja mikroigłowymi rollerami to innowacyjny system przezskórnego
transportu składników aktywnych oraz uruchomienie naturalnych
mechanizmów naprawczych i stymulujących w walce z cellulitem.

Zacznij w domu

W Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris oraz salonach Dr Irena Eris Beauty Partner dostępna jest ekskluzywna linia preparatów
Dr Irena Eris PROSYSTEM HOME CARE, której celem jest wzmocnienie efektów i przedłużenie skuteczności zabiegów podczas
pielęgnacji domowej. Dzięki precyzyjnej diagnozie stanu skóry, przeprowadzonej przez eksperta – Twoją kosmetyczkę – zalecone
preparaty są dobrane do indywidualnych potrzeb.

DrIrenaEris.com
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VANQUISH
i niechciany tłuszczyk znika
Zgrabna i idealnie wymodelowana sylwetka to
marzenie wielu pań i panów. Jednak zdarza się, że
choć stosujemy zdrową dietę i ćwiczymy regularnie
nie udaje nam się pozbyć niechcianego tłuszczyku
z okolic brzucha czy ud. W takich sytuacjach z pomocą
przychodzi nowoczesna technologia.

Rewolucja
w odchudzaniu

Jak to działa?

Ważne wydarzenie, podczas którego chcemy wyglądać
idealnie, albo potrzeba szybkich zmian, które zmotywują nas do
uważniejszego dbania o siebie, to tylko jedne z powodów, dla których
warto sięgnąć po nowoczesne technologie wspomagające procesy
odchudzania. Pozwalają one w sposób bezbolesny i bezpieczny
zredukować nawet głęboko położoną tkankę tłuszczową. Działają
szybko, są skuteczne i już po pierwszym zabiegu łatwiej zapinamy
się w ulubione jeansy. Najnowocześniejszym z urządzeń, które
umożliwiają taką metamorfozę, jest Vanquish firmy BTL,
wykorzystujący technologię LAHF (wielkoobszarowe pole wysokiej
częstotliwości). Dotychczas podobne urządzenia działały punktowo,
tymczasem Vanquish wpływa na dużą powierzchnię skóry, co pozwala
na osiągnięcie znacznie lepszego efektu. Co więcej, urządzenie jest
całkowicie zautomatyzowane i nie wymaga ciągłej obsługi przez
osobę wykonującą zabieg. Szerokie, ale skupione na komórkach
tłuszczowych pole działania sprawia, że organy wewnętrzne i tkanki
są bezpieczne, a tkanka tłuszczowa dosłownie... wyparowuje.
Osiągnięcie optymalnych efektów wymaga wykonania kilku
zabiegów, jednak już po pierwszej wizycie zauważymy zmniejszenie
warstwy tłuszczowej. Zabiegi z użyciem Vanquish pozwalają bowiem
na utratę nawet kilkunastu centymetrów w obwodzie, a efekty widać
od razu.

Vanquish redukuje tkankę tłuszczową poprzez zwiększenie
w komórkach temperatury do 46°C. Jest to możliwe poprzez
wywołanie drgania cząsteczek polarnych. Metabolizm komórek jest
przyspieszany i następuje ich rozpad. Zabieg jest bezpieczny dla
mięśni czy narządów wewnętrznych, ponieważ komórki tłuszczowe
mają specyficzną budowę i Vanquish działa wyłącznie na nie. Cały
zabieg trwa około 30 minut, a po jego zakończeniu można od razu
wrócić do codziennych obowiązków. U niektórych osób może
pojawić się zaczerwienienie skóry, przypominające lekkie poparzenie
słoneczne, jednak znika ono zazwyczaj w przeciągu dwóch dni.
Jedynym wskazaniem po wizycie jest picie dużej ilości wody, aby
pobudzić organizm do samooczyszczenia się.

Dla kogo jest Vanquish?
Vanquish można zastosować zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jeśli tylko nasz stan zdrowia jest ogólnie dobry i potrzebujemy
wsparcia w dbaniu o figurę, nie powinno być przeciwwskazań do jego
zastosowania. Urządzenie zapewnia bezpieczeństwo dla pacjenta i selektywną redukcję tkanki tłuszczowej - bezkontaktowo, nieinwazyjnie, szybko. Modelowanie sylwetki jeszcze nigdy nie było tak skuteczne i proste!

Lider na rynku LaSeróW i urządzeń do medycyny eSTeTycznej
BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl, www.btlestetyka.pl
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PUREGRAFT®
- rewolucja w przeszczepach
tkanki tłuszczowej

Zabiegi modelujące ciało przy pomocy własnej tkanki tłuszczowej stają się coraz bardziej popularne.
Aby ich rezultaty były jak najbardziej przewidywalne, należy stawiać na sprawdzone i bezpieczne metody.
Technologia Puregraft® to prawdziwe odkrycie w obszarze skutecznych przeszczepów tkanki. Dzięki niej
zabieg staje się bardziej wydajny i przewidywalny!

POKOCHAJ WŁASNY TŁUSZCZ
DZIĘKI LIPOFILLINGOWI
Jak się okazuje, czasem nadmiar tkanki tłuszczowej może
być zaletą. Przeszczep tłuszczu to zabieg polegający na użyciu
własnej tkanki tłuszczowej do poprawy lub odbudowy kształtu ciała
w najbardziej naturalny sposób. Ujmując tkankę z obszaru brzucha,
bioder, ud lub kolan, możemy przeszczepić ją w dowolne obszary.
Zabieg ten, czyli Lipofilling, stosuje się w celu modelowania ciała,
pośladków, ud i bioder, powiększania piersi, redukcji zmarszczek
i cieni pod oczami oraz wymodelowania konturów twarzy.

NATURALNIE I BEZPIECZNIE
Aby transfer był wydajny, skuteczny i długotrwały, należy
właściwie oczyścić pobraną tkankę tłuszczową. Autologiczne tkanki, w odróżnieniu do tych syntetycznych, są lepiej tolerowane przez
organizm, dlatego jest to jedna z bezpieczniejszych metod. Nie ma
możliwości ich odrzucenia, zmniejsza się ryzyko powstawania stanów
zapalnych. Rekonwalescencja jest o wiele krótsza, a efekty trwalsze.
Technologia Puregraft® została stworzona po to, aby można było
uzyskać bardziej przewidywalne efekty niż przy wprowadzaniu innych substancji modelujących. Metoda ta stała się prawdziwym hitem
w Stanach Zjednoczonych, teraz dotarła również do Polski!

Czy wiesz, że tkanka tłuszczowa zawiera komórki macierzyste, które
dodatkowo wpływają regeneracyjnie na skórę w miejscach przeszczepu?

TU WYKONASZ LIPOFILLING Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII
• Klinika Ambroziak
al. Gen. W. Sikorskiego 13/U1, 02-758 Warszawa,
tel. +48 22 111 50 05,
www.klinikaambroziak.pl
• Esteuroda Medycyna Estetyczna
i Chirurgia, dr n.med. Artur Sandelewski,
43-382 Bielsko-Biała ul. Międzyrzecka 26,
43-300 Jaworzno, ul. Farna 14, tel. +48 33 818 51 20,
www.klinikaurody.org.pl
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• Centrum Medyczne Bieńkowski
ul. Lęborska 7, 85-728 Bydgoszcz,
tel.+48 52 361 69 10,
www.wbienkowski.pl
• Gabinet Chirurgii Plastycznej
Tadeusz Witwicki, ul. Nasturcjowa 6,
03-989 Warszawa, tel. +48 728 840 465,
www.drwitwicki.pl

• Klinika Medycyna Urody
ul. Domaniewska 39A (Horizon Plaza), 02-672 Warszawa,
tel. +48 509 461 432, www.medycynaurody.pl
• Beauty Derm dr Beata Kociemba
ul. Domaniewska 22A, 02-672 Warszawa,
tel.:+48 600 34 65 04, www.beauty-derm.pl
• Cami Antiaging, dr n. med. Kazimierz Cieślik,
ul. Konecznego 2/4U, 31-216 Kraków, tel. +48 12 420 60 70
www.cami-antiaging.eu

• Estetique lek. med. Grzegorz Fiedeń
ul. Kaliska 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 531 77 33 88, www.fieden.pl
• Gabinet ,,GREJS”
dr Grażyna Jóźwiak-Zimińska
01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/53,
tel.: +48 662 039 777, +48 604 752 099,
www.grejs.eu

POKOCHASZ SWOJE ODBICIE

dr Marcin Ambroziak lekarz dermatolog
KLINIKA AMBROZIAK
CoolSculpting® firmy Zeltiq to pierwsza
skuteczna i nieinwazyjna metoda redukcji
tkanki tłuszczowej, wykorzystująca zjawisko
kriolipolizy, czyli selektywnego uszkodzenia
komórek tłuszczowych za pomocą miejscowego mrożenia wybranej części ciała. CoolSculpting®, w przeciwieństwie do większości
metod, redukuje ilość komórek tłuszczowych
w wybranym miejscu, podczas gdy diety i ćwiczenia tylko zmniejszają ich objętość.

przed

przed

Poczuj się piękna pod każdym kątem
przed

Pozbądź się niechcianej tkanki tłuszczowej
bez operacji i rekonwalescencji.

przed

16 tygodni po sesji

przed

16 tygodni po sesji

16 tygodni po sesji

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
Optopol Technology Sp. z o.o., ul. Żabia 42, Zawiercie
tel.: 32/67 28 00, www.bogdanidermatologia.pl

LISTA GABINETÓW
• BYDGOSZCZ, SKIN-MED Klinika Dermatologii i Kosmetologii, Laserowej, www.skinmed.com.pl
• GDAŃSK, Gab. Kosmetologii Estetycznej "Body Estetica", www.bodyestetica.eu; Cosmea Andrzej Grabias, www.cosmea.pl
• KRAKÓW, Centrum Kosmetyczno-Dermatologiczne DERMED, www.dermed.pl; OSTEOMED, www.osteomed.krakow.pl
• ŁÓDŹ, KLINIKI
Sylwetki
i Ginekologia Estetyczna, www.klinikiziemlewski.pl
16 tygodni
po sesji
przedZIEMLEWSKI Modelowanie
• POZNAŃ, KLINIKI ZIEMLEWSKI, www.klinikiziemlewski.pl; Klinika Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Lekarskiej,
www.coolsculpting.pl; ODESSOS Dr Irena Jaszyna
• PRZEMYŚL, BOMI Gabinet Kosmetyczny, www.spaprzemysl.pl
• WARSZAWA, Klinika Ambroziak, www.klinikaambroziak.pl; Medycyna Estetyczna dr Izabela Tilszer,
www.medycynaestetyczna.com; KLINIKI ZIEMLEWSKI Medycyna Estetyczna i Laseroterapia, www.klinikiziemlewski.pl
• WROCŁAW, KLINIKI ZIEMLEWSKI Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, www.klinikiziemlewski.pl
• ZIELONA GÓRA, LUXURY WORLD DAY SPA, www.luxuryworld.pl

Zabieg ten stosuję w naszej klinice od 7 lat.
Jego popularność wynika ze spektakularnych
efektów, widocznych już po jednorazowym
leczeniu. Jeden zabieg usuwa 30-35% komórek tłuszczowych. CoolSculpting® zapewnia
wyraźną redukcję tkanki tłuszczowej. Pierwsze efekty są widoczne już po 3 tygodniach
a efekt maksymalny po około 2-3 miesiącach.
Ważna dla moich pacjentów jest nieinwazyjność tej metody. Pacjent po zabiegu od razu
wraca do swojej normalnej aktywności, bez
konieczności znieczulenia czy rekonwalescencji.
Komu go rekomenduję? Każdemu, kto chce
zlikwidować nadmiar tkanki tłuszczowej
w miejscach opornych na dietę i ćwiczenia.
Najczęstsze obszary zabiegowe to: brzuch,
boki, wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia ud, ramiona, obszar pach i łopatek.
Nawet szczupłe osoby narzekają na fałdy
tłuszczu nad kolanami. Mężczyzn, coraz częściej interesują zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej, mogą usunąć tłuszcz np.
z brzucha i sutków.
Metoda jest bezpieczna i skuteczna a jej efekty widoczne po jednym zabiegu. Jestem jej
gorącym zwolennikiem.
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– Dzięki połączeniu w jednym
urządzeniu lasera aleksandrytowego
i Nd:YAG, firma Quanta System
przekazuje nam niezwykłe narzędzie.
Umożliwia pracę na jasnej i ciemnej
karnacji, na ciemnych i jasnych
włosach, nawet siwych i białych.
To duża wygoda w codziennej pracy
– mówią dr n.med. Karolina Wójcicka
- specjalista chirurgii plastycznej
oraz dr Aleksandra Wójcicka
z Bella Estetica Klinika Wójcicki we
Wrocławiu.

Podwójna
MOC LASERA

Firma Quanta System to jedno z największych laserowo optycznych centrów badawczych na świecie, która swoje doświadczenie i innowacyjność rozwija od 1985 r. Stworzona przez nią platforma Duetto MT łączy w sobie zdobycze najnowszej techniki i wiedzy
medycznej. Korzystający z niej lekarz może wybierać spośród dwóch
długości fal laserowych 755 i 1064 nm (laser aleksandrytowy i Nd:YAG),
a także stosować odpowiednie sekwencje impulsów, które są regulowane w szerokim zakresie i dobierane w zależności od wrażliwości i rodzaju skóry pacjenta. Te funkcje czynią Duetto MT kompleksowym
rozwiązaniem dla profesjonalistów medycyny estetycznej, urządzeniem które odnajduje kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a skutecznością, stając się niezbędnym w codziennej pracy profesjonalisty.
– Pracując z Duetto MT dostrzegłam, że zapewnia on od 20
do 57 proc. mniej włosów przy pierwszym zabiegu epilacji laserowej,
a po cyklu 3-5 zabiegów nawet do 95 proc. włosów mniej – dzieli się
swoimi obserwacjami dermatolog dr Małgorzata Kurtys, która prowadzi prywatną przychodnię w Głogowie. – Zauważyłam też, że Duetto
MT skuteczniej niż inne wiodące lasery radzi sobie z ciemną karnacją
oraz białymi czy szarymi włosami. Dużą zaletą jest też dodatkowy
system chłodzenia, który do minimum ogranicza uczucie dyskomfortu
pacjenta podczas zabiegu – dodaje lekarz.

30

Co wyróżnia Duetto MT?
- połączenie dwóch długości fal 755 i 1064 nm
- gotowość do działania w 1 minutę
- szybkie przełączanie pomiędzy różnymi trybami impulsów
i różnymi sekwencjami
- łatwa obsługa i intuicyjny interfejs
- działanie na wszystkie rodzaje karnacji i włosów.

Na co działa Duetto MT?
- usuwa włosy na każdym typie skóry
- koryguje blizny
- leczy zmiany skórne
- usuwa zmiany barwnikowe
- usuwa zmiany naczyniowe.
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Więcej niż liposukcja
-Vaser Lipo
Są niesłyszalne dla ludzi, ale wobec efektów ich działania nie przejdziesz obojętnie!
Poznaj ultradźwięki w ich innowacyjnej odsłonie: przedstawiamy Vaser Lipo-Hi
Definition Liposculpture 3&4D.

Subtelna precyzja
Metoda Vaser Lipo to odpowiedź na potrzebę jednoczesnego odsysania tłuszczu i rzeźbienia figury
pacjenta. Dzięki nowej technologii ultradźwięki
docierają precyzyjnie do tkanki tłuszczowej, bez
naruszania nerwów i naczyń krwionośnych.
Wszystko to minimalizuje ryzyko, czas rekonwalescencji i dyskomfort pacjenta.
Przez lata zajmowałem się liposukcją,
interesowałem się nowymi rozwiązaniami. Efekty, które zobaczyłem po
zabiegu Vaser Lipo, wydawały mi się
wręcz nieprawdopodobne – wspomina
dr Samir Ibrahim, chirurg plastyczny
i założyciel Mandala Beauty Clinic.

Odsysanie
i modelowanie
Vaser Lipo pozwala zarówno odessać, jak i wykorzystać nadmiar tkanki
tłuszczowej podczas jednego zabiegu.
Tym naturalnym wypełniaczem można
na przykład powiększyć i zaokrąglić biust
lub pośladki. Wiele kobiet stosuje ten zabieg
jako „przymiarkę” przed wszczepieniem implantów. Pośród pacjentek są także mamy, które
po ciąży i okresie karmienia chcą odzyskać swoją dawną sylwetkę,
a co za tym idzie – pewność siebie. Decydują się na zabieg Vaser Lipo
z powodu jego niskiej inwazyjności, co gwarantuje szybki powrót do
normalnego funkcjonowania. Metoda pomaga więc w wielu momentach życia kobiety.
Dr Samir odbył szkolenie u twórców metody, dra Alfredo
Hoyosa z Bogoty i dra Johna Millarda z Denver. Obecnie sam
przekazuje wiedzę w Polsce i regionie Bliskiego Wschodu, jako
certyfikowany trener Vaser Lipo. Dr Samir Ibrahim – właściciel
Mandala Beauty Clinic w Poznaniu oraz filii w Amannie – współpracował z pionierami chirurgii plastycznej z całego świata,
m.in. Davidem Matlockiem, Johnem Millardem czy wspominanym wcześniej drem Alferdo Hoyos'em. Posiada ogromne doświadczenie w transplantacji włosów – jako pierwszy na świecie wykonał udany przeszczep włosów w bliźnie.

Dla niej i... dla niego!
Zabieg stosowany jest również przy
wrażliwych, trudno dostępnych miejscach, jak twarz i szyja. Problemem jednej
z naszych pacjentek, 35-letniej księgowej,
były tzw. chomiczki oraz nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy podbródka. Dzięki zastosowaniu Vaser Lipo twarz zyskała wyrazistsze
kształty i proporcje.
Vaser Lipo budzi zainteresowanie również
wśród panów. Treningi i diety często nie
wystarczają, by uwypuklić muskulaturę klatki
piersiowej czy brzucha. To właśnie Vaser
Lipo pomaga usunąć zalegającą tkankę
tłuszczową i wyrzeźbić tzw. „sześciopak”.

Jesteśmy tego warci
Głównym celem i motywacją dla Mandala
Beauty Clinic pozostaje pomoc pacjentom
w osiągnięciu balansu ducha i ciała. Vaser Lipo
to metoda oferująca wyjątkową kombinację nowoczesnej technologii z dbałością o bezpieczeństwo
pacjenta. Jest optymalnym rozwiązaniem na skuteczną poprawę sylwetki i ulepszenie codziennego funkcjonowania – wierzymy, że warto dbać o te obie rzeczy.
Dr Samir Ibrahim wciąż pamięta swój pierwszy samodzielny zabieg
Vaser Lipo: Było to dla mnie ważne wydarzenie! Moim zadaniem było
wyrzeźbienie brzucha oraz powiększenie pośladków. Zabieg udał się
podręcznikowo, pacjentka szybko doszła do siebie i była wprost zachwycona
efektem. Do dziś utrzymuję z nią przemiły kontakt.

Mandala Beauty Clinic w Poznaniu
ul. Chwiałkowskiego 28/7, 61-553 Poznań
tel.: +48 61 833 08 81, klinika@mandalaclinic.com
www.mandalaclinic.com
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EXCEL V

NACZYNIAKI? PRZEBARWIENIA? ŻYLAKI?
TO JUŻ NIE TWÓJ PROBLEM
"Excel V firmy Cutera to innowacyjne rozwiązanie w leczeniu
chorób naczyniowych, które stawia bezpieczeństwo i komfort pacjentów na pierwszym miejscu"
- mówi dr n. med. Henryk Mekle,
szef Centrum Estetyki Ciała z Katowic, www.centrumestetyki.pl

Komu poleciłby Pan zabiegi
z wykorzystaniem lasera Excel V?

cjenta, co umożliwia precyzyjne i skuteczne leczenie wszystkich rodzajów
schorzeń, od powierzchniowych uszkodzeń naczyniowych aż po głębokie
blizny. System wykorzystuje innowacyjną technologię chłodzenia, dla
zapewnienia maksymalnego komfortu. Zabieg nie powoduje skutków
ubocznych i nie wymaga okresu rekonwalescencji.

Na jakie efekty mogą liczyć Pacjenci?
Dr Henryk Mekle: Zmiany skórne są zdecydowanie mniej widoczne,
a po przeprowadzeniu pełnego leczenia często całkowicie znikają. Naczynia krwionośne są zamykane, a skóra odzyskuje naturalny odcień.
Pacjent może liczyć na szybki i bardzo zadowalający efekt estetyczny.

PRZED

PO

Dr Henryk Mekle: Przede wszystkim pacjentom, których problemem
są: trądzik różowaty, teleangiektazje, żylaki nóg, naczyniaki, a także
przebarawienia i blizny. Zabiegi z zastosowaniem Excel V mogą być
wykonywane na całym obszarze ciała, a dzięki natychmiastowemu
efektowi pacjenci od razu wracają do pełnej aktywności życiowej. Proces leczenia wymaga jedynie stosowania kremów ochronnych i unikania nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.

Co wyróżnia Excel V?
Dr Henryk Mekle: Przynaję, że Excel V firmy Cutera to moje ostatnie "odkrycie", z którego chętnie korzystam. To jakby dwa urządzenia
w jednym. Laser ma podwójną długość fali i dużą moc, dzięki czemu jest niezwykle wszechstronny. Pozwala na terapię większej liczby
wskazań niż zapewniały to dotychczasowe, wiodące lasery naczyniowe. Rączka zabiegowa Coolview™ umożliwia terapię szerokiej gamy
schorzeń, od rozproszonego zaczerwienienia, zmian pigmentacyjnych,
naczyniaków płaskich, poikilodermy, po leczenie żył kończyn dolnych.
Laser posiada różne tryby pracy, co pozwala dostosować go do konkretnego rodzaju schorzenia, a to z kolei czyni go bardzo przydatnym
w codziennej pracy.

Jak przebiega zabieg z wykorzystaniem
tego lasera?
Dr Henryk Mekle: Wiązka laserowa o wysokiej mocy jest absorbowana
przez naczynia krwionośne, zamyka je i przywraca naturalny odcień skórze. W zabiegach naczyniowych światło laserowe absorbuje hemoglobina
zawarta w naczyniach krwionośnych, a ciepło powoduje fotokoagulację
oraz niszczy ściany naczyń krwionośnych i tym samym zapobiega ich rekanalizacji. Natomiast podczas leczenia zmian pigmentacyjnych światło
lasera wchłania melanina znajdująca się na powierzchni zmiany. Leczone
komórki stają się ciemniejsze a następnie złuszczają się. Lekarz ma możliwość dostosowania parametrów Excel V do indywidualnych potrzeb pa-
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Wyłączny dystrybutor

OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
www.bogdanidermatologia.pl
LISTA GABINETÓW:
Bydgoszcz, Częstochowa, Klinika Bieńkowscy Esteticmed.pl, www.esteticmed.pl
Białystok, DERMEDICA, www.dermedica.pl
Bytom, NZOZ Angiomed, ul. Katowicka 63
Częstochowa, Derma Clinic, www.derma-clinic.pl
Gdańsk, Cosmea, www.cosmea.pl; Klinika Dobosz, www.klinikadobosz.pl
Katowice, Mekmed S.C. Przychodnia Lekarska NZOZ, www.mekmed.pl
Knurów, NZOZ Centrum Zdrowia Sanvita, www.sanvita.pl
Poznań, Klinika Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Lekarskiej
Dr n. med. Sebastian Kuczyński, www.medycyna-estetyczna.pl; BIOGENICA Klinika Piękna,
www.biogenica.pl
Podkowa Leśna, Bio Studio, www.biostudio.com.pl
Szczecin, ESTETIC Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, www.estetic.pl
Warszawa, LUX MED. Sp. z o.o., www.luxmed.pl; KLINIKA MIRACKI, www.klinikamiracki.pl;
Klinika Ambroziak, www.klinikaambroziak.pl;
VIVA-DERM Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej, www.viva-derm.pl
Warszawa, Łódź, Kliniki Ziemlewski, www.klinikiziemlewski.pl
Włocławek, NZOZ VIVA Centrum Medycyny Estetycznej Dr Jolanta Świątkiewicz, ul. Promienna 5B
Wrocław, Derma Puls, www.derma-puls.com.pl

pielęgnacja
Błyszczące włosy

Zlikwidowane
naczynka

Problem: Zniszczone włosy.
Rozwiązanie: Preparat
przeciwko wypadaniu włosów,
bogata w składniki odżywcze
maska, regenerująca mgiełka

Problem: Widoczne naczynka,
zaczerwienienie.
Rozwiązanie: Krem
do cery naczynkowej,
redukujący zaczerwienienia
i wzmacniający barierę
ochronną skóry

Długie i gęste rzęsy

Rozświetlona cera

Problem: Wypadające,
pozbawione gęstości rzęsy.
Rozwiązanie: Regenerujący żel
i odżywka stymulująca wzrost

Problem: Zmęczona,
podrażniona i poszarzała cera.
Rozwiązanie: Delikatny,
odżywczy krem oraz serum
przywracające skórze blask
i zdrowy wygląd

Przyciągające
spojrzenie

Jędrna skóra

Problem: Utrata jędrności
skóry, cellulit.
Rozwiązanie: Ampułki
ujędrniające w połączeniu
z odpowiednim balsamem.
Automasaż

Problem: Worki i cienie pod
oczami, wiotczejąca skóra.
Rozwiązanie: Odżywczy
i nawilżający krem pod
oczy. Preparat poprawiający
mikrokrążenie, napinający
i kojący skórę

Gładkie ciało

Problem: Skóra przesuszona, pozbawiona
jędrności.
Rozwiązanie: Odżywczy, nawilżający i rozświetlający balsam. Regularny peeling

Wymodelowana sylwetka

Problem: Wiotka, nierówna skóra,
słabe ukrwienie.
Rozwiązanie: Odpowiednie kosmetyki masło, serum lub żel pobudzający syntezę
kolagenu oraz profesjonalny masaż
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Zabieg
czy drogi
krem?
Korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej zawsze ma
podstawowy cel – widoczne i zadowalające rezultaty.
Czy dla niektórych z nich alternatywą może być dobry
kosmetyk? Co wybrać? Stałą pielęgnację domową
czy zabieg w gabinecie?

4

1

Dottore C Flush Cream Rich
To skoncentrowana kuracja przeciwzmarszczkowa o bogatej i odżywczej
konsystencji, przeznaczonej dla skóry
suchej. Swoje niezwykłe właściwości krem C – flush RICH zawdzięcza
precyzyjnie dobranym składnikom
aktywnym, które stanowią aż 30% kremu! Krem przeznaczony jest dla skóry
wymagającej regeneracji, z oznakami
starzenia się, zniszczonej, szarej
i pozbawionej blasku. W rezultacie
krem sprawia, iż skóra staje się jędrna
i odżywiona, wyrównuje się jej koloryt
30 ml/130 zł, www.dottore.pl

Classical Caviar
Bogaty krem przeciwzmarszczkową dla skóry
suchej i bardzo suchej Nutrisupreme Rich Nutritive
Cream. Wygładza zmarszczki, dzięki ujędrniającemu
kompleksowi peptydów
i flawonoidów z irysa. Skóra
jest intensywnie odżywiona,
ujędrniona i rozświetlona,
a zmarszczki wygładzone.
50 ml/550 zł,
www.novagroup.pl

ELASTIderm® Eye Complete
Complex™ Serum od Obagi
Lekkie jedwabiste serum pod oczy na
bazie kofeiny, o klinicznie potwierdzonej skuteczności, pomaga zredukować
drobne linie, zmarszczki i obrzęki.
Skóra pod oczami staje się bardziej
jędrna i sprężysta. Doskonale nawilża
i stanowi świetną bazę pod makijaż
oraz kremy tonujące.
14ml/259 zł, www.obagi.pl

SESGEN 32 Serum aktywujące
komórki 30 ml/154,70 zł
SESGEN 32 Krem odżywczy
aktywujący komórki
50 ml/175,50 zł
Sesgen 32 to pierwsza w Polsce i na
świecie seria przeciwstarzeniowych
genokosmetyków – kosmetyków,
które działają bezpośrednio na geny.
Odżywiają skórę, wydłużają życie komórek, odnawiają naturalne procesy
naprawy komórkowej i resynchronizują zegar biologiczny. Wygładzają
zmarszczki, rozświetlają i ujednolicają koloryt skóry, ujędrniają, nawilżają
i poprawiają jej teksturę. Sesgen 32
przywraca oznaki młodości i aktywuje komórki. Sesgen 32 Krem jest
idealny do pielęgnacji skóry suchej.
Zapewnia skórze wysoką antyoksydację, odpowiednio ją nawilżając
i dodając witalności.
www.sesderma.pl

2

3

Autologic Cream
To preparat powstający poprzez dodanie do
specjalnej bazy osocza bogatopłytkowego pozyskanego z własnej krwi pacjenta. Jest to autorska
technologia opracowana w oparciu o wieloletnie
doświadczenie firmy BD Aesthetic. Krem sprawia,
że skóra staje się jędrna, elastyczna, świetlista,
doskonale odżywiona i pełna blasku. Zmarszczki
zostają znacznie zmniejszone, a sama skóra nabiera zdrowego, świeżego koloru.
50ml/ok. 350 zł, www. bdaesthetic.com
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Kosmetyki „na miarę”

1

2

3

4

5

Dylemat zabieg czy drogi krem tak naprawdę rozwiązuje stwierdzenie, iż pielęgnacja gabinetowa jak i domowa, powinny się uzupełniać. Stała pielęgnacja np. kosmetykami nawilżającymi jest
niezbędna w utrzymaniu skóry we właściwej kondycji. Z kolei profesjonalny zabieg w gabinecie może
w doskonały sposób ją oczyścić lub przywrócić jej dawną jędrność czy świeżość. Często nawet najdroższy
krem nie jest w stanie dać takich samych rezultatów. Jednak co ciekawe, niektóre kosmetyki stanowią
dopełnienie zabiegów gabinetowych. Należą do nich np. łagodzące podrażnienia czy chroniące skórę
przed działaniem promieni słonecznych (stosowane np. po zabiegach laserowych).
Dbanie o urodę nie jest sprawą tanią, dlatego pielęgnację należy planować rozsądnie. Dobre
kosmetyki nie mogą być zanadto tanie, gdyż w takich nie znajdziemy odpowiednich substancji aktywnych. Nie powinniśmy kierować się głównie aspektem ceny. Kosmetyk nie musi kosztować kilkaset
złotych. „Potrzebnych jest kilka rodzajów produktów. Spełnienie różnych, często sprzecznych funkcji
przez jeden krem jest niemożliwe, dlatego koszty mogą sięgać kilkuset złotych miesięcznie, czyli 5-7 tys.
rocznie. Z kolei zabiegi np. w obrębie twarzy, czyli seria peelingów, rozluźnianie zmarszczek mimicznych
toksyną botulinową, niezbyt rozległe zabiegi wypełniania tkanek mogą dać rocznie zbliżoną sumę ”
– mówi dr Waldemar Jankowiak.
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Alternatywą dla klasycznej kosmetyki
stanowią kosmetyki przygotowywane
pod kątem indywidualnych
potrzeb pacjenta.

Istotną część prawidłowo przeprowadzonej
wizyty w gabinecie stanowi tzw. check-up skóry,
który pozwala określić m.in. poziom nawilżenia,
natłuszczenia, elastyczności skóry i zaplanować
ewentualne zabiegi lekarskie oraz codzienną tzw.
celowaną kosmetykę. Ogromnym atutem takich
kosmetyków jest nie tylko opcja użycia substancji
zarezerwowanych dla leków (a więc bardziej
aktywnych), ale również możliwość adaptacji
kosmetyku do odczuć pacjenta oraz obiektywna
kontrola jego efektywności poprzez powtórzenie
check-up skóry. Od niedawna wykorzystuje się
w ich produkcji również tkanki autologiczne
(najczęściej uzyskiwane z krwi pacjenta)
– mówi dr Andrzej Ignaciuk.
Prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
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Karboksyterapia
i osocze bogatopłytkowe

przełom w odmładzaniu

Podczas X edycji konkursu „Perły Dermatologii Estetycznej” docenione zostało połączenie
terapii osoczem bogatopłytkowym AUTOLOGIC Therapy z karboksyterapią C.D.T.
Evolution nagrodzone przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych w
kategorii „Zabieg roku 2014”.
Na czym polega korzystne współdziałanie tych dwóch zabiegów?

Jak to działa?

AUTOLOGIC CREAM
indywidualne podejście do naturalnego piękna

Karboksyterapia to bezpieczne i kontrolowane zastosowanie
medycznego dwutlenku węgla (CO₂). Poprawia krążenie
w tkankach, teksturę i elastyczność skóry, stymuluje
produkcję nowego kolagenu i tworzenie zdrowych naczyń
włosowatych. Autologic Therapy polega zaś na rewitalizacji
skóry dzięki jej autologicznej odbudowie komórkowej. Od
pacjenta pozyskiwana jest niewielka ilość krwi, z której
odzyskuje się osocze bogatopłytkowe. Ta naturalna mało
inwazyjna metoda świetnie sprawdza się w odmładzaniu
i ujędrnianiu delikatnej skóry wokół oczu, ust, na twarzy,
szyi, dekolcie lub dowolnej okolicy całego ciała.

Dla kogo?
Zabieg C.D.T. Evolution w połączeniu z Autologic
Therapy dedykowany jest zarówno mężczyznom, jak
i kobietom. Poleca się go wszystkim osobom, które
dostrzegają u siebie oznaki starzenia i chcą przeciwdziałać
im, zachowując jednocześnie naturalny i zdrowy wygląd.
Ta zintensyfikowana terapia gwarantuje bezpieczeństwo,
najwyższą skuteczność i naturalny efekt.

Podczas zabiegu Autologic Therapy lekarz
może przygotować spersonalizowany
Autologic Cream poprzez dodanie do
specjalnej bazy, osocza bogatopłytkowego
pozyskiwanego z własnej krwi pacjenta.

AUTOLOGIC CREAM stosowany przez

pacjenta w domu pozwala:
• zwiększyć skuteczność rozpoczętej
w gabinecie medycznym terapii,
• skrócić czas rekonwalescencji po zabiegu,
• przedłużyć czas utrzymywania się efektów.

Kupon
Spersonalizowany krem w wyjątkowej ofercie
Każdy, kto skorzysta z zabiegu łączonego
C.D.T Evolution z Autologic Therapy
w wymienionych poniżej gabinetach otrzyma
Autologic Cream o wartości 350 zł.
Promocja obowiązuje w kwietniu, maju
i czerwcu 2015 r., bądź do wyczerpania zapasów.

Lista Gabinetów
Enjoy Gabinet Medycyny
Estetycznej
i Przeciwstarzeniowej,
Ostróda,
Dr Joanna Piskórz- Wapińska,
www.medycynaestetyczna.
ostroda.pl

Derma Puls Centrum
Dermatologii
Estetycznej
i Laserowej, Wrocław,
Dr Ewa Kaniowska,
Dr Michał Kaniowski,
www.dermapuls.com.pl

Klinika Dr Beata Dethloff,
Warszawa,
Dr Beata Dethloff
www.drbeatadethloff.pl

Murano Klinika
Dermatologii Klinicznej,
Estetycznej i Laserowej,
Warszawa,
Dr Paweł Rujna,
www.klinikamurano.com

Derma-Clinic Dr Orlitz ,
Częstochowa,
Dr Joanna Magdziarz-Orlitz,
www.derma-clinic.pl

DENmed, Toruń,
Dr Mariusz Pankowski,
Dr Katarzyna Butkiewicz,
Dr Magdalena Łuczak,
www.denmed.torun.pl
Viva-Derm Centrum
Dermatologii Estetycznej
i Kosmetologii,
Warszawa,
Dr Barbara WalkiewiczCyrańska,
www.viva-derm.pl

Dr Iwona Janczak
Gabinet Dermatologii
Klinicznej i Estetycznej,
Kalisz, ul. Olszowa 26,
tel. kom. +48 603 285 688,
tel. +48 62 757 44 69
Dermatochirurgia
Estetyczna i Laserowa,
Częstochowa,
Dr Kinga Nicer
i Dr Arkadiusz Nicer,
www.nicer.pl

Centrum Zdrowia i Urody,
Warszawa,
Dr Paweł Siennicki,
www.szpzlo-ochota.pl
Juwena Gabinety
Dermatologii
Estetycznej, Bielsko Biała,
Katowice, Gliwice, Raciborz,
Dr Krystyna Pawełczyk-Pala,
www.juwena.pl
Elesthetic Clinic Klinika
Medycyny
Estetycznej, Warszawa,
Dr Elżbieta Podgórska,
www.elesthetic.pl
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Czas
znów jest
po Twojej
stronie

W trosce o naturalne piękno
Twojej skóry, Mesoestetic –
laboratorium z wieloletnim
doświadczeniem w kosmetologii i medycynie estetycznej – przygotowało kuracje,
które dostarczają substancji
aktywnych niezbędnych do
jej prawidłowego funkcjonowania. Kuracje Mesoestetic to program zabiegów
profesjonalnych wykonywanych w dobrych salonach piękności oraz wysokiej jakości pielęgnacja
domowa do każdego typu skóry. Serce kuracji stanowią wyjątkowe substancje aktywne – fizjologiczne czynniki, składniki potrzebne i naturalnie
występujące w każdej skórze. Wraz z wiekiem ich poziom w skórze spada,
przez co powstają niedobory, a w ich konsekwencji dochodzi do nasilenia
procesów starzenia. Skóra traci jędrność, elastyczność i młodzieńczy blask,
pogłębiają się zmarszczki. Profesjonalnie dobrany program pielęgnacji
zapewnia uzupełnienie niedoborów tych substancji, dzięki czemu skóra
odzyskuje naturalną równowagę i sama może aktywnie przeciwdziałać
procesom starzenia.

Energy C – kuracja o silnym działaniu rozświetlającym, antyoksydacyjnym i nawilżającym
skórę. Specjalna forma witaminy C gwarantuje
jej maksymalne przyswajanie i wysoką aktywność w procesach metabolicznych. Intensywnie odświeża i rozpromienia skórę, chroniąc ją
przed szkodliwym wpływem wolnych rodników
i czynników zewnętrznych. Dodaje blasku, wyrównuje koloryt, głęboko nawilża, działa przeciwzmarszczkowo.
Collagen 360 – czysty kolagen morski wzbogacony o aminokwasy i sole mineralne, retinol, peptydy
mimetyczne, witaminy. Kuracja o intensywnym
działaniu napinającym i ujędrniającym skórę.

Wyłącznym dystrybutorem marki Mesoestetic
w Polsce jest firma Bio Profil Polska.

Redukuje widoczne oznaki starzenia w postaci
zmarszczek, utraty elastyczności, spadku nawilżenia i jędrności skóry. Składniki aktywne pobudzają
regenerację uszkodzonych i syntezę nowych włókien kolagenowych. Skóra staje się wyraźnie młodsza, jędrna i sprężysta, zmarszczki są wygładzone.
Stem Cell – wysokiej jakości wyciągi z komórek
macierzystych, witamina C i E, aloes, peptydy
mimetyczne, antyoksydanty. Kuracja przeznaczona do silnej regeneracji i odbudowy skóry.
Idealna po intensywnych zabiegach kosmetycznych i medycyny estetycznej, a także dla skóry
wymagającej szybkich działań naprawczych.
Czynniki wzrostu komórkowego, kompatybilne

Edyta Sztandara, kosmetolog
www.laperla-dayspa.pl
(Gdynia)

Lubię kuracje Mesoestetic ponieważ są najwyższej
jakości, zaawansowane technologicznie i bezpieczne w stosowaniu. Dzięki składnikom wykorzystywanym do pielęgnacji w gabinecie i w pielęgnacji
domowej, mają wielorakie działanie, dostosowane
do aktualnych potrzeb skóry: rozświetlające, regenerujące i rewitalizujące, nawilżające, liftingujące. Mogę zaproponować je
praktycznie każdej klientce, której skóra domaga się dogłębnej pielęgnacji,
niezależnie od pory roku.

www.bioprofil.pl

w działaniu z komórkami skóry, regulują procesy
odnowy i syntezy komórkowej. Zwalczają widoczne, zaawansowane procesy starzenia, przywracają równowagę i prawidłowe funkcje skóry.
Radiance DNA – globalna kuracja przeciwstarzeniowa remodelująca skórę. Kompleksowe
działanie anti-aging: redukcja zmarszczek, intensywne wygładzenie, poprawa napięcia i jędrności
skóry, korekcja owalu twarzy, wyrównanie kolorytu, przywrócenie blasku i promienności skóry,
intensywne nawilżenie. Peptydy mimetyczne,
koenzym Q10, kwas hialuronowy, DMAE, fosfolipidy lamelarne, zapewniają natychmiastowy
i długotrwały efekt odmładzający.
Dorota Dymek, kosmetolog
www.gabinetkosmetyczny-dd.pl (Wieliczka)

Kuracje Mesoesetetic to godny polecenia zabieg
bankietowy, przed wielkim wyjściem. Bardzo lubiany przez moje Klientki. Często wykorzystuję go
w technikach łączonych, tzn. przy zastosowaniu
profesjonalnych urządzeń medycznych. Cenię go za
wysoką skuteczność terapeutyczną i wszechstronność zastosowania. Po wyjściu z gabinetu moje
Klientki mogą przedłużyć efekty zabiegu, stosując produkty z pielęgnacji
homecare, na które składają się Krem na dzień/na noc, krem pod oczy oraz
często jako uzupełnienie, ampułki lub serum.

Polecane gabinety:
Andrychów Gabinet Kosmetyczny Bogusława Breczko Plac Mickiewicza • Bielsko-Biała Gabinet Kosmetyczny Nowakowska Anna Juliusza Słowackiego 5 • Chełm Gabinet Nowoczesnej Kosmetyki -Joanna Fedorczuk Lwowska 13 L • Częstochowa Salon
Fryzjersko - Kosmetyczny Uroda Dorota Wójcicka Dąbrowskiego 18 • Derma-Clinic Joanna Magdziarz – Orlitz Orkana 82 c • Gdynia Edyta Sztandara La Perla Harcerska 1-7/II • BEAUTY MEDICAL Kosmetologia & Medycyna Estetyczna Eugeniusz Bakun
Wincentego Pola, Momot Anna Harcerska 1/7/II • Kielce Gabinet Kosmetyki Profesjonanej Julita Stępień Żeromskiego 15/2 • LOREY Gabinet Kosmetyczny Barbara Barabasz • Kraków Dermiss Akademia Urody J. Staszczak Spółka Jawna Borkowska 5 B
• Łódź "FORM-STUDIO" Centrum Estetyki s.c. Tomasz Jóźwiak, Jerzy Syluk, Okoniowa 5, • "MILENA" Salon Kosmetyczny Milena Marchwicka Prezydenta Gabriela Narutowicza 32 • Bio Salon Piotrkowska; Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Teresa Chylińska
Sitowie 14: Salonik Urody "Lili" Przełajowa 8 • Piaseczno "HANA" -BEAUTY & Style Hanna Szymczak Orężna 20; Dermatologia i Kosmetologia Mickiewicza 14 a • Poznań Beauty Mill Wioletta Perz Dukielska 14B lok. 4 • Sopot Hotel Haffner Jana Jerzego
Haffnera 59 • Warszawa Adriana Stolarska Kosmetyka Profesjonalna ul. Miła 13/3; Mediko Urszula Reszotnik-Wiśniewska, Jana Pawła II 100; C-Zone Katarzyna Pisarek, Wenus 51/204; ELIX- Studio Medycyny Estetycznej s.c. Beata Sparżyńska-Cholewa,
Puławska 233, TERRA SPA Iwona Kossakowska Chmielna 5 lok. 7; HOLISTIC CLINIC Spółka z o.o. Biały Kamień 3 lok. U4; Gabinet Kosmetyki Lekarskiej "BELLA; Gabinet Dermatologii Leczniczej i Estetycznej Wiktorska 63 • Wieliczka Dymek Dorota Kosiby
7 • Wrocław Centrum Terapii Laserowej Paweł Kołtowski, Dorota Bałazińska, S. Jaracza 75
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„Obagi to dla mnie symbol zdrowia i energii skóry.
Kojarzy mi się ze słońcem i przyrodą Kalifornii,
skąd ﬁrma pochodzi oraz z zaawansowaną
technologią i profesjonalną opieką.”

Kasia Warnke

Ambasadorka marki Obagi

DBAMY O TWOJE PIĘKNO
Kosmetyki marki Obagi to produkty, dzięki którym podkreślisz swoje piękno, a Twoja skóra odzyska naturalny blask. Dedykowane są osobom, które cenią
profesjonalne rozwiązania i pielęgnację na najwyższym, światowym poziomie. Przewodnie hasło „Obagi for life” doskonale odzwierciedla zobowiązania
marki wobec kobiet - produkty Obagi zostały stworzone z myślą o wszystkich potrzebach i wymaganiach skóry. Eksperci marki podkreślają także, jak ważne
jest holistyczne podejście do pielęgnacji.
Obagi Professional-C Serum
zawiera czystą, stabilną witaminę C, która zwalcza wolne rodniki, wspomaga
syntezę kolagenu, rozjaśnia wyrównując koloryt skóry, ogranicza pojawianie
się zmarszczek, a także redukuje te istniejące. Serum sprawia, że cera staje
się gładsza i bardziej promienna.
Obagi Hydrate
zapewni Twojej skórze długotrwałe nawilżenie, nawet do 8 godzin od aplikacji.
Krem poprawia funkcje barierowe skóry przez co zapobiega przeznaskórkowej
utracie wody.

Obagi Sun Shield Matte SPF 50
zawiera ﬁltry o szerokim spektrum działania przeciw promieniowaniu UVA
i UVB co zwiększa ochronę przed poparzeniami słonecznymi i przebarwieniami
oraz opóźnia efekty starzenia się skóry.
Obagi ELASTIderm Eye Complete Complex Serum
lekkie, jedwabiste serum pod oczy. Zawiera kompleks odpowiednio dobranych
składników aktywnych, które ograniczają powstawanie zmarszczek, redukują
opuchliznę, przywracają skórze jędrność i sprężystość.

Produkty marki Obagi dostępne są w renomowanych gabinetach dermatologii i medycyny estetycznej
oraz w klinikach chirurgii plastycznej - lista placówek dostępna jest na stronie internetowej www.obagi.pl.
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 olecane
P
miejsca
CENTRUM MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO BIOTEK

Największe i najnowocześniejsze centrum makijażu
permanentnego w Polsce. Każdy może tu wykonać
perfekcyjny i naturalnie wyglądający makijaż permanentny oczu, brwi i ust oraz zabiegi z zakresu mikropigmentacji medycznej. Jest to też centrum szkoleniowe,
w którym profesjonaliści mogą podnosić swoje kwalifikacje. Wszystkie zabiegi i szkolenia przeprowadzane
są na najwyższej jakości urządzeniach, igłach i pigmentach oraz zgodnie ze standardami marki Biotek.
ul. Biały Kamień 5b, Warszawa
www.biotekpolska.pl

ARTISMED

Gabinet medycyny estetycznej i kosmetologii Artismed mieści się w urokliwej, przedwojennej willi, którą
piękny ogród oddziela od zgiełku centrum warszawskiego Mokotowa. Zabiegana, po ciężkim dniu, w Artismed odzyskasz spokój, a wysokiej klasy profesjonaliści zadbają o twoje dobre samopoczucie.
ul. Bukowińska 21/25, Warszawa, www.artismed.pl

DERMA PULS

Najnowsza wiedza i technologia to podstawy pracy
w centrum dermatologii estetycznej i laserowej Derma
Puls. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem wdrażają tu w życie najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny, z troską o komfort i dobre samopoczucie Pacjentów. Warto zaznaczyć, że Derma Puls posiada w swojej
ofercie specjalny pakiet dla młodych mam. Centrum
aktywnie włącza się też w działalność dobroczynną
i charytatywną.
ul. Barycka 1/3, Wrocław; www.dermapuls.com.pl

DERMAMED INSTYTUT

W ofercie Instytutu można znaleźć zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, kosmetologii, ortopedii, a nawet chirurgii onkologicznej czy
onkoplastycznej. To miejsce, gdzie pozbędziesz się
cellulitu, wymodelujesz swoje ciało, usuniesz zbędne
owłosienie oraz poprawisz to, co do tej pory wpędzało
Cię w kompleksy!
ul. Krzycka 92, ul. Traugutta 144, ul. Żeromskiego 77,
Wrocław, www.dermamed.com.pl

DERMEA

Profesjonalni, energiczni specjaliści z wszechstronną
wiedzą z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej,
chirurgii ogólnej i histopatologii oraz najnowocześniejszy sprzęt, to przepis na sukces Gabinetu Dermatologii Ogólnej i Estetycznej Dermea. Tu twoja skóra
odzyska zdrowy i młody wygląd, a ty zachwycisz się
panującą tu przyjazną atmosferą.
ul. Filtrowa 62/62a, Warszawa, www.dermea.pl
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DR ANDRZEJ IGNACIUK
– MEDYCYNA ESTETYCZNA

Dr Andrzej Ignaciuk to prekursor medycyny estetycznej w Polsce. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz przede
wszystkim jednym z najbardziej cenionych i doświadczonych lekarzy w dziedzinie medycyny estetycznej
w naszym kraju. Specjalizuje się w korekcji defektów
estetycznych twarzy przy użyciu toksyny botulinowej,
wypełniaczy, kwasu polimlekowego oraz diagnostyce
i terapii cellulitu.
ul. Przyjaciół 9/6, Warszawa
www.drignaciuk.pl

ESTETICA NOVA

Znajdująca się na warszawskiej Ochocie klinika Estetica Nova to połączenie wiedzy, doświadczenia i pasji. To
miejsce, gdzie poddasz się najskuteczniejszym zabiegom z zakresu medycyny estetycznej na twarz i ciało.
W klinice dostępnych jest szereg procedur służących
rewitalizacji i stymulacji skóry: m.in. Laser CO2, osocze bogatopłytkowe, peelingi chemiczne. Wykorzystuje się tu także nowe technologie, m.in. dedykowane
lekarzom fale radiowe, Pellevé, karboksyterapię Fenix
oraz urządzenie Cellactor do emisji fali uderzeniowej
skutecznie likwidujące cellulit.
ul. Opaczewska 43 lok. 4, Warszawa
www.esteticanova.com.pl

KLINIKA ESTIVANCE

Połączenie najnowocześniejszych sprzętów i wieloletnie doświadczenie lekarzy specjalistów to przepis na
sukces Kliniki Dermatologii i Medycyny Estetycznej
Estivance! Miejsce to słynie ze światowej klasy technologii służących rewitalizacji skory, usuwaniu przebarwień, leczenia wszelkich problemów dermatologicznych. Ale to nie wszystko! W połączeniu z medycyną
estetyczną i chirurgią plastyczną sprawia, iż w kompleksowy sposób możesz zająć się tu swoją urodą!
ul. Bukowińska 22a, Warszawa
ul. Gagarina 1, Radom, www.estivance.pl

GABINET CHIRURGII PLASTYCZNEJ
DR TADEUSZ WITWICKI

Gabinet oferuje spektrum zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i dermatologii. W ofercie m.in. zabiegi wyszczuplające i ujędrniające np. LPG® Endermologie, Slim Lipo czy
Karboksyterapia Fenix. Dr Witwicki jest uznanym
specjalistą z wieloletnim doświadczeniem, szkoleniowcem metody Slim Lipo oraz rekonstrukcji piersi. To bez wątpienia jest najlepszą rekomendacją!
ul. Nasturcjowa 6, Warszawa
www.drwitwicki.pl

GOLD CLINIC

Gold Clinic dr. Macieja Rogali oferuje szeroki wachlarz usług – od najbardziej podstawowych zabiegów
kosmetycznych, po zaawansowane zabiegi medycyny
i ginekologii estetycznej. Jako pierwsza w Polsce oferuje laserowe zabiegi leczenia wysiłkowego nietrzymania
moczu. Jest również pierwszą kliniką, wykonującą zabiegi powiększania i modelowania biustu oraz pośladków preparatem Aquafi llingR bodyline oraz liposukcję innowacyjnymi kaniulami Millenium.
ul. Wielicka 43/2, Warszawa, www.goldclinic.pl

GREJS

To miejsce, w którym poddasz się nie tylko zabiegom
z zakresu medycyny estetycznej, ale również chirurgii
plastycznej. W ofercie znajduje się m.in. operacja powiek górnych i dolnych, usuwanie zmian skórnych,
rozjaśnianie przebarwień, zabiegi z wykorzystaniem
sprawdzonych i skutecznych wypełniaczy, osocza bogatopłytkowego, peelingi chemiczne.
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/33
Warszawa, www.grejs.eu

KLINIKA AMBROZIAK

Pacjenci cenią Klinikę Ambroziak za wiedzę na światowym poziomie, wysokiej klasy komfort i profesjonalizm.
W tym miejscu odnaleźć można pełen zakres zabiegów
z zakresu dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej i naczyniowej, ginekologii estetycznej, laryngologii,
fizjoterapii i kosmetologii. Klinika Ambroziak, jako
jedna z niewielu w Polsce, proponuje też kompleksowe
zabiegi dla kobiet w ciąży i młodych mam.
Al. Gen. W. Sikorskiego 13/U1, Warszawa
www.klinikaambroziak.pl

KLINIKA ESTETYKI CIAŁA

"Pacjent po zabiegu powinien wyglądać lepiej, a nie
tylko inaczej" - mówi dr Jankowiak, założyciel Kliniki
Estetyki Ciała. Do swoich Pacjentów podchodzi holistycznie, oferując im nie tylko usługi z zakresu medycyny estetycznej, ale i odnowę biologiczną, kosmetykę,
zajęcia yogi i tai-chi oraz konsultacje psychologa. Klinika jest jednym z pierwszych ośrodków medycyny estetycznej w Polsce i od 15 lat pracuje na swoją renomę.
ul. Margonińska 22, Poznań; www.kec.pl

KLINIKA KWARECKA

To medycyna estetyczna i laseroterapia na wysokim
poziomie. Profesjonalizm, doświadczenie oraz najwyższa jakość świadczonych usług pozwoliły Klinice na
zdobycie zaufania wśród setek klientów z całej Polski.
Główne zabiegi to: toksyna botulinowa, powiększanie
ust, lipoliza, laseroterapia, mezoterapia, regeneracja
włosów, skuteczne leczenie nadpotliwości, jak również
nowoczesny peeling fotodynamiczny czy wolumetria.
ul. Skolimowska 3 lok. 2, Warszawa
www.klinikakwarecka.pl

KLINIKA MEDYCYNA URODY

Mieszcząca się na warszawskim Mokotowie Klinika
Medycyna Urody to miejsce, gdzie odzyskasz drugą młodość i poprawisz to, co do tej pory tak bardzo
Ci przeszkadzało. Zabiegi na bazie komórek macierzystych i osocza bogatopłytkowego, pełny zakres
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii
plastycznej, flebologii – to tylko część z dostępnej
oferty. Najnowocześniejsze sprzęty, laboratorium oraz
doświadczeni specjaliści sprawiają, że jest to miejsce
z chęcią wybierane przez pacjentów!
ul. Domaniewska 39A, Warszawa
www.medycynaurody.pl

LA ESTETICA

12 lat doświadczenia w medycynie estetycznej, to niewątpliwy atut gabinetu La Estetica z Płocka. Pacjenci
są tu otaczani kompleksową opieką. Mają możliwość
skonsultowania się nie tylko ze specjalistą medycyny

estetycznej, ale także chirurgiem naczyniowym, gastroenterologiem, psychoterapeutą i dietetykiem. La
Estetica to bogata wiedza, sprawdzone preparaty najwyższej jakości i stale unowocześniany sprzęt.
ul. Królewiecka 28/9, Płock; www.laestetica.pl

KLINIKA LA PERLA

Sieć specjalistycznych klinik, które od ponad dekady
pozwalają kreować piękno z największą starannością.
Atuty Klinik La Perla to: wykwalifikowana kadra lekarzy medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, kosmetologów oraz masażystów, nowoczesne kosmetyki
Hi-tech i najskuteczniejszy sprzęt. La Perla jest liderem
w wykonywaniu zabiegów liposukcji Body Jet, oferuje
również pomoc trenera personalnego i własne SPA.
ul. Łowicka 21b/1, Warszawa; ul. Wilcza 22a, Warszawa; ul. Witosa 31 lok. 103b, 1 p., Warszawa; ul. Grzybowska 63, Warszawa; ul. Wielopole 4, Kraków;
ul. Balzera 21d, Zakopane; ul. Telimeny 1, Józefów;
www.klinikalaperla.pl

MANDALA

To klinika, w której docenia się duet ciała i ducha.
Doświadczenie i wiedza lekarzy pozwalają Pacjentom
utrzyma balans. Troszcząc się o najwyższe standardy opieki medycznej dr Samir Ibrahim oraz lekarze
tworzący zespół kliniki Mandala uczestniczą w seminariach, szkoleniach, poznając nowoczesne techniki
leczenia. To pozwala na wprowadzenie innowacyjnych, często jedynych w Polsce zabiegów z obszaru
laserowej chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej,
dermatologii, chirurgii naczyniowej, gastrologii, dietetyki oraz transplantacji włosów.
ul. Chwiałkowskiego 28/7, Poznań
www.mandalaclinic.com

SASKA CLINIC

Dr Iwona Radziejewska-Choma od ponad 12 lat
zajmuje się medycyną estetyczną, przeciwstarzeniową
oraz flebologią. Swoje doświadczenie wykorzystuje
także jako szkoleniowiec z zakresu podawania chirurgicznych nici liftingujących, wypełniaczy i intralipoterapii. Dbałość o przywracanie klientom pięknego
i naturalnego wyglądu to jej pasja. Koncentruje się na
zabiegach prewencyjnych i pomaga odtworzyć to, co
skóra utraciła z wiekiem.
ul. Saska 6a/4, Warszawa, www.radziejewska.pl

STHETIC

Klinika Sthetic powstała z pasji i wieloletniej pracy
dr Aleksandry Jagielskiej - doświadczonego lekarza,
międzynarodowego eksperta i wykładowcy w dziedzinie medycyny estetycznej. W tym wyjątkowym
na urodowej mapie Warszawy miejscu wykonuje się
m.in. nowatorskie przeszczepy tkanki tłuszczowej
bogatej w komórki macierzyste, a także liczne zabiegi
z zakresu medycyny estetycznej, ginekologii, chirurgii
oraz kosmetologii.
ul. Mokotowska 15A lok. 2B, Warszawa; www.sthetic.pl

TIME CLINIC

Klinika oferuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, fl ebologii i kosmetyki, a także makijażu trwałego.
Klinika specjalizuje się w niechirurigicznym liftingu
twarzy (m.in. wolumetria, nici Silhouette Soft)
Al. Witosa 31, Warszawa, www.timeclinic.pl

Tekst: Ewa Kot-Izdebska

Mężczyzna w gabinecie
medycyny estetycznej
Mężczyzna poddający się zabiegom z zakresu medycyny
estetycznej nie budzi już zdziwienia. Jakie zabiegi wybiera
najczęściej? Sprawdziliśmy!

Gdzie się podział dawny macho?

Postępujące zmiany kulturowe dowodzą, że nie tylko kobiety chętnie dbają
o swój wygląd. W drogeriach bez problemu możemy znaleźć produkty dedykowane specjalnie dla Panów, siłownie zapełniają się mężczyznami zainteresowanymi modnym ostatnio crossfitem, a blog poświęcony wyłącznie męskiej
modzie, prowadzony przez Mr. Vintage, czyli Michała Kędziorę, czyta ponad
120 tysięcy osób miesięcznie. Wszystko to dowodzi, że współczesny mężczyzna, choć nie jest postrzegany przez pryzmat ciała, przestał być też niewidoczny, a co więcej, zaczął interesować się poprawą swojego wyglądu i modą.

W gabinecie

Chociaż zabiegi typowo kosmetologiczne to wciąż domena kobiet i być może niektórym osobom kojarzą się nadal niemęsko, to nowoczesna medycyna estetyczna coraz chętniej otwiera się na mężczyzn chcących zmienić swój wygląd. Jak się
okazuje, Panowie korzystają z tej samej gamy zabiegów co Panie, gdyż często to
samo im doskwiera – niektóre kompleksy są uniwersalne dla obu płci. Mężczyźni
najchętniej decydują się na zabiegi, które nie powodują wyłączenia z codziennej aktywności i nie wymagają długiego okresu rekonwalescencji, a ich efekt jest widoczny tuż po
lub w niedługim czasie. Panowie decydują się na zabiegi redukujące zmarszczki – toksynę botulinową, wypełnianie zmarszczek Radiesse czy iniekcje kwasu hialuronowego.
Zdarza się, że ze względu na swoje zamiłowanie do techniki i zainteresowanie tym co
nowe, często wybierają zabiegi z użyciem zaawansowanych urządzeń np. emitującym
fale radiowe Pellevé – mówi dr Ewa Rybicka z kliniki Estetica Nova. Mężczyźni
często poddają się również laserowemu usuwaniu tatuaży, redukcji rozstępów czy
usuwaniu nadpotliwości za pomocą toksyny botulinowej. W zakresie modelowania sylwetki niedawnym hitem stały się silikonowe implanty mięśni. Panowie coraz
częściej proszą o pomoc w redukcji opornej, lokalnej otyłości. Problem można rozwiązać
stosując lipolizę iniekcyjną lub liposukcję laserową czy chirurgiczną. Szczególnym rodzajem otyłości miejscowej jest nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicy sutków, w takim przypadku można wykonać zabieg ginekomastii – kontynuuje dr Ewa Rybicka.

Praca w parze

Panowie coraz chętniej sięgają po dodatkowe możliwości medycyny estetycznej,
doceniając ich skuteczność i szybko osiągane rezultaty. Do wizyt w gabinetach
medycyny estetycznej zachęcają ich też partnerki, które potrafią podpowiedzieć
swojemu partnerowi, jaki wypróbowany już przez nie zabieg, może poprawić
kondycję skóry lub zniwelować inne problemy dostrzegane z wiekiem. Wielu
mężczyzn zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiednio dobrane zabiegi i preparaty potrafią dać subtelny efekt, lecząc nie tylko ciało, ale również głębokie
kompleksy.
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ROZWIĄZUJEMY

problemy
Terapia od Epionce

Wspomaga naturalne procesy odbudowy i regeneracji skóry uszkodzonej.
Gwarantuje skuteczne działanie terapeutyczne dla najbardziej
wymagających. Kompleksowo poprawia wygląd i zdrowie skóry!

1. Problem: skóra trądzikowa, matowa, ziemista cera.

• Rozwiązanie: Peeling Lite Refresh.
Unikalna procedura z zastosowaniem peelingu Lite Refresh sprawia, że
skóra wygląda promiennie i świeżo. Widoczne jest napięcie i nawilżenie
skóry. Peeling zmniejsza pory i niweluje stany zapalne. Wymiana
komórkowa następuje w sposób niewidoczny, czyli bez kłopotliwego,
nieestetycznego złuszczania.

2. Problem: wyprysk, suchość i swędzenie.

• Rozwiązanie: Medyczny krem barierowy.
Pomaga szybko naprawić i zregenerować barierę skóry. Pozwala właściwie
pielęgnować skórę zapewniając prawidłowe nawilżenie i natychmiast
przywraca optymalne funkcje bariery, niezbędne do ochrony jej
powierzchni.

3. Problem: nadmierne złuszczanie się skóry, nierówności, krosty.
• Rozwiązanie: Lityczny żel oczyszczający.
Doskonały preparat umożliwiający głębokie oczyszczenie porów, co
pozwala skutecznie pozbyć się niedoskonałości skóry bez nadmiernego
uszkodzenia naturalnej bariery ochronnej. Pomaga zmniejszyć
zaczerwienienia związane z zapalnymi zmianami skórnymi.

4. Problem: nierównomierne zabarwienie kolorytu skóry.

• Rozwiązanie: Perfekcyjne serum rozjaśniające.
Rozjaśnia i odświeża skórę oraz koryguje jej nieregularne zabarwienie.
Poprawia wygąd skóry z ciemnymi plamami i odbarwieniami, przy braku
działania drażniącego. Zapobiega powstawaniu nowych przebarwień.

www.epionce.pl
CLINICA ESTETICA
ul. Szosa Chełminska 84/86, Toruń, www.pcme.pl
INSTYTUT ZDROWIA I URODY „FENIKS”
ul. Giełdowa 4a lokal U2, Warszawa, www.spafeniks.pl
BEAUTY MEDICAL SPA
ul. Rydygiera 19 , Warszawa, www.beautymedspa.pl
AMBASADA URODY
ul. Korczak 8c, Kalisz, www.ambasadaurody.kalisz.pl
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SALON KOSMETYKI PROFESJONALNEJ
„MADDALENA”
ul. Bielska 14a, Płock, www.maddalena.pl
MY BODY CLINIC
ul. Wielicka 42 C lok. 4, Kraków, www.mybodyclinic.pl
Centrum Medycyny Estetycznej „MED-EST”
ul. Sławin 25, Lublin,
www.medycynaestetyczna.net

Rekomendowane gabinety i kliniki
SALON CRYSTAL
ul. Jana Olbrachta 46, Warszawa,
www.salonkosmetycznycrystal.pl
AKADEMIA URODY 24H
ul. Szolc-Rogozinskiego 3, Warszawa,
www.akademiaurody24h.pl
DIVIA
ul. Bratkowa 11 , Kraków , www.divia.pl

Dlaczego
warto posiadać
dyplom

PSME

Bezpiecznie
do piękna
www.estheticon.pl

wiarygodny przewodnik po świecie
piękna i zdrowia

Potrzebujesz pomocy z wyborem
zabiegu i lekarza?
"Chciałabym podziękować, bo za pośrednictwem Estheticon trafiłam na Panią Doktor, która nie zostawiła mnie z moim problemem - źle
wykonaną mezoterapią pod oczami zbyt mocno usieciowanym kwasem hialuronowym. Efektem był obrzęk limfatyczny pod jednym okiem. Pani Doktor
przyjęła mnie w dogodnym dla mnie terminie i wykonała zabieg laserem CO2.
Przed zabiegiem dostałam znieczulenie miejscowe, ale nie odczuwałam dolegliwości, dostałam także instrukcję postępowania po zabiegu, zostałam uprzedzona o efektach zmieniającej się skóry po laserze i o tym, jak mam postępować, tzn. jak pielęgnować twarz. Myślę, że jeszcze będę musiała raz powtórzyć
ten zabieg, ale już czuję znaczną różnicę w wyglądzie, rzecz jasna na korzyść.
Zapomniałabym dodać, że następnego dnia po zabiegu Pani Doktor osobiście
dzwoniła do mnie pytając, czy nic złego się nie dzieje i jak się czuję. Oby więcej
było takich lekarzy!
Estheticon polecam każdej kobiecie, która ma problem albo nie
wie, gdzie udać się na zabieg medycyny estetycznej.
Dziękuję. Pacjentka Bożena".

• Wybierz odpowiedni zabieg
• Znajdź dobrego specjalistę
• Podziel się swoimi doświadczeniami
• Pozostaw opinię
• Zapoznaj się z rekomendacjami innych
• Zobacz efekty zabiegów
• Pytaj się lekarzy
• Porównaj ceny

Planujesz rozwój osobisty i zawodowy w dziedzinie
medycyny estetycznej? Chcesz otworzyć własny gabinet?
Podpowiadamy jak uzyskać dyplom renomowanej
szkoły i zdobyć wykształcenie na wysokim poziomie,
bliskim specjalizacji lekarskiej.
Światowy rynek usług medycyny estetycznej rośnie z roku na rok. Jak wynika z ostatniego raportu
International Master Course on Aging Skin 2014 (IMCAS Paris) w 2012 roku był on wart 4,4 mld euro,
w 2013 r. 4,6 mld, a w 2014 r. już 4,9 mld euro. W Polsce popularność tej gałęzi medycyny rośnie
jeszcze dynamiczniej. Wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju zarówno Polki, jak i Polacy,
coraz chętniej sięgają po zabiegi regeneracyjne i odmładzające. To z kolei przekłada się na większe
zainteresowanie lekarzy świadczeniem usług z tego zakresu.

Cenna wiedza

Ponieważ medycyna estetyczna jest kierunkiem nowym, wymaga specyficznej edukacji i ciągłego
szkolenia swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych. Jest to istotne zwłaszcza wobec ciągłego rozwoju technologii i wielu nowości farmaceutyczno-kosmetycznych pojawiających się co rok na
rynku. Zdobycie takiej wiedzy umożliwiają liczne kursy i szkoły, ale większość z nich nie kładzie wystarczającego nacisku na umiejętności praktyczne i samodzielną pracę z wykorzystaniem renomowanych produktów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy chcącym rozwijać się w dziedzinie
medycyny estetycznej Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego powołało
w 2002 r. Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej (PSME). Obecnie jest to najstarsza i największa
szkoła medycyny estetycznej w Polsce.

Dlaczego warto wybrać PSME?

− nacisk na trening umiejętności praktycznych;
− samodzielne wykonywanie zabiegów;
− sprzęt i preparaty renomowanych producentów;
− wiedza przekazywana przez polskich i zagranicznych ekspertów;
− najwyższy poziom kształcenia, bliski specjalizacji lekarskiej.

O tym, że poziom jej kształcenia utrzymuje się na wysokim poziomie świadczy fakt, że w 2014 r.
wyróżniono ją nagrodą „EuroSymbolu Nowoczesnego Kształcenia”. Szkoła prowadzi zajęcia dla lekarzy wszystkich specjalności, którzy zamierzają prowadzić praktykę z zakresu medycyny estetycznej.
I choć medycyna estetyczna nie jest specjalizacją medyczną, to dyplom PSME gwarantuje zdobycie
wykształcenia w formie i na poziomie bliskim specjalizacji lekarskiej, pod okiem nie tylko polskich,
ale i zagranicznych specjalistów-praktyków.

Kto może podjąć naukę w PSME?

Naukę w szkole może podjąć każdy lekarz, który posiada dyplom ukończenia Akademii Medycznej
na kierunku lekarskim i czynnie wykonuje swój zawód. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem
testowym oraz prezentacją pracy dyplomowej przed Komisją złożoną ze specjalistów. Absolwenci
uzyskują tytuł Lekarza medycyny estetycznej, nadawany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 (22) 6285821
napisz: medycyna.estetyczna@wp.pl
lub wejdź na
www.psme.waw.pl
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