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Pełna 
blasku

Rubinowy krem 
Magnificence Crème 

Rouge  
o dwuetapowym 

działaniu 
korygującym. 

Przywraca 
równomierny koloryt, 

blask i promienny 
wygląd. lierac,  

280 zł/50 ml 
www.lierac.com.pl

WyjątkoWe usta
lipowypełniacz lipRenew™ Plump & De-age treatment to 
idealne rozwiązanie dla osób pragnących bardziej jędrnych 

i wydatniejszych ust.  Zwiększa ich objętość dzięki 
zawartości wyciągu z nasion sezamu. Pevonia, 295 zł/15 ml

www.pevonia.pl

eliksiR 
MłoDośCi 
Factor G Renew 
serum zawiera 

czynniki wzrostu, 
komórki macierzyste 
jabłoni oraz koktajl 

antyoksydacyjny, które 
opóźniają procesy 

starzenia skóry. 
sesderma,  
199 zł/30 ml

www.sesderma.pl skóRa  
oD noWa
RHa™ serum 
pomaga 
reaktywować 
naturalne 
mechanizmy skóry 
umożliwiające jej 
regenerację: 
odnowę 
komórkową oraz 
przebudowę tkanki. 
teoxane 
laboratories,  
345 zł/30 ml 
www.newderm.pl

MoC naWilżania
serum dotleniające Hydragenist  
zawiera biomimetyczny tlen, kwas 
hialuronowy, witaminy i minerały 
oraz kwasy owocowe aHa. 
intensywnie nawilża skórę, 
sprawia, że staje się napięta  
i promienna. lierac, 164 zł/30 ml
www.lierac.com.pl

O TYM SIĘ MÓWI!
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BEZPIECZNE WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK  
1 Radiesse – wypełniacz z hydroksyapatytem wapnia poprawiający gęstość 
skóry 2 Belotero – szeroka gama wypełniaczy z kwasem hialuronowym, która 
pomaga pozbyć się praktycznie wszystkich rodzajów zmarszczek i bruzd.  
3 Juvéderm® Voluma, kwas hialuronowy do zabiegów wolumetrycznych  
4 TEOSYAL® RHA – kwas hialuronowy stosowany do najbardziej ruchomych 
obszarów. łagodnie wypełnia zmarszczki 5 F i l lderma – linia z kwasem 
hialuronowym dająca naturalne efekty wypełniania.

beZ linii i ZMaRsZCZek 
sisleŸa kompleksowy krem do 
pielęgnacji skóry okolic oczu i ust.  
bogactwo składników zapewnia 
odżywienie i regenerację skóry, a także 
poprawia jej nawilżenie, jędrność  
i elastyczność. sisleŸa, 640 zł/15 ml  
www.sisley-paris.com/pl-PL/

CoFnąć  
CZas 
turn over – krem 
redukuje przyleganie 
komórek naskórka  
w warstwie rogowej 
skóry i ułatwia 
złuszczanie jej 
wierzchnich warstw. 
niweluje oznaki 
starzenia, pozostawiając 
skórę gładką, jednolitą  
i delikatną. Dermaceutic, 
170 zł/40 ml  
www.dermaceutic.com.pl

WięCej 
tlenu

bionic oxygen Facial 
 to aktywna kremowa 

maska dotleniająca  
o unikalnej formule 

pianki. Zawiera czysty 
tlen cząsteczkowy  

i opatentowany 
kompleks kwasów 
PHa bioniC, który 

dostarcza skórze 
energii i odmładza. 

bioprofil, 250 zł/97 ml 
www.bioprofil.pl
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akCja 
aktyWaCja 
GenoMiX algowy 
aktywator do  
twarzy to serum  
z kompleksem intelli-
Gen. jest on zdolny 
do regulacji pracy 
ponad 20 genów 
odpowiedzialnych  
za wielopoziomową 
odnowę skóry.  
Dr irena eris  
146 zł/30 ml  
www.drirenaeris.com
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Medyc y na
estetyczna 

1 PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America – badania nad 
uniwersalnymi cechami, które czynią twarz kobiecą i męską oraz łagodną i agresywną w odbiorze. 

• Wybierz odpowiedni zabieg
• Znajdź dobrego specjalistę
• Umów się na konsultacje
• Podziel się swoimi doświadczeniami
• Pozostaw opinię

Znajdź swój zabieg! Znajdź swojego lekarza!
Wejdź na www.estheticon.pl!

•  Zapoznaj się z rekomendacjami 
innych

• Zobacz efekty zabiegów
• Pytaj się lekarzy
• Porównaj ceny

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

Jakie cechy czynią kobietę atrakcyjną? 
Badania naukowe1  potwierdzają, że nie jest to tylko młody czy 
proporcjonalny wygląd twarzy, ale także błyszczące oczy, wigor 
i uśmiech. Niedoskonałości urody możemy poprawić dzięki 
eksperckiej wiedzy lekarzy medycyny estetycznej, ale żaden 
preparat nie zagwarantuje nam zastrzyku życiowej energii, pew-
ności siebie i chęci do spełniania marzeń. Dlatego równie ważne, 
obok regularnie wykonywanych rytuałów anti-aging, jest pie-
lęgnowanie tego, co daje nam radość i satysfakcję niezależnie od 
wieku. Każda z kobiet jest bowiem niepowtarzalna. Radość życia 
i pewność siebie, to właśnie ten trudny do określenia błysk w oku, 
który jak magnes przyciąga otoczenie. Pielęgnujmy go troskliwie. 

Zapraszamy do lektury
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• Kompleksowa obsługa marketingowa i PR (kampanie rekla-
mowe i public relations, media tradycyjne i Internet) • Eventy  
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Medyc y na
estetyczna 

nie M a się 
czego bać!

Zdarza się, że kiedy rozważamy 
poddanie się po raz pierwszy 

zabiegowi medycyny estetycznej, 
przed oczami stają nam 
przykłady nieudanych 

metamorfoz. Napompowane usta, 
karykaturalne rysy twarzy, 

sztuczny wygląd... Jak uniknąć 
tak niekorzystnych efektów?  
I gdzie szukać winnego – po 

stronie lekarza, czy pacjenta?
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dr Andrzej Ignaciuk, 
prezes polskiego Towarzystwa 
medycyny estetycznej i anti-aging, 
dyrektor pSme pTL

medycyna estetyczna postrzegana jest przez 
część mediów jako ta, którą można wykonać 
„na życzenie” oraz niosąca ryzyko niechcia-
nej „transformacji” pacjenta. inna sprawa, że 
wspomina się o tym głównie w odniesieniu 
do celebrytów. Jaka jest prawda? Czy jest się 
czego bać przekraczając próg gabinetu me-
dycyny estetycznej?
nieestetyczny wygląd po zabiegu może być 
czasami efektem błędu lekarza, niewłaściwe-
go zachowania pacjenta, bądź też powikła-
niem, które niestety może się zdarzyć.
prawdą jest, że na karykaturalny wygląd mu-
szą w większości przypadków zapracować 
dwie osoby – pacjent i lekarz. Ten pierwszy 
może mieć takie, a nie inne poczucie piękna, 
i ma do tego prawo. niestety, inna sprawa, że 
może być ono dalekie od powszechnie przy-
jętych kanonów i granic zdrowego rozsądku. 
natomiast lekarz zajmujący się medycyną 
estetyczną powinien mieć poczucie estetyki, 
symetrii i harmonii. Znać dobrze 
pacjenta, wiedzieć co można zro-
bić, aby jego wygląd poprawić, co 
będzie dla niego dobre i jak dale-
ko może się posunąć. Lekarz ma 
prawo, a nawet obowiązek, odmó-
wić wykonania zabiegu w sytuacji, 
gdy ten okaże się „szkodliwy” dla 
pacjenta. Gorzej, jeśli w końcu 
znajdzie się ktoś, kto spełni nawet 
najbardziej absurdalne życzenie...
Lekarz z pacjentem powinni prze-
analizować to, co planują zrobić, 
określić możliwości osiągnięcia 
wyznaczonego celu, rozważyć 
ryzyko i koszty zabiegu. w pełni można to 
zrobić tylko wtedy, gdy wytwarza się nić poro-
zumienia między specjalistą a pacjentem, gdy 
lekarz jest odpowiednio przygotowany i ma 
wystarczające doświadczenie w wykonywa-
niu trudniejszych procedur. Jak to sprawdzić? 
pytać, pytać i jeszcze raz pytać. i mieć czas 
na zastanowienie. nie wierzyć ślepo w popu-
larność medialną. Bardzo często nie idzie za 
nią prawdziwy talent – ten lubi bowiem ciszę 
i dyskrecję. i na koniec rada dla pacjentów – 
uważajcie na nowości. Te bowiem potrzebują 
czasu, aby potwierdzić swoją wartość.

prof. dr hab. n. med. 
Paweł Surowiak, 
lekarz medycyny estetycznej, 
członek Zarządu polskiego 
Towarzystwa medycyny estetycznej 
i anti-aging

w mediach można łatwo zauważyć nienatu-
ralne, przesadne rezultaty zabiegów medy-
cyny estetycznej. Takie przykłady chętnie po-
kazuje się w programach rozrywkowych lub 
wśród gwiazd na czerwonym dywanie. Jednak 
wszystkich pacjentów, którzy boją się „efektu 
maski” czy zbyt wydatnych ust – uspokajam. 
nowoczesne metody zabiegowe w rękach doś- 
wiadczonych lekarzy medycyny estetycznej 
potrafią zdziałać cuda. Co więcej, pacjentom 
sprzyjają aktualne trendy – większość lekarzy 
z branży estetycznej dąży do uzyskiwania na-
turalnych efektów. kluczowy jest tutaj wybór 
dobrego specjalisty i renomowanego ośrodka 
leczniczego.
dobry lekarz to praktyk, który wykonał wiele 
zabiegów, a przy tym ma wyostrzony zmysł 

estetyczny - potrafi ocenić proporcje  
i zaproponować dobre rozwiązanie, 
zgodne z zasadą: „efekty powinny 
szeptać, a nie krzyczeć”. kluczo-
wym uzupełnieniem umiejętności 
specjalisty jest sprzęt, którym się 
posługuje. dlatego niezwykle ważną 
decyzją pacjenta jest wybór ośrod-
ka leczniczego. nigdy nie jest tak, że 
jednym aparatem można rozwiązać 
wszystkie problemy, od cellulitu po 
zmarszczki, dlatego dobra placów-
ka posiada kilka typów wysokiej ja-
kości urządzeń.
podkreślę jeszcze, że lekarz powi-

nien opracować dla pacjenta spersonalizowa-
ny program postępowania i zaproponować mu 
indywidualnie dobraną metodę leczenia. warto 
pamiętać, że nie ma jednego, najskuteczniej-
szego zabiegu. większe znaczenie ma wiedza 
i doświadczenie osoby, która go wykonuje. do-
bry specjalista rozmawia z pacjentem, pozna-
je jego potrzeby, wyjaśnia przebieg zabiegu, 
tłumaczy niejasne pojęcia, uczciwie omawia 
możliwe do osiągnięcia efekty. na przykład, je-
śli podczas pierwszej wizyty ktoś proponuje za-
stosowanie 1 lub 2 ampułek kwasu hialurono-
wego, to znaczy, że do zabiegu zostanie użyte 
1-2 ml wypełniacza. pacjent zazwyczaj nie wie 
czy to dużo i czy taką ilością można uzyskać 
przesadny efekt. w większości przypadków nie 
można - to objętość, która nie jest nawet równa 
połowie objętości łyżeczki do herbaty.

Celem 
nowoczesnej 
medycyny 
esetetycznej  

jest uzyskanie 
naturalnego 

wyglądu!
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UlUbione
z a b i e g i  l e k a r z y

Każdy z nas ma swoje ulubione zabiegi medycyny estetycznej. Jedni doceniają 
działanie innowacyjnych urządzeń, inni wolą celować w konkretne zmarszczki 

sprawdzonym wypełniaczem. Jednak jakie zabiegi lubią sami lekarze?
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dr Andrzej Ignaciuk, 
prezes polskiego Towarzystwa 
medycyny estetycznej i anti-aging, 
dyrektor pSme pTL

pytać o ulubiony zabieg medycyny estetycz-
nej to trochę tak jak pytać po wizycie w Luwrze 
w paryżu czy uffizzi we Florencji, jakie dzieło 
sztuki najbardziej się podobało. Jest ich tak 
wiele, że trudno powiedzieć. i per analogia 
trudno jest szczerze odpowiedzieć na podob-
ne pytanie w odniesieniu do medycyny este-
tycznej, tym bardziej, że od 25 lat uczestniczę 
w jej „tworzeniu” w polsce. i to ona jako całość 
wywiera na mnie największe wrażenie, i to nie 
tylko dzięki zabiegom korekcyjno-napraw-
czym, ale także działaniom prewencyjnym, 
opóźniającym czy łagodzącym wpływ czasu 
na wygląd oraz samopoczucie. właśnie te 
efekty, po tych wielu 
latach kontaktów, są 
najbardziej zadziwia-
jące. Gdybym jednak 
miał wybrać jeden czy 
dwa zabiegi to powie-
działbym, że toksyna 
botulinowa – jako za-
bieg nie tylko reduku-
jący zmarszczki, ale 
przede wszystkim na-
dający twarzy świetlisty 
i zrelaksowany wygląd 
oraz pewną szlachet-
ność (tak, tak, żadną 
sztuczność). Jest to zabieg bezpieczny i nie 
wyłączający z życia. Lubię też, podobnie jak 
pacjenci, efekty po prawidłowo wykonanej 
korekcie ust (ma bardzo pozytywny wpływ na 
wygląd), okolicy szczękowo-jarzmowej (tzw. 
kości policzkowe), oraz bródkowej – przy uży-
ciu kwasu hialuronowego. Bardzo cenię sobie 
też zabiegi z kwasem polimlekowym.

dr Waldemar  
Jankowiak, 
lekarz medycyny estetycznej, 
specjalista chirurg, wiceprezes 
polskiego Towarzystwa medycyny 
estetycznej i anti-aging

Trudno wyróżnić któryś z zabiegów medycy-
ny estetycznej. wszystkie stanowią logiczną  
i spójną całość. Z pewnością nie jestem zwo-
lennikiem nowości, które w większości przy-
padków szybko znikają z rynku i pozostaje 
rozczarowanie, a czasami i problemy. Bar-
dzo lubię zabieg korekcji ust. Trudno jest go 
wykonać tak, aby uzyskać satysfakcjonujący  
i dyskretny efekt. duża popularność tej proce-
dury i złe efekty estetyczne z powodu niepra-
widłowego jej wykonania, uczyniły wiele złego 
temu użytecznemu zabiegowi, który jest jedną 
z podstawowych metod korekcji procesów 
starzenia okolicy ust.  

dr Małgorzata Żak, 
lekarz medycyny estetycznej,  
członek zarządu polskiego Towa-
rzystwa medycyny estetycznej  
i anti-aging

Lubię być skuteczna, widzieć efekt swoje-
go działania. dlatego mój ulubiony zabieg 
medycyny estetycznej, to po prostu zabieg 
skuteczny. inny dla każdej twarzy. Czasami to 
drobiazg, ślad toksyny botulinowej redukujący 
niezbyt ładne zmarszczki pojawiające się przy 
uśmiechu. Czasami intensywny peeling działa-
jący jak prawdziwa wymiana skóry. doceniam 
pobudzanie naturalnych procesów regenera-
cyjnych, stosowanie odpowiednio dobranej 
kosmetyki - działania może mniej zauważalne, 
ponieważ są rozłożone w czasie. ich efekty wi-
dać czasami dopiero po latach, porównując 
zdjęcia lub odstając wyglądem od rówieśni-
ków, którzy wybrali godne starzenie. 

prof. dr hab. n. med. 
Paweł Surowiak, 
lekarz medycyny estetycznej,  
członek zarządu polskiego Towa-
rzystwa medycyny estetycznej  
i anti-aging

Gdy jestem pytany o ulubiony zabieg, wymie-
niam całą grupę metod z użyciem laserów  
i innych źródeł energii. dynamiczny postęp 
technologii spowodował, że stały się one 
podstawowym narzędziem w rękach lekarzy 
medycyny estetycznej. pozwalają, w sposób 
bezpieczny i mało uciążliwy dla pacjenta, 
osiągnąć rezultaty niedostępne z użyciem kla-
sycznych metod. Co więcej, tego typu zabiegi 
można idealnie wkomponować w komplekso-
we kuracje odmładzające. 
Laserami można leczyć uciążliwe schorzenia 
dotykające tysiące osób, między innymi trą-
dzik różowaty czy popękane naczynka. dzięki 
fotoodmładzaniu likwidujemy przebarwienia, 
zaczerwienienia skóry i objawy fotostarzenia. 
Lasery frakcyjne umożliwiają dokładną rewi-
talizację, szczególnie w obszarach, w których 
inne metody są bezradne (np. powieki i szyja). 
Z kolei termolifting pozwala na uzyskanie efek-
tu wzrostu napięcia skóry. Rozwój technologii 
sprawia, że rezultaty zabiegów są coraz lepsze.

dr Piotr Sznelewski,
lekarz medycyny estetycznej, 
ekspert od laseroterapii, wykła-
dowca, Członek Zarządu polskiego 
Towarzystwa medycyny estetycznej 
i anti-aging

moją ulubioną terapią jest zabieg przy użyciu 
ablacyjnego lasera frakcjonującego. pierwszy 
raz frakcjonującą fototermolizę skóry przedsta-
wiono w roku 2004. w międzyczasie technika 
ewoluowała – początkowo wykorzystywano 
lasery nieablacyjne, by ostatecznie uznać, że 
urządzenia ablacyjne dają lepsze efekty tera-
peutyczne, porównywalne do tych osiąganych 
po głębokich peelingach chemicznych, jednak 
z krótszym okresem rekonwalescencji. To dzię-
ki nim możliwa jest kompleksowa przebudowa 
i odnowa skóry na danym obszarze, redukcja 
objawów fotostarzenia, zmarszczek okolicy 
oczu, blizn potrądzikowych, pooparzeniowych, 
pooperacyjnych, zmniejszenie rozstępów  
i wiotkości skóry. Tego rodzaju technikę łączy 
się często z zastosowaniem osocza bogato-
płytkowego, uzyskując efekt silnej synergii obu 
terapii. Zabieg ablacyjnym laserem frakcjonują-
cym wraz z zabiegami przy użyciu toksyny bo-
tulinowej i wypełniaczy z kwasu hialuronowego 
stanowią złotą triadę terapii medycyny estetycz-
nej i są moimi ulubionymi metodami działania.

Ważne są nie 
tylko zabiegi 
korekcyjne,  

ale także 
prewencyjne, 
które łagodzą 
upływ czasu
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Przyszłość
m E d y c y n y  E s t E t y c z n E j

Odkrycia naukowe nie tylko pozwalają nam podbijać kosmos czy doskonalić metody 
porozumiewania się przy pomocy nowych generacji smartfonów. Wiele zdobyczy nauki 

wykorzystywanych jest we współczesnej medycynie estetycznej. Biobanking komórek, 
regeneracja skóry na poziomie DNA, czy zabójcze dla zmarszczek superprecyzyjne lasery  

– co nas czeka w niedalekiej przyszłości?

prof. dr hab. n. med. 
Paweł Surowiak,
lekarz medycyny estetycznej, 
Członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Medycyny  
Estetycznej i Anti-Aging

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

W medycynie estetycznej co kilka miesięcy słyszymy o kolej-
nej innowacyjnej terapii, nowych materiałach czy też urzą-
dzeniach. Niestety, w wielu przypadkach te „nowości” nie po-
siadają badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo  

i dokumentujących efekty, a także potwierdzających ich wyższość nad dotych-
czas stosowanymi metodami. Dlatego warto przyjrzeć się dokładnie każdej 
nowości, czy to jako lekarz, czy pacjent, i nie dążyć za wszelką cenę do wyko-
rzystywania tylko najnowszych terapii. 

Medycyna regeneracyjna 
Przykładem rzeczywistej innowacyjności w medycynie 
estetycznej są te zabiegi, które opierają się na medy-
cynie regeneracyjnej. Na przykład te wykorzystujące 
autologiczne perycyty – komórki podobne do komórek 
mezenchymalnych, występujących naturalnie wokół 
naczyń krwionośnych. Perycyty to komórki stosunko-
wo słabo zróżnicowane, mogące różnicować się  
w zależności od potrzeb w fibroblasty, komórki mięśni 
gładkich, makrofagi lub różne typy komórek budują-
cych ściany naczyń. Komórki te uzyskujemy przez se-
parację z tkanki tłuszczowej, a następnie wstrzykuje-
my podskórnie, np. na obszarze twarzy.
   

BioBanking tkanek
Z pewnością jedną ze ścieżek rozwoju medycyny estetycznej jest coraz 
popularniejsza terapia tkankami własnymi pacjenta – od osocza bogato-
płytkowego po komórki macierzyste. Metody te wymagają jednak jeszcze 
dużego nakładu badań, żeby w oczach lekarza medycyny estetycznej 
były skuteczne i bezpieczne. Niewątpliwie ich rozwój będzie powiązany  
z rozwojem biobankingu tkanek. Udowodniono, że nawet w przypadku 
osocza bogatopłytkowego, wiek pacjenta jest kluczowym elementem de-
terminującym siłę działania płytek krwi. Jeśli pobierzemy krew od starze-
jącego się organizmu, a następnie wstrzykniemy płytki w starzejącą się 
skórę, efekty nie będą zadowalające. Zapewne sytuacja wyglądałaby 
inaczej, gdybyśmy u tego pacjenta użyli zamrożonego w młodości i prze-
chowywanego w biobanku osocza bogatopłytkowego, nie wspominając 
już o komórkach macierzystych. Taki biobank byłby nieocenionym źró-
dłem również dla ortopedów, a w przyszłości, może również dla lekarzy 
innych specjalności.

Lasery i inne źródła energii
Kolejnym kierunkiem jest rozwój zaawansowanych technologii medycz-
nych – laserów i innych źródeł energii. Będą one coraz dokładniej wyko-
rzystywały energię w celu uzyskania spodziewanego efektu. Nowością 
jest urządzenie, które jeszcze precyzyjniej i bezpieczniej wykorzystuje fale 
radiowe (tzw. radiofrekwencję). Pozwala określać pożądaną podczas za-
biegu temperaturę, co przekłada się na oczekiwane rezultaty - wzrost na-
pięcia skóry, działanie lipolityczne, blokowanie nerwów ruchowych. Efekty 
są zdecydowanie lepsze, niż przy zastosowaniu klasycznych urządzeń 
tego typu. 

anti-aging
Ewolucja medycyny estetycznej to także anti-aging, 
czyli medycyna przeciwstarzeniowa. Rozwój tej dziedzi-
ny jest uzależniony od rozwoju badań klinicznych  
w dziedzinie farmakologii, badań podstawowych z za-
kresu fizjologii procesu starzenia oraz badań genetycz-
nych. Szeroko pojęty anti-aging to olbrzymie pole do 
badań dysfunkcji hormonalnych. Na dzień dzisiejszy 
wykorzystywane są tylko schematy stosowania żeń-
skich hormonów płciowych w hormonalnej terapii za-
stępczej. Wciąż brakuje jednolitych wytycznych doty-
czących leczenia andropauzy, raczkuje tematyka 
przeciwstarzeniowego stosowania hormonu wzrostu, 

mało wiemy o spadku z wiekiem aktywności tarczycy. Szansą jest tworze-
nie testów do badań genetycznych, zarówno na poziomie genów, ich mety-
lacji, jak  i polimorfizmu. W anti-agingu przyszłości stosowane będą badania 
genetyczne pod kątem predyspozycji do zachorowania na określone schorze-
nia, profilu metabolicznego itd. Obecnie oferowanych w niektórych gabinetach 
badań nie można traktować jako wiarygodnych. 
Integralną częścią anti-agingu może być wspomniany wcześniej biobanking 
tkanek pacjenta (komórek macierzystych, osocza bogatopłytkowego itp.). Wy-
korzystanie własnych, ale młodszych komórek niesie w sobie duży potencjał.
 

Różne są kierunki rozwoju 
nowoczesnej medycyny 

estetycznej, jednak 
najważniejsze jest 
bezpieczeństwo!
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Medyc y na
estetyczna 

czy raz 
a dobrze  
to zawsze… 
dobrze?

z a niM się zdec y dujesz

Zabiegi medycyny estetycznej powinny być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych lekarzy – to wie już większość osób korzystających  

z takich usług. Jednak jak rozpoznać dobrego specjalistę?  
Czy ci znani z prasy i telewizji rzeczywiście pojawiają się w mediach  

tylko dlatego, że są najlepsi? 

By mieć 
pewność, że 
uzyskamy 

oczekiwany 
efekt warto 

zabiegi rozłożyć 
w czasie.

Medycyna estetyczna  
nie taka prosta
medycyna estetyczna nie jest specjaliza-
cją i może ją praktykować każdy lekarz. 
Jednak z całą pewnością muszą być to 
osoby przygotowane do jej praktykowa-
nia, które potrafią zdiagnozować pacjenta 
z punktu widzenia estetycznego i ogólne-
go stanu zdrowia, ponieważ wykonują za-
biegi w systemie ambulatoryjnym, z wyko-
rzystaniem urządzeń oraz materiałów 
medycznych. Zabiegi lekarskie przepro-
wadzane w obszarze czyjejś twarzy czy 
sylwetki wymagają od lekarza nie tylko 
wiedzy i umiejętności, ale także pełnej od-
powiedzialności za dobro pacjenta. 

dobry lekarZ medycyny estetycZneJ ma kierunkowe wyksZtałcenie w tym Zakresie, które 
możesZ łatwo Zweryfikować, podobnie Jak Jego cV;

•�przynależy�do�jednego�z�towarzystw�naukowych�zajmujących�się�medycyną�estetyczną;
•�jego�działalność�opiera�się�na�aktualnej�wiedzy�z�tego�zakresu�zdobytej�w�ramach�kształcenia�
podyplomowego�lekarzy.�Komercyjne�szkolenia�produktowe�mogą�tę�wiedzę�jedynie�uzupełniać.
•�przestrzega�kodeksu�etyki�lekarskiej�a�jego�zachowanie�odzwierciedla�powagę�zawodu�lekarza;
•�nie�obiecuje�„cudów”,�za�to�w�zrozumiały�sposób�przedstawia�plan�terapii,�wszystkie�alternatywy,�efekty�uboczne;
•jest�dostępny�zawsze�gdy�go�potrzebujesz;
•�w�jego�gabinecie�przestrzegane�są�zasady�obowiązujące�w�każdym�gabinecie�lekarskim;
•�stosuje�metody�leczenia�zgodne�z�zasadami�jakości�GMP�(ang.�Good�Medical�Practice);
•�do�zabiegów�używa�preparatów�dopuszczonych�do�obrotu�i�użycia�zgodnie�z�wymogami�prawa�
farmaceutycznego�i�ustawy�o�wyrobach�medycznych;
•�postępuje�zgodnie�z�zasadą:�pierwszym�przeciwwskazaniem�do�leczenia�jest�brak�wskazań
•�pozostawia�pacjentowi�czas�do�namysłu;
•�prowadzi�rzetelną�i�zgodną�z�przepisami�dokumentację�medyczną.�

w ejść do gabinetu medycyny este-
tycznej i wyjść po paru godzinach 

wyglądając o kilka lat młodziej? kto nie 
marzyłby o takim scenariuszu! wykonanie 
wszystkich zabiegów podczas jednego 
spotkania to na pewno kusząca wizja, jed-
nak w rzeczywistości rozłożenie spotkań na 
kilka etapów jest często bardziej opłacalne. 
powiedzmy szczerze, zabiegi medycy-
ny estetycznej bywają bolesne i mogą 
wiązać się z ograniczoną prezencją. 
w  połączeniu z zachętami do zrobienia 
wszystkiego „raz a dobrze” zdarza się, że 
zabiegi, które można rozłożyć na etapy, 
wykonujemy podczas jednego spotka-
nia. tymczasem podzielenie procedur 
na kilka części ma wiele zalet. 
Jakich? przede wszystkim istnieje ryzyko 
wystąpienia powikłań, wynikających z  po-
dania kilku preparatów lub zaaplikowania 

kilku procedur 
w  jednym czasie. 
nierzadko stopnio-
wa korekta daje też 
dłuższe i bardziej 
naturalne efekty. 
dodatkowo  stwa-
rza możliwość, 
na  podstawie roz-
łożonej w  czasie 
obserwacji, reago-
wania „na bieżąco” 
na  potrzeby skóry 
oraz dostosowy-
wania kolejnych 

zabiegów do osiągniętych już efektów. 
pomaga też być bardziej precyzyjnym. 
i jeszcze jeden istotny aspekt – podczas 
kolejnych spotkań można lepiej poznać 
pacjenta i przekazać mu cenne informacje 
na temat zdrowego stylu życia. 
są oczywiście negatywne strony zabie-
gów rozłożonych na raty. kilka wizyt, dłuż-
sze oczekiwanie na efekt, a także większe 
ryzyko widoczności śladów np. po 
wstrzyknięciach. to lekarz, do którego pa-
cjent ma zaufanie, powinien poinformo-
wać o tym, jak zabieg zostanie wykonany, 
ale też pokazać możliwe alternatywy, bo 
nie zawsze zrobienie wszystkiego na raz, 
to jedno i najlepsze wyjście.

dr Andrzej Ignaciuk

Przeczytaj zanim zdecydujesz się na zabieg

dobre praktyki w Medycynie 
estetycznej 
polskie towarzystwo medycyny estetycznej i anti-aging, 
od chwili powstania ponad dwadzieścia lat temu, zwra-
ca uwagę nie tylko na dobre przygotowanie do prakty-
kowania medycyny estetycznej, ale także na aspekt 
etyczny związany z wykonywaniem tego zawodu. na-
biera to szczególnego znaczenia w związku z budzący-
mi wątpliwości zachowaniami medialnymi niektórych 
lekarzy, którzy wyrażają publicznie opinie o charakterze 
także medycznym, nie zawsze zgodne z etosem leka-
rza. te szkodzą ogólnej opinii o medycynie estetycznej, 
dlatego ptmeiaa zwraca uwagę, aby lekarze praktyku-
jący medycynę estetyczną w pełni respektowali obowią-
zujący kodeks etyki lekarskiej, a pacjenci pamiętali, że 
za popularnością medialną wcale nie musi iść jakość. 

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

polskie towarzystwo medycyny estetycznej i anti-aging ptl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

dr Andrzej Ignaciuk, dr Waldemar Jankowiak



Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę: www.sisley-paris.com/pl-PL/

SISLEŸA L’INTEGRAL ANTI-ÂGE 
To innowacyjna formuła pielęgnacyjna, która skupia się nie tylko na 
redukcji widocznych oznak starzenia genetycznego i środowiskowe-
go, ale po raz pierwszy także na przeciwdziałaniu procesom starze-
nia behawioralnego, które wpływa na skórę twarzy w większym na-
wet stopniu, niż starzenie genetyczne. 
Dzięki wzbogaceniu formuły o nowe czynniki aktywne SISLEŸA  
L’INTEGRAL ANTI-ÂGE dba zarówno o zapewnienie komórkom ide-
alnego środowiska do rozwoju, jak również o optymalizację właści-
wego przebiegu ich cyklu życiowego, reguluje wytwarzanie energii, 
długość życia i rytm dobowy komórek. 
Precyzyjny mechanizm regulacji „zegara biologicznego” wewnątrz 
komórek skutecznie chroni skórę przed pojawianiem się widocz-
nych oznak starzenia behawioralnego i otwiera nowy, trzeci wymiar 
w pielęgnacji z laboratoriów Sisley. Synergiczne działanie ponad  
50 ekstraktów roślinnych zawartych w formule kremu w sposób 
kompleksowy przeciwdziała procesom starzenia w trzech wymia-
rach i zapewnia spektakularne rezultaty potwierdzone testami kli-
nicznymi przeprowadzonymi na grupie 300 kobiet.

Trzeci wymiar pielęgnacji 
przeciwsTarzeniowej

Prawidłowy cykl życia komórek ma duży wpływ na zachowanie młodej i pięknej skóry na dłużej.  
U młodych osób jest on zazwyczaj doskonale zorganizowany i przebiega sprawnie. Natomiast u osób 

dojrzałych, narażonych na rozmaite stresy behawioralne jak np. tempo i styl życia czy złe nawyki, cykl ten 
ulega spowolnieniu, co sprawia, że oznaki starzenia mogą pojawić się szybciej niż się spodziewamy.  

Czy istnieje sposób na jego usprawnienie? Tak!

Znakomicie oceniana ze względu na jakość, komfort i wrażenia sensoryczne 
formuła kremu Sisleÿa jest dostępna w dwóch wersjach: 
•  Sisleÿa L’Intégral Anti-Age: delikatna, stapiająca się ze skórą konsystencja.

•  Sisleÿa L’Intégral Anti-Age Extra-Riche: konsystencja do cery suchej lub 
bardzo suchej, wzbogacona składnikami intensywnie odżywiającymi.

dwIE koNSySTENcjE do wyboRu

NATYCHMIASTOWE, INTENSYWNE 
TRWAŁE NAWILŻENIE

WYRAŹNA REDUKCJA ZMARSZCZEK
WYGŁADZONA SKÓRA
WYPOCZĘTY WYGLĄD TWARZY

ZDROWY KOLORYT CERY
RESTRUKTURYZACJA KOLAGENU W SKÓRZE WŁAŚCIWEJ

REWITALIZACJA SKÓRY
POPRAWA JĘDRNOŚCI I GĘSTOŚCI SKÓRY

ODPRĘŻONE RYSY TWARZY
MŁODSZY WYGLĄD SKÓRY

17 lat po premierze kremu SISLEŸA GLOBAL ANTI-ÂGE, Sisley 
oferuje jeszcze pełniejszą odpowiedź na proces starzenia skóry,  
by przeciwdziałać skutkom upływu czasu z naprawdę spektakular-
nym efektem.
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Leczenie opadających powiek to duże wyzwanie.  
O najnowszej metodzie obkurczania skóry Plexr opowiada  

dr Agnieszka Lemiec z płockiego gabinetu medycyny 
estetycznej La Estetica. 

W jaki sposób szybki postęp technolo-
giczny wpływa na pani codzienną pracę? 
Daje możliwość leczenia obszarów skóry, które były 
zarezerwowane dla chirurgii plastycznej. Tak jest 
również w przypadku PLEXR. Urządzenie zostało 
opracowane przez włoskich inżynierów biomedycz-
nych we współpracy z Uniwersytetem w Rzymie  
i daje nam możliwość leczenia wiotkości skóry  
w różnych jej obszarach.  

Jak działa urządzenie? 
Plexr jest generatorem plazmy, który wytwarza kon-
trolowaną i celowaną mikrowiązkę plazmy dzięki 
jonizacji gazów zawartych w powietrzu. Plazma 
tworzy się między końcówką urządzenia i skórą pa-
cjenta dzięki niewielkiemu łukowi elektrycznemu, 
który w kontrolowany sposób zdolny jest do subli-
macji naskórka i obkurczania skóry w miejscu jego 
działania co skutkuje uniesieniem powiek i efektem 
„otwarcia oka”. W przeciwieństwie do innych tech-
nik zastosowana w PLEXR plazma nie powoduje 
stanu zapalnego otaczających tkanek, ponieważ jej 
działanie ogranicza się do  granicy warstwy pod-
stawnej skóry właściwej. 

Jak wygląda zabieg?
Zastosowanie PLEXR w korekcji powiek  pozwala 
na  pełną kontrolę operatora podczas procedury. 
Operator może poprosić pacjenta o  zamykanie 
i otwieranie oczu podczas zabiegu i „na żywo” ob-
serwować efekty swojej pracy. Procedura polega 
na wykonywaniu niewielkich punktów poprzez pla-
zmę generowaną z  urządzenia PLEXR. Każdy 
z tych uzyskanych punktów powoduje sublimację 
(odparowanie) powierzchownych korneocytów 
bez uszkadzania warstwy podstawnej skóry wła-
ściwej, bez krwawienia i co najważniejsze, bez po-
wodowania uszkodzenia i martwicy otaczających 
tkanek. W leczeniu opadających powiek należy wy-
konać od 1 do 3 zabiegów w odstępach 40 dni w 
zależności od stopnia zaawansowania problemu. 
Efekt terapeutyczny utrzymuje się od 2-4 lat.

Jak ocenia pani bezpieczeństwo terapii 
i jakie są działania niepożądane? 
PLEXR jest obecnie jedynym urządzeniem na rynku 
działającym na zasadzie generowania mikrowiązki 
plazmy, które nie powoduje przepływu prądu przez 
ciało pacjenta podczas zabiegu. Rozwiązaniem 

La Estetica
Płock, ul. Królewska 28/9
tel. 24 263 99 99
www.laestetica.pl

okazało się tu działanie specyficznymi częstotliwo-
ściami prądu dla wywołania plazmy, które są opa-
tentowane przez firmę GMV. Jest to niezwykle istot-
ne w operowaniu tego typu urządzeniami w okolicy 
oka głównie ze względu na możliwość uszkodze-
nia nerwów. W badaniach klinicznych zaobserwo-
wano jedynie możliwość wystąpienia przebarwień 
pozapalnych przy nieodpowiedniej pielęgnacji skó-
ry przez pacjentów poddanych tej terapii i nie stoso-
waniu kremów z filtrem po jej zakończeniu.
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skutEczny zabiEg 
na opadającE powiEki!
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KoreKcja powieK i zmarszczeK

po

przed

przed

Zabieg polega  
na wykonywa-
niu niewielkich 
punktów  
na powierzchni 
skóry za 
pomocą 
plazmy. 
Procedura trwa 
mniej niż 20 mi-
nut a punktowe 
„strupki” 
o średnicy ok. 
0,5 mm 
utrzymują się 
od 4 do 7 dni. 
Pierwsze efekty 
można 
zauważyć 
bezpośrednio 
po zabiegu.

PLEXR może 
być stosowany 
nie tylko  
do korekcji 
opadających 
powiek, ale we 
wszystkich 
miejscach, 
gdzie obserwu-
jemy wiotkość 
skóry. Spraw-
dza się 
szczególnie 
w terapii 
utrwalonych 
zmarszczek, 
np. nad ustami.
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dookoła

Skóra człowieka jest najcieńsza w okolicy oka, a dokładnie 
na powiekach. W miejscu tym ma zaledwie 0,5 mm grubości.  

Dlatego te rejony twarzy narażone są na szybsze starzenie.  
Co robić, aby oczy nie zdradzały upływających lat? Najlepsze 

metody zdradza dr Ewa Rybicka z warszawskiej kliniki 
Estetica Nova.

Oczy to trudny rejon do odmładzania…? 
Tak, zabiegi w obszarze oczu nie są proste. Należy je wykonywać bardzo 
ostrożnie. Od lekarza wymagana jest bardzo dokładna znajomość anato-
mii. Musimy wiedzieć dokładnie na jakim poziomie działamy.   
Jak bardzo obszar ten narażony jest na przedwczesne  
starzenie? 
Skóra powiek jest niemalże bez przerwy narażona na działanie promieni 
słonecznych, nieustannie ulega zagniataniu w wyniku działania mięśni mi-
micznych i zwykle jest nieprawidłowo pielęgnowana, nie stosujemy bo-
wiem kosmetyków dedykowanych dla tej delikatnej okolicy. Powoduje to 
przyspieszenie procesów starzenia, zmniejszenie ilości kolagenu, narasta-
nie wiotkości, spadek ilości naczyń krwionośnych w skórze. Porównując 
skórę 50-latki do 20-latki obserwujemy spadek ilości naczyń krwionośnych 
o około 50%. Prowadzi to do zmniejszenia odżywienia i natlenowania.  
Z drugiej strony pojawiają się zmiany wolumetryczne spowodowane zani-
kiem poduszeczek tłuszczowych, następuje rozluźnienie mięśni i więzadeł, 
zachodzą zmiany kostne. Wszystkie te czynniki razem powodują, że widzi-
my upływający czas.
Jakie są zatem najlepsze metody dla starzejącej się oko-
licy oka?
Wybór zabiegu zależy od wieku oraz zaawansowania zmian. Kobietom  
w wieku 20 lat, które zaczynają widzieć pierwsze zmiany, takie jak delikatne 
cienie pod oczami, poleciłabym mezoterapię z polirybonukleotydami, kwa-
sem hialuronowym oraz witaminą C, która doskonale odżywi i rozświetli 
wrażliwe miejsca. Po 30-tym roku skóra powiek często staje się przesuszo-
na. Wynika to ze zmniejszania się ilości naczyń krwionośnych. Należy  wte-
dy zintensyfikować  leczenie. Oprócz klasycznej mezoterapii, zalecam 
działające naprawczo osocze bogatopłytkowe. Jest to świetna metoda re-
witalizacji i naturalnej biostymulacji skóry.  Kiedy w sposób dostrzegalny 

dr Ewa Rybicka,  
lekarz medycyny estetycznej
Estetica Nova, Warszawa  
ul. Opaczewska 43 lok. 4,  
www.esteticanova.com.pl

oka

zaczynają zanikać poduszeczki tłuszczowe, czyli występuje problem nie 
tylko z wiotką i odwodnioną skórą, ale także z pojawiającymi się dołeczkami 
pod oczami, dobrze sprawdzają się produkty do delikatnej wolumetrii  
i zwiększania objętości tej okolicy np. Belotero Soft lub w bardziej zaawan-
sowanych przypadkach Belotero Balance albo Redensity II. Kiedy w wieku 
30-35 lat pojawiają się zmarszczki mimiczne (są to wtedy tzw. zmarszczki 
dynamiczne) możemy do mezoterapii dołączyć toksynę botulinową.  
W efekcie zastosowania takiej terapii zyskujemy większe, bardziej wypoczę-
te i młodziej wyglądające oko. 
Co zatem można polecić kobietom po 40-tce? 
W okolicach 40-tego roku życia wiele osób zwraca uwagę na zmęczone i 
smutne spojrzenie. Wynika to z widocznego rozluźnienia skóry górnej po-
wieki. Jej opadanie zmniejsza optycznie oko. Początkowo zmiany mają nie-
wielkie zaawansowanie, pomóc zatem może mezoterapia osoczem boga-
topłytkowym lub radiofrekwencja mikroigłowa, które stymulują  produkcję 
kolagenu w tkance podskórnej. Od kilku miesięcy jest dostępny w Polsce 
PLEXR, pierwsze urządzenie w rękach lekarza medycyny estetycznej do 
softchirurgii m.in do blefaroplastyki. PLEXR to oryginalne urządzenie gene-
rujące mikrowiązkę plazmy, która w sposób dynamiczny sublimuje tkankę. 
Przeznaczony jest  dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą poddać się 
zabiegowi chirurgicznemu. Jest to skuteczny zabieg, do którego praktycz-
nie nie ma przeciwskazań, a efekty estetyczne są bardzo dobre. Oko staje 
się otwarte, twarz odzyskuje młodzieńczą świeżość. Po zabiegu należy li-
czyć się z się 1-2 dniowym obrzękiem i drobnymi strupkami, które po 5-7 
dobach znikają. Ta metoda doskonale sprawdza się także w przypadku 
zmarszczek palacza. 
Kobietom po 50. roku życia, w zależności od stanu skóry, proponuję ułoże-
nie indywidualnego programu. Z reguły wskazane jest zastosowanie terapii 
łączonych, osiągamy wtedy najlepsze efekty.
Czy każdy problem da się rozwiązać w gabinecie medycy-
ny estetycznej? 
Czasem już w okolicy 40-tego roku życia tworzy się tzw. przepuklina podo-
czodołowa. Pojawiają się wtedy u pacjentów charakterystyczne woreczki, 
które stopniowo się zwiększają.  Jest to problem, z jakim najlepiej  zgłosić  
się do chirurga plastyka, tu najskuteczniejszą i w zasadzie jedyną metodą 
leczenia jest blefaloplastyka. 
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Amerykańska nowość  
– Perfect Derma Peel 
To jeden z najskuteczniejszych peelingów 
chemicznych z jakimi pracowałam. Jego 
unikatowość polega na tym, że zawiera 
glutation – niezwykle silny antyoksydant, 
który nie tylko rozjaśnia i rozświetla skórę,  
ale także spowalnia proces starzenia i chroni 
skórę przed działaniem wolnych rodników. 
Ponadto zawiera kwas TCA, salicylowy, 
retinowy i kojowy oraz witaminę C, dzięki 
którym skutecznie złuszcza naskórek, działa 
przeciwzapalnie, ujędrnia i odświeża skórę. 
Peeling umożliwia uzyskanie doskonałych 
rezultatów w leczeniu głębokich zmian (np. 
przebarwień posłonecznych, melasmy), 
zmniejsza blizny potrądzikowe i znacznie 
spłyca pory. Dodatkowo odmładza i popra-
wia napięcie skóry poprzez stymulację 
produkcji kolagenu i elastyny. Peeling bardzo 
intensywnie złuszcza naskórek od 2 do 7 
dnia po zabiegu. Po złuszczeniu skóra jest 
elastyczna i promienna.  
www.perfectpeel.pl

innowAcyjny system Do PrzeszczePiAniA 
tkAnki tłuszczowej – microFiLL  
własny tłuszcz to najlepszy wypełniacz. Jest bardzo bezpieczny, 
nie wywołuje reakcji alergicznych i nie może być odrzucony. do-
datkowo efekty wypełnienia są bardzo naturalne, ponieważ to wła-
śnie zaniki tłuszczu stanowią główną przyczynę zapadania się tka-
nek, np. policzków. w przypadku przeszczepu tłuszczu ważne są 
umiejętności lekarza, ale również jakość systemu zastosowanego 
w czasie zabiegu. Microfill to sterylny, jednorazowy zestaw zawie-
rający wszystkie materiały niezbędne do pobrania, oczyszczenia 
oraz podania tkanki tłuszczowej. procedura z wykorzystaniem  
microfill jest nie tylko bardzo bezpieczna 
(nie ma możliwości przenoszenia infekcji), 
ale też gwarantuje wysoką skutecznośći 
powtarzalność zabiegu. w przypadku tech-
nologii microfill przeżywalność komórek 
tłuszczowych jest najwyższa, na poziomie 
70-80%, co zostało wykazane w licznych 
badaniach klinicznych. Głównymi wskaza-
niami do  zabiegu microfill jest lifting twarzy, 
wypełnianie ubytków w policzkach, skro-
niach, wypełnianie grzbietów dłoni i blizn 
zanikowych.

osocze bogatopłytkowe  
Prolo 30 – niezwykła skuteczność
Osocze bogatopłytkowe jest jednym z najpopular-
niejszych zabiegów medycyny estetycznej ponie-
waż jest to zabieg bezpieczny i skuteczny. Jed-
nym z najlepszych systemów do pozyskiwania 
osocza bogatopłytkowego jest kapsuła Prolo 30. 
Jest ona specjalnie skonstruowana  w celu 
odseparowywania koncentratu płytek krwi. 
Wysokie stężenie płytek krwi a co za tym idzie czynników wzrostu pozyskiwanych w kap-
sule Prolo 30 powoduje, że efekty zabiegów są znakomite. Zabiegi z osoczem bogatopłyt-
kowym Prolo 30 powodują poprawę jakości, odmłodzenie i odświeżenie skóry. Zabieg 
zalecam dla pacjentów z oznakami starzenia, zmarszczkami i brakiem jędrności. 

rewolucyjna maska  
celmat® Face 
Pacjentom polecam zabiegi  
w największym stopniu naturalne  
i takie, które pozbawione są ryzyka 
objawów ubocznych. Jednak nawet 
po nich zdarza się, że skóra jest 
zaczerwieniona i lekko obrzęknięta. 
Rozwiązaniem tego problemu jest 
zastosowanie maski CelMat®Face, 
która ma doskonały wpływ na 
ukojenie podrażnionej tkanki, redu-
kując jej uszkodzenia. Głównym 
składnikiem CelMat® Face jest 
bioceluloza. To materiał od lat 
wykorzystywanym w medycynie 
– całkowicie naturalny, nietoksyczny, 
niedrażniący i niealergizujący,  
w całości biodegradowalny.  
Elastyczne maski CelMat®Face 
można nasączyć osoczem. Zalecam 
je pacjentom po zabiegach mezote-
rapii osoczem bogatopłytkowym  
z wykorzystaniem zestawów  
Prolo 30, a także po zabiegach 
laserowych, np. laserem frakcyjnym. 
Maska nałożona bezpośrednio  
po zabiegu łagodzi podrażnienia, 
redukuje obrzęk i intensywnie 
nawilża oraz odżywia skórę. 

NaturalNy 

efekt
Zabiegi najczęściej polecane przez lekarzy mają  

na celu pobudzenie skóry do głębokiej regeneracji.  
Dzięki temu efekt jest naturalny, a skóra  

wygląda na wypoczętą!

dr n. med. Beata 
Dethloff 
Warszawa, 
ul. Nowogrodzka 21 
www.drbeatadethloff.pl 

dr Katarzyna 
Kwarecka-Zając  
Warszawa,  
ul. Skolimowska 3 lok. 2 
www.klinikakwarecka.pl

dr Ewa Rybicka
ESTETICA NOVA
Warszawa,  
ul. Opaczewska 43 lok. 4 
www.esteticanova.com.pl 

Więcej in formacj i  o produk tach znajdz iesz na w w w.medisolu t ion.p l

Warszawa Wilanów  
ul. Hlonda 2/róg  

al. Rzeczypospolitej, 
www.ambasadurody.pl
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Skóry
Wraz z upływem lat, geny odpowiedzialne między 

innymi za syntezę cząstek takich jak kolagen, elastyna 
czy kwas hialuronowy, przechodzą w stan uśpienia. 

Pomoże je obudzić GENOMIX!

I nnowacyjne kosmetyki i zabiegi dr irena eris opra-
cowano w oparciu o najnowsze badania naukowe. 
pozwoliły one stworzyć składniki aktywne, które 
poprzez regulację pracy genów redukują 

zmarszczki i zwiększają elastyczność skóry. 

GENOMIX FACE – zabieg odmładzający
przeznaczony dla osób ze skórą dojrzałą, z wyraźnie zazna-
czonymi zmarszczkami i utratą elastyczności. Bazą zabiegu 
są preparaty dr irena eris pROSySTem pROFeSSiOnaL,  
a jego uzupełnieniem zastosowanie nowoczesnej aparatury. 
Zabieg zawsze rozpoczyna diagnoza, która pozwala na 
ustalenie najbardziej odpowiedniego programu pielęgnacyj-
nego zarówno w gabinecie, jak i w domu. na początku wy-
konuje się piling, który oczyszcza skórę i przygotowuje ją do 
dalszych czynności pielęgnacyjnych. kolejnym etapem jest 
aLGOwa akTywaCJa GenÓw. na skórę nakłada się  
akTywaTOR (w formie żelowego koncentratu) zawierający 
kompleks pRO-inTeLLi-Gen, regulujący pracę ponad  
20 genów. Jego działanie wzmacniane jest ultradźwiękami, 
które umożliwiają docieranie substancji aktywnych do głę-
biej położonych warstw skóry, a poprzez głęboki mikroma-
saż usprawniają metabolizm i regenerację tkanek. następ-
nie wykonuje się masaż twarzy, a na zakończenie nakłada 
rewitalizującą maskę CaRBO-THeRapy. 

By wzmocnić efekt  
i skuteczność zabiegów 
sięgnij po produkty do 
domowej pielęgnacji. 
Polecamy Dr Irena Eris 
PROSYSTEM HOME 
CARE GENOMIX:  
Duo Serum – Algowy 
aktywator genów do 
twarzy oraz Koncentrat 
algowy do ciała  
– Aktywator genów.

W domu
GENOMIX BODY – zabieg ujędrniający
przeznaczony dla osób ze skórą ze zmniejszoną elastycz-
nością, z cellulitem oraz niedoborami lipidów i wilgoci.
Zastosowane preparaty dr irena eris pROSySTem pRO-
FeSSiOnaL skutecznie pielęgnują i zwalczają niedosko-
nałości skóry. pierwszym etapem zabiegu jest piling. kolej-
nym – aLGOwa akTywaCJa GenÓw. na skórę nakłada 
się koncentrat Gene aCTiVe zawierający kompleks pRO-
-BOdy-inTeLLi-Gen, regulujący pracę ponad 20 genów. 
następnie wykonuje się, w zależności od wskazań, masaż 
lub drenaż limfatyczny. działają one intensywnie na skórę, 
tkankę podskórną i mięśnie, usprawniają przepływ krwi  
i limfy, wzmacniają odżywienie i dotlenienie tkanek, a także 
relaksują. dopełnieniem zabiegu jest ujędrniająca  maska 
na ciało z ekstraktem z alg, L-karnityną i kofeiną. Jej działa-
nie może być wzmocnione BOdy wRappinGiem, który 
ujędrnia, wyszczupla i redukuje cellulit.
Zabiegi i kosmetyki są dostępne w sieci kosmetycznych in-
stytutów dr irena eris oraz w dr irena eris Beauty partner.  

adresy instytutów  
i gabinetów na stronie: 
instytuty.drirenaeris.com
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Kiedy trzeba zacząć działać? 
Teraz! Nawet jeśli masz tylko 30 lat dzięki stymulowaniu 
skóry zatrzymasz jej najwyższą jakość na lata. Dlatego 
terapie autoregeneracyjne wybierają gwiazdy. Natalia 
Siwiec, która regularnie przyjeżdża do Unident Union 
na zabiegi (m.in. Venus Legacy, karboksyterapię, me-
zoterapie), tak właśnie pracuje, by utrzymać swój uro-
dowy kapitał. Venus Legacy ujędrnia i modeluje sylwet-
kę (na świecie metodę promuje Salma Hayek). 
Urządzenie łączy multipolarną radiofrekwencję, pole 
magnetyczne, próżniowy masaż i termolifting. W naszej 
klinice stosujemy Venus Legacy razem z karboksytera-
pią dwutlenkiem węgla, co daje jeszcze lepsze efekty. 
Czy ten zabieg może zastąpić nici?
Jeśli masz problem z owalem i zastanawiasz się nad 
nićmi liftingującymi, najpierw umów się na liftingi z wy-
korzystaniem zaawansowanych systemów laserowych, 
ultradźwięków, fal radiowych, podczerwieni. Może się 
okazać, że seria zabiegów skutecznie zredukuje pod-
bródek i chomiki, zarysowując kąt żuchwy. Implantacja 
nici da wtedy dużo lepsze efekty lub... odłożysz ją  
na później. 

Myślisz o botoksie, wypełniaczach albo niciach? Najpierw przeczytaj naszą rozmowę   
 z dr Iwoną Gnach-Olejniczak i daj szansę skórze. Wykorzystaj jej naturalną zdolność do regeneracji.

UNIDENT UNION  
Medycyna Estetyczna  

Wrocław, al. Kochanowskiego 20 CD
tel. 71 328 12 12, 71 372 03 32,  

604 106 434
www.unidentunion.pl 

Iwona Gnach-Olejniczak ekspert medycyny 
estetycznej w klinice UNIDENT UNION 
Medycyna Estetyczna we Wrocławiu.

A alternatywa dla botoksu? 
Kluczowe przy stosowaniu botoksu jest jednoczesne 
utrzymywanie gęstości skóry. Wykorzystuję do tego 
zaawansowane zabiegi laserowe, igłowe, stymulatory 
kolagenu, osocze PRP. Równolegle, jeśli mimika twa-
rzy jest nadaktywna, umiejętnie relaksuję ją toksyną 
botulinową.
Dlaczego PRP, czyli „wampirzy lifting”? 
To jedna z najbardziej inteligentnych metod odmładza-
nia. Czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi utrzymu-
ją neokolagenezę na poziomie młodej skóry. W mojej 
klinice stosuję systemy PRP o najwyższej koncentracji. 
W terapiach skojarzonych zalecam wysokiej jakości 
mezoterapie, biostymulatory kolagenu (Radiesse, El-
lansé) i najskuteczniejsze liftingi laserowe. 
Lasery to konkurencja dla wypełniaczy? 
Jeżeli Endolifting 4D wykonywany laserem Fotona 
skanuje skórę także wewnątrz jamy ustnej, to otrzymu-
jemy silne zagęszczenie tkanek na całej grubości. 
Tego nie da żaden wypełniacz. Ale nie rezygnuję z wo-
lumetrii kwasem hialuronowym. Wypełniacze stosuję 
na finał, by wymodelować owal twarzy.

naturalna regeneracja

„Jeśli chodzi o zdrowie  
i urodę, zawsze wybieram 
najlepszych specjalistów  

i tym samym kierowałam 
się, wybierając klinikę 

Unident Union Medycyna 
Estetyczna”. Natalia Siwiec
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Dla Twojej 

Skóry
W trosce o naturalne piękno, laboratorium 

Mesoestetic – twórca terapii Cosmelan  
i zdobywca Pereł Dermatologii Estetycznej 

– opracowało cztery kuracje, które 
dostarczą substancji aktywnych 
niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania skóry.

Ewa Iwanicka
kosmetolog
www.pearlspa.pl
Warszawa

Jedna z kuracji Mesoestetic: 
Radiance DNA stanowi 
rewolucję na polskim rynku 
kosmetycznym. To coś więcej 
niż jednorazowy zabieg z serii 
anty-aging. Kuracja przynosi 
klientkom natychmiastowe 
rezultaty i działa kompleksowo. 
Wyraźnie wygładza głębokie 
zmarszczki i modeluje kontur 
twarzy. Wzmacnia naturalną 
barierę ochronną skóry, 
cudownie ją rewitalizuje  
i działa niczym ekspresowy 
lifting. Polecana wiosną 
paniom pragnącym poczuć  
na swojej skórze „dotyk 
słońca”!  Zalecana seria  
5 zabiegów raz w tygodniu. 

Anna Majewska
kosmetolog
www.skinmedicine.pl
Poznań

Kuracje Anti-aging marki 
Mesoestetic są doskonałym 
uzupełnieniem dla zabiegów 
medycyny estetycznej 
wykonywanych w naszym 
gabinecie. 4 kroki zabiegowe 
dostosowane są do potrzeb 
klientów w każdym wieku.  
Poza bogatymi składami 
używanych preparatów bardzo 
doceniane są piękne zapachy 
kosmetyków. Przy serii 5 
zabiegów każdy klient 
otrzymuje krem do pielęgnacji 
domowej w prezencie. Jest to 
doskonałe uzupełnienie 
naszych działań gabinetowych 
i pozwala klientom osiągnąć 
najlepsze efekty.

wyłącznym dystrybutorem marki 
mesoestetic w polsce jest firma  
Bio profil polska.  
www.bioprofil.pl

O produkty i kuracje Mesoestetic pytaj w gabinetach 
kosmetycznych i medycyny estetycznej w całej Polsce.

k uracje mesoestetic to program zabie-
gów profesjonalnych wykonywanych  
w dobrych salonach piękności oraz wy-
sokiej jakości pielęgnacja domowa do-

stosowana do różnorakich potrzeb skóry. 

KURACJA ENERGY C
dodaj blasku swojej skórze dzięki kuracji energy C 
o silnym działaniu rozświetlającym, antyoksydacyj-
nym i nawilżającym skórę. Specjalna forma witami-
ny C gwarantuje jej maksymalne przyswajanie i wy-
soką aktywność w procesach metabolicznych. 
intensywnie odświeża i rozpromienia skórę, chro-
niąc ją przed szkodliwym wpływem wolnych rodni-
ków i szkodliwych czynników zewnętrznych. efek-
tem jest wyrównanie kolorytu, głębokie nawilżenie  
i działanie przeciwzmarszczkowe.

KURACJA COLLAGEN 360 
Skóra, która potrzebuje napięcia i ujędrnienia po-
dziękuje ci za kurację na bazie kolagenu morskie-
go. wzbogacona o aminokwasy i sole mineralne, 

retinol, peptydy mimetyczne oraz witaminy, kuracja Col-
lagen 360 redukuje widoczne oznaki starzenia w posta-
ci zmarszczek, utraty elastyczności, spadku nawilżenia  
i jędrności skóry. Staje się ona wyraźnie młodsza, bardziej 
jędrna i sprężysta, a zmarszczki – wygładzone. 

KURACJA STEM CELL
po intensywnych zabiegach kosmetycznych i medycyny es-
tetycznej, a także dla skóry wymagającej szybkich działań 
naprawczych zastosuj Stem Cell – kurację przeznaczoną do 
silnej regeneracji i odbudowy skóry. Zawiera wysokiej jakości 
wyciągi z komórek macierzystych, witaminy C i e, aloes, pep-
tydy mimetyczne, antyoksydanty. 

KURACJA RADIANCE DNA
Gdy twojej skórze potrzebne jest kompleksowe działanie an-
ti-aging wybierz Radiance dna. To kompleksowa kuracja prze-
ciwstarzeniowa remodelująca skórę, która redukuje zmarszcz-
ki, intensywnie wygładza, poprawia napięcie i jędrność skóry, 
koryguje owal twarzy, wyrównuje koloryt. w efekcie przywraca 
skórze blask i promienność oraz intensywnie nawilża.
aby dopełnić działanie danej kuracji stosuj pielęgnację do-
mową mesoestetic opartą na tych samych składnikach 
aktywnych. 

eksperci polecają



188

m e d y c y n a  e s t e t y c z n a  |  piękna w każdym wieku

P R O M O C J A

Polecane przez ekspertów 
preparaty  JUVÉDERM® z kolekcji 
VYCROSS™ to gama preparatów 
wypełniających, które w sposób 
delikatny i naturalny usuwają oznaki 
starzenia lub subtelnie poprawiają 
to czym obdarzyła nas natura.  
W gamie produktów znajdują się 
preparaty na każdy obszar twarzy.  

Wypełniacze, którym 
możesz zaufać!

Natychmiastowa

metamorfoza
Pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne zarówno w kontaktach towarzyskich,  

jak i zawodowych. Zależy nam na atrakcyjnym, świeżym, naturalnym wyglądzie. 
Ogromny wybór zabiegów pozwala znaleźć odpowiedź na problemy związane  

z upływającym czasem. Wiele kobiet obawia się jednak sztucznego, nienaturalnego 
efektu obwieszczającego światu: „właśnie poddałam się zabiegowi”.  Na jaki zabieg się 

zdecydować podpowiadają eksperci.  

z Juvéderm®

OCZY 
piękne i pełne blasku spojrzenie jest ważne dla każ-
dej z nas, bez względu na wiek. preparaty z kolekcji 
Juvéderm® VyCROSS™ opracowano, by odświeżyć 
wygląd twarzy poprzez wygładzenie zmarszczek, po-
prawę utraty objętości oraz przywrócenie młodzień-
czo wyglądającego spojrzenia. produkty te powstały 
z wykorzystaniem unikalnej technologii VyCROSS™. 
postać żelu o gładkiej konsystencji umożliwia uzyska-
nie naturalnego wyglądu, minimalnego obrzęku oraz 
dłuższego czasu utrzymywania się efektów.  
Z roku na rok skóra starzeje się, staje się bardziej 
delikatna i wrażliwa – tłumaczy dr Aneta Mura-
wiejska-Ptak z Gabinetu Medycyny Estetycznej   
i Laseroterapii w Bielsko-Białej. Spojrzenie  wydaje 
się bardziej zmęczone, smutne i pozbawione wyrazu. 
dzieje się tak w związku z zanikiem tzw. podściółka 
tłuszczowego i procesów wiotczenia mięśni. wynikiem 
tego jest zapadnięcie się niektórych regionów twarzy, 
głownie okolic oczu – mówi dr murawiejska-ptak. do-
datkowo delikatna i cieńsza skóra uwydatnia naczynia 
żylne, co pogłębia efekt zasinienia pod oczami. Zabie-
gi z wykorzystaniem preparatów JuVedÉRm® VOL-
BeLLa® with Lidocaine poprawią elastyczność skóry, 
zmniejszając tendencję do gromadzenia się płynów 
wokół oczu. dzięki temu skóra nabierze jaśniejszej 
barwy, a sińce będą mniej widoczne – tłumaczy dr mu-
rawiejska-ptak.

USTA 
każda kobieta marzy o pięknych ustach. 
Czujemy się pewniejsze siebie wiedząc, 
że nasze usta są idealne! na szczęście 
w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo 
możliwości, by poprawić urodę. Jednak 
jak zadbać o siebie tak, by wciąż wyglą-
dać naturalnie, pozbyć się niechcianych 
zmarszczek lub uniknąć efektu nadmier-
nie nabrzmiałej wargi, które zamiast po-
prawić wygląd, oszpecają twarz? 
Zmarszczki, które powstają wokół ust, 
mogą nas skutecznie zniechęcić do 
uśmiechania się – mówi dr Paweł Ku-
bik z Gabinetu Medycyny Estetycznej  
w Gdyni. aby się ich pozbyć, należy 
wypełnić delikatną skórę tych okolic. 
Zabieg powinien obejmować kąciki ust 
oraz fałdę nosowo-wargową, wygła-
dzać pionowe linie warg oraz zniwe-
lować tzw. linie marionetki, biegnące 
od kącików ust do podbródka. do ich 
usunięcia stosuje się preparaty na bazie 
kwasu hialuronowego, np. JuVedÉRm® 
VOLBeLLa® lub JuVÉdeRm® VOLiFT®   
with Lidocaine, którym ostrzykuje się 
wargi, poza granicą czerwieni wargowej 
– wyjaśnia dr  kubik. 
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zalety technologii VycRoss™:

dr paweł kubik
Centrum medyczne dr kubik, 
Gdynia ul. Hryniewickiego 6c/9 
www.drkubik.pl

dr aneta murawiejska-ptak
instytut anti-aging
Bielsko Biała, ul. polarna 15
www.instytut-antiaging.pl
dr krzysztof Ziemlewski

aeSTHeTiC 
Gabinet medycyny estetycznej 
Łódź, ul. piotrkowska 220 m.8
www.aesthetic.com.pl

•  W zależności od rodzaju zabiegu i użytego produktu efekty 
mogą utrzymywać się nawet do 24 miesięcy 

•  Gładka konsystencja żelu pomaga w uzyskaniu  
naturalnego wyglądu

•  Minimalizuje obrzęk i pozwala zachować naturalną 
ekspresję twarzy

•  Dodatek lidokainy (0,3%), łagodnego miejscowego środka  
znieczulającego, zapewnia pacjentom większy komfort 
podczas zabiegu

TWARZ
pierwszą zasadą dla lekarza medycyny estetycznej powinno być przywró-
cenie prawidłowych proporcji i konturu naszej twarzy – podkreśla  
dr Krzysztof Ziemlewski z Gabinetu AESTHETIC z Łodzi. uzyskanie 
takiego efektu możliwe jest dzięki wykorzystaniu technik wolumetrycz-
nych, z zastosowaniem kwasu hialuronowego o dobrych właściwościach 
wiskoelastycznych i liftingujących. przy tego rodzaju zabiegach bardzo 
dobrze sprawdzają się produkty z rodziny  JuVÉdeRm® VyCROSS™  
(JuVÉdeRm® VOLuma® with Lidocaine), w których zastosowano unikal-
ną, opatentowaną kombinację kwasu hialuronowego o wysokiej i niskiej 
masie cząsteczkowej. efektem zabiegów wolumetrycznych jest przywró-
cenie objętości w miejscach, gdzie ona zanikła i zliftingowanie linii żu-
chwy, fałd nosowo-wargowych oraz zmarszczek marionetki – mówi  
dr Ziemlewski.
ważne, aby zabieg miał na celu przywrócenie prawidłowego światłocienia 
na twarzy, który pozwoli otrzymać bardzo naturalny efekt, bez przeryso-
wania i zatracenia indywidualnych cech. wymaga to jednak od lekarza 
dobrej znajomości anatomii twarzy, technik iniekcji oraz pracy odpowied-
nimi, nowoczesnymi preparatami, które dają się łatwo formować, są ela-
styczne i dają naturalne efekty, jak np. linia  JuVÉdeRm®.

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 po-
trzeb pacjenta. przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania wyrobu medycznego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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Bądź piękna  
z Bellą

Dr Magdalena Łopuszyńska zaprasza do swojego 
gabinetu Bella, który istnieje już 20 lat! 

Gabinet oferuje pełen 
zakres usług z zakresu 
medycyny estetycznej 
i dermatologii,  
szczyci się sukcesami 
w leczeniu trądziku 
młodzieńczego 
i wspaniałymi makijażami 
permanentnymi.
Bogata baza sprzętowa, 
holistyczne podejście 
do procesów starzenia 
i indywidualna dbałość 
o pacjenta uzupełnia 
to wyjątkowe miejsce.

dr n. med. Magdalena Łopuszyńska
dermatolog, certyfikowany lekarz 

medycyny estetycznej

Gabinet Kosmetyki Lekarskiej BELLA
www.bella-derm.pl

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

„najważniejszym elementem mojej pracy jest czas.  
Z jednej strony pomagam pacjentom stawić czoła jego upływo-
wi i temu, jak wpływa na ich wygląd. Walczę z nimi o młodość 
ich ciał. Z drugiej strony tylko upływ czasu może dać moim pa-
cjentom pożądane efekty: nieinwazyjne i regularnie stosowane 
praktyki pielęgnacyjne dopasowane do wieku i stanu zdrowia.  
Z trzeciej jeszcze strony czas to mój wielki sprzymierzeniec i do-
radca. Na przestrzeni 20 lat obecności marki Bella na rynku me-
dycyny estetycznej wraz z moim zespołem zdobyłam unikalne 
doświadczenie, wiedzę i perspektywę. Wszystko, co jest ofertą 
Belli ma odzwierciedlenie w tym 20 letnim dorobku. Jestem na 
bieżąco z dynamicznymi odkryciami medycyny i kosmetologii, 
zabiegami i technologią, ale jednocześnie trzymam się nie-
zmiennie jednej zasady: uroda i zdrowie to jedna historia, a każ-
dy pacjent ma swoją własną. Codziennie z tą myślą (i uśmie-
chem) zaczynam pracę”.

m e d y c y n a  e s t e t y c z n a  |  PięKNA W KAżdyM WiEKu
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M etody stosowane przez dr iwo-
nę Gnach-Olejniczak w klinice 
unidenT uniOn dental Spa 
doceniły polskie gwiazdy. Teraz 

terapię ortodontyczną przechodzi natalia Si-
wiec. do pacjentów kliniki należą także Olivier 
Janiak i karolina malinowska, Bartosz porczyk, 
kuba wesołowski, Tomasz Jacyków, L.u.C  
i wielu innych.

dental Face Lifting
dr Gnach-Olejniczak na podstawie ponad 20 
lat obserwacji i doświadczeń klinicznych, opra-
cowała i opatentowała w polsce autorską tera-
pię dental Face Lifting®. Jest to uznana meto-
da, dająca poprawę i odmłodzenie rysów 
twarzy za pomocą specjalnie dobranych tech-
nik stomatologicznych wspomaganych zabie-
gami medycyny estetycznej. podstawą dFL®-u 

hollywoodzki uśMiech
Wrocławska klinika UNIDENT UNION Dental Spa słynie z autorskich metod, które zapewniają 

piękny uśmiech, a do tego spektakularnie odmładzają rysy twarzy. Leczą się w niej gwiazdy, 
pacjenci z całej Polski i zagranicy. Jak magnes działają informacje m.in. o szybkich terapiach wad 

zgryzu i implantologii estetycznej najwyższej klasy. 

Dr Iwona Gnach-Olejniczak, 
projektuje i wykonuje 
rekonstrukcje uśmiechów  
za pomocą zintegrowanej 
ortodoncji, implantologii  
i stomatologii estetycznej.

wrocław, al. kochanowskiego 20 Cd
tel: +48 71 328 12 12, 604 106 434
e-mail: biuro@unidentunion.com,  
www.unidentunion.pl

„Piękne miejsce, wspaniali ludzie, 
profesjonaliści i takie 

same – wyjątkowe – efekty  
ich pracy”. Olivier Janiak

jest autorska ortodoncja dorosłych, umożliwiają-
ca szybką rozbudowę łuków zębowych i likwida-
cję stłoczeń bez usuwania zębów. indywidualne 
techniki ortodontyczne przywracają prawidłową 
wysokość dolnego piętra twarzy, co wywołuje 
efekt anti-aging. Terapie ortodontyczne projekto-
wane przez dr Gnach-Olejniczak to nie tylko peł-
ny, szeroki uśmiech, lecz także uwypuklenie pro-
filu, wysmuklenie owalu, powiększenie ust oraz 
poprawa rysów twarzy. 
na holistyczne konsultacje do unidenT uniOn 
dental Spa przyjeżdżają pacjenci z całego świa-
ta. klinika diagnozuje bruksizm, chorobę oklu-
zyjną, schorzenia przyzębia, które w wielu miej-
scach leczy się tylko objawowo. wrocławski 
ośrodek konsultuje związane z wadami zgryzu 
bóle głowy, oczu, szyi, karku, pleców, a także 
przyczyny powstawania szumów usznych.
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Nordlys
przyszłości

Najskuteczniejszy laser
do leczenia zmian naczyniowych
Większość pacjentów zgłaszających się do mnie pragnie przywrócenia 
młodego i zdrowego wyglądu skóry na lata – mówi dr n. med. Magda-
lena Łopuszyńska, dermatolog, certyfikowany lekarz medycyny este-
tycznej, właściciel Gabinetu Kosmetyki Lekarskiej Bella. Zabiegi od-
mładzania opracowane przez Ellipse pomagają zachować młodszy  
i świeższy wygląd na dłużej. Skóra staje się gładsza, pory się obkur-
czają, wszelkie plamy starcze zostają usunięte, a nierówna pigmenta-
cja, rozlane rumienie i popękane naczynka – zlikwidowane. Najbar-
dziej popularne są zabiegi na twarz, ale istnieje możliwość 
zastosowania ich na wszystkie obszary ciała, np. szyję i dekolt, dło-
nie, plecy. Wraz z wprowadzeniem najnowszej platformy firma Ellipse 
dokonała również znaczącego postępu technologicznego. System 
Nordlys może generować krótkie impulsy selektywnego pasma świa-
tła (od 0,5 ms). To zdecydowanie najskuteczniejsze na rynku narzę-
dzie do zabiegów na zmianach naczyniowych takich jak trądzik różo-
waty czy rumień, naczyniaki płaskie czy cienkie teleangiektazje. Pełen 
zabieg na twarz zajmuje mniej niż 20 minut. Poprawę widać już  
po pierwszym zabiegu, jednak do osiągnięcia pełnego efektu za-
leca się przeprowadzenie trzech sesji zabiegowych w miesięcz-
nych odstępach.
Gdybym miała zostawić tylko jedno urządzenie w moim gabinecie, 
byłaby to platforma laserowa ELLIPSE NORDLYS. Jest nieinwazyj-
na, bezpieczna, skuteczna i pozwala na przeprowadzenie więk-
szości zabiegów, o które proszą moi pacjenci – dodaje dr n. med. 
Magdalena Łopuszyńska.

lista gabinetów:

Wyłączny dystrybutor w Polsce: Supernova, www.supernova.com.pl

przed przedpo po

Centrum Estetyki (Centrum Medyczne Salus), Kłodzko ul. Kusocińskiego 3a, tel. 535 559 816, www.centrumestetyki.com • Instytut DermaMed, ul. Krzycka 92 B/C/D lok.10, Wrocław, tel. (71) 715 93 63,  
tel. kom. 662-231-557, www.dermamed.com.pl • Instytut DermaMed, ul. Żeromskiego 77, Wrocław, tel. (71) 321 42 44, tel kom. 728-821-620, www.dermamed.com.pl • SPA Bella Medi, Pałac Bielawa,
dr Maria Babicka, ul. Piastowska 23, Bielawa, tel. 74 645-59-51, www.spabellamedi.pl • Gabinet Kosmetyki Lekarskiej BELLA, dr n. med. Magdalena Łopuszyńska, ul. Piękna 19, Warszawa,  
tel. 22 625-33-00, www.bella-derm.pl • Afrodyta MediSpa, Aleje Jerozolimskie 179, C.H. Blue City, poziom +4 Warszawa, tel. 883 058 888, www.afrodytasalon.pl • Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris,  
ul. Ostrobramska 75C CH Promenada, Warszawa, tel. 22 611-38-48, 666-052-052, www.drirenaeris.pl/instytut • Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, ul. Jana Pawła II 20, Warszawa, tel. 22 586-91-00,  
666-051-666, www.drirenaeris.pl/instytut • Sport & SPA Tuan Club, Day Spa, ul. Geodetów 23e, Piaseczno, tel. 22 380-21-34, www.dayspa.tuanclub.pl • Centrum Zdrowia i Urody NEFRETETE,  
ul. Główna 12, Radom, tel. 48 330-89-98, www.nefretete.radom.pl • Ewa Nizioł Makijaż Permanentny Medycyna Estetyczna Kosmetologia Profesjonalna, ul. Ogrodowa 48 lok. 37, Warszawa,  
tel. 664-123-727, www.ewaniziol.pl • Hotel St. Bruno****, ul. Św. Brunona 1, Giżycko, tel. 87 732-65-00, 518-518-206 • dr n. med. Marzena Perzanowska-Stefańska, ul. Duńska 90-96 LU 4, Szczecin,  
tel. 601-767-131, 72 239-57-70 • Dermadent, dr Anna Stocka, ul. Kazimierza królewicza 2L/1, Szczecin, tel. 513-062-564, www.dermadent.eu • ROYAL CLINIC, dr Magdalena Pastuszak-Gabinowska,  
Al. Wojska Polskiego 2/43, Szczecin, tel. 660 767 747 • Dermavip, ul. Piotrowicka 68 Katowice Dr Katarzyna Wrześniewska, tel. 502 769 454, www.dermavip.pl • Grazia Salon Urody, ul. Puchały 6/6,  
Katowice, tel. 32 255-63-07, www.grazia-bazantowo.pl • Hilo Spa, ul. Niepodległości 2a, Mysłowice, tel. 512 226 933, www.hilo-spa.pl • Medea Zdrowie i Uroda dr Jolanta Wolsa, ul. Sienkiewicza 4,  
Tarnowskie Góry, tel. 32 724 42 31, www.medeazdrowie.pl • Skingen Clinic dr Katarzyna Dąbrowska, Al. Bohaterów Września 18/3, Warszawa, tel. 600-337-333, www.skingen.pl 

Nowa jakość wśród technologii  
laserowego usuwania owłosienia 
Obecnie rynek epilacji (depilacji laserowej) jest wprost zalany ofertami  
z użyciem niskiej jakości urządzeń. Oceniając urządzenia medyczne, 
należy się opierać na faktach, a nie na treści materiałów reklamowych. 
Dlaczego należy szukać tych najlepszych? Gwarantują one przede 
wszystkim skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów. Istotny jest rów-
nież fakt, że zaawansowane technologicznie urządzenia zmniejszają 
bolesność zabiegów epilacji. W 2015 roku na rynku pojawił się innowa-
cyjny laser Nordlys, produkt renomowanej firmy Ellipse. Nordlys to je-
dyny na świecie laser w technologii SWT. Urządzenie to jest obecnie 
liderem wśród laserów do epilacji. Dlaczego? Bazuje na technologii 
Ellipse, która według niemieckich badań klinicznych jest dziś 
najskuteczniejszą w epilacji. Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów 
Ellipse potwierdzają duże badania kliniczne z nawet 10-letnimi okresami 
obserwacji – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak, założyciel 
Dermamed – Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii we Wrocła-
wiu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej  
i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Dodatkowo Laser Nordlys wyposażono w największy aplikator, dzięki 
czemu można przeprowadzić zabieg dużo szybciej. Nawet na tak du-
żym obszarze, jak męskie plecy zabieg zajmuje kilka minut. Laser  
Nordlys posiada aplikację pozwalającą na przeprowadzenie zabiegu 
epilacji u osób z ciemniejszą karnacją skóry. Dodatkowo Nordlys jest 
urządzeniem oferującym najwyższą skuteczność i szybkość zabiegów 
oraz ich małą bolesność – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Paweł  
Surowiak.
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dr n. med. 
Elżbieta Gołębka
Esteticderma 
Poznań 
www.esteticderma.pl

dr Wioleta 
Zarębska-
-Schreiber 
Klinika Medicest 
Poznań 
www.medicest.pl

mgr kosmetolog 
Emilia 
Połomska-Juska
Beauty Factory  
– Fabryka Urody 
Poznań  
www.beauty-factory.pl

dr Izabela Kobylińska 
Klinika Belladerm 
MedSpa Gdańsk 
www.medspa.pl

D o najbardziej skutecznych i popularnych zabiegów w widoczny 
sposób poprawiających kondycję skóry należy mezoterapia 
igłowa, która moim zdaniem nie ma sobie równych – mówi  
dr n. med. Elżbieta Gołębka z gabinetu Esteticderma z Po-

znania. – Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór właściwego prepara-
tu, ponieważ wraz z odpowiednio rozplanowanym programem leczenia sta-
nowi gwarancję skuteczności i satysfakcji pacjenta. Zastosowanie preparatu  
CytoCare S Line dzięki swojemu dwupłaszczyznowemu działaniu pozwala 
na osiągnięcie spektakularnego efektu mezoliftingu czyli silnego nawilżenia  
i napięcia skóry. Dodatkowo działanie antyoksydacyjne tego skinboostera 
zapobiega uszkodzeniom komórek, chroni również skórę przed niekorzyst-
nym działaniem promieni UVA i UVB. Zabieg dedykowany jest wszystkim 
pacjentom, którzy pragną odświeżyć, nawilżyć i jednocześnie uzdrowić swo-
ją skórę – dodaje dr n.med. Elżbieta Gołębka.
W przypadku mezoterapii igłowej szczególnie polecam zabiegi koktajlami 
RevitaCare, które oprócz dostarczonej potężnej bomby witaminowo odżyw-
czej rozświetlą skórę – mówi dr Izabela Kobylińska z Kliniki Belladerm 
MedSpa z Gdańska. – Szeroka gama zabiegów CytoCare stosowanych  
w naszej klinice umożliwia dobór preparatu z odpowiednią zawartością kwa-
su hialuronowego do stopnia zniszczenia skóry oraz dla zaspokojenia  
potrzeb naszych pacjentów. Należy pamiętać, że jedynie systematyczność 
wykonywania zabiegów wpłynie na długotrwałą poprawę wyglądu skóry, 
pozwoli w odpowiedni sposób ją chronić i utrzymać w doskonałej kondycji 

przez długie lata – podsumowuje dr Izabela Kobylińska.
Przy okazji zabiegu mezoterapii warto wykonać zabieg Perfectha Comple-
ment uzupełniający niedobory kwasu hialuronowego w skórze – mówi dr 
Wioleta Zarębska Schreiber z Kliniki Medicest z Poznania. – Ubytki kwasu 
hialuronowego stanowią jedną z głównych przyczyn pojawiania się pierw-
szych oznak starzenia skóry, dlatego tak istotne jest jego naturalne uzupełnie-
nie, które pobudza stymulację procesów naprawczych, dzięki czemu docho-
dzi do zagęszczenia, nawilżenia i ogólnej poprawy kondycji skóry. Efekt 
zewnętrzny jaki uzyskujemy po zabiegu Perfectha to świeżo wyglądająca, 
wypoczęta, bardziej jędrna, pełna blasku i pozbawiona drobnych linii  
i zmarszczek skóra – dodaje dr Wioleta Zarębska Schreiber.
W przypadku gdy skóra boryka się z problemem przebarwień, trądziku czy 
trądziku różowatego mezoterapia niestety nie wystarczy. – Leczenie powinno 
być poprzedzone odpowiednią diagnozą, która umożliwi dobór dedykowa-
nego programu odbudowy skóry – mówi mgr kosmetolog Emilia Połom-
ska-Juska z Poznania. – Zabiegi resurfacingu pHformula oddziaływują na 
komórki w różnych warstwach skóry aktywując ją do przebudowy. Dostarcza-
na zmaksymalizowana dawka substancji czynnych dobrana odpowiednio do 
problemu nie powoduje żadnych negatywnych skutków ubocznych i stanowi 
alternatywę dla konwencjonalnych peelingów, czyniąc leczenie wyjątkowo 
skutecznym i bezpiecznym. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu,  
a wykonanie serii i stosowanie się do zaleceń specjalisty pozwolą na wylecze-
nie problemu – podsumowuje Emilia Połomska‐Juska. 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR BEAUTYMED: www.beautymed.pl

Dotyk 
Piękna
Wyznacznikiem kanonów piękna  

od zawsze było zdrowie. Współcześnie 
przywracanie naturalnego piękna  

to leczenie skóry, a wykorzystywane  
do tego narzędzia to zabiegi medycyny 

estetycznej.
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Zachwycająca  
GłaDkość Skóry
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Dotyk 
Piękna Zachwycająca  

GłaDkość Skóry NOWOŚĆ! – BODYFUSION
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Poczujesz ją dzięki Nanodyskom™, pozwalającym wniknąć 
substancjom aktywnym nawet do 14. warstwy komórek naskórka! 
Przedstawiamy trzy wymiary pielęgnacji, dzięki którym zobaczysz 

wiosnę nie tylko za oknem, ale i we własnym odbiciu.

Rewitalizacja silne udeRzenie

nanodyskowa  
pielęgnacja ciała

Odmładzająca pielęgnacja cOdzienna

1

2
3

4 9
10 11

12
5

6

7
8

1. CAVIPEELER™ ABSOLUTNA NOWOŚĆ!
urządzenie do peelingu kawitacyjnego i permanentnej odnowy 
biologicznej skóry. Fenomenalne efekty na skórze! Zachwycająca 
gładkość, rozświetlenie, odświeżenie kolorytu.  
prawdziwy podarunek piękności.

2. BIOFUSION SERUM Z WITAMINĄ C 5% – poj. 30 ml
kosmetyk multifunkcyjny o bardzo wysokim potencjale anti-aging. 
działa na wszystkie objawy starzenia się skóry i pogorszenia  
jej jakości.

3. PROGRESYWNE SERUM REWITALIZUJĄCE – poj. 30 ml
pozycja obowiązkowa na wiosnę! precyzyjnie złuszcza stare 
komórki naskórka, silnie stymulując jego wielowarstwową odnowę. 

4. MULTIMASKING 312
maski nanodyskowe – trzy kroki do naturalnie pięknej skóry: 
•  n°3 mŁOdZieŃCZy BLaSk (20 min, zmyj wodą) – poj. 6 ml
•  n°1 maGiCZny kOmpReS (20 min, zmyj wodą) – poj. 6 ml
•  n°2 ZaCHwyCaJĄCa GŁadkOŚĆ (zostaw na noc) – poj. 6 ml

9. BODYFUSION SERUM  
ANTYCELLULITOWE – poj. 200 ml  
FOR-kOFeinOwy SpaLaCZ TŁuSZCZu
(serum występuje również w zestawie  
z meZOROLLeRem™)

10. BODYFUSION KREM  
SILNIE UJĘDRNIAJĄCY – poj. 200 ml
n-ReTinOLOwy RenOwaTOR SkÓRy 
(krem występuje również w zestawie  
z meZOROLLeRem™)

11. BODYFUSION KREM  
HYDROLIPIDOWY – poj. 200 ml
5 × nawiLżaCZ HiaLuROnOwy

12. BODYFUSION PEELING 
REWITALIZUJĄCY – 6 szt. × poj. 25 ml
wuLkaniCZny wyGŁadZaCZ SkÓRy

5. BIOFUSION KREM NAPRAWCZY 3C – poj. 55 ml
prawdziwy wynalazek! wtapia się w skórę w procesie biofuzji. 
Zregenerowana – zyskuje nowe życie.

6. LIFTINGUJĄCY KREM INFUZYJNY N°1 – poj. 55 i 30 ml
Hit z retinolem. Superskuteczna terapia liftingująca  
z natychmiastowym efektem wygładzenia.  
Ogromny plus za uzależniający wprost zapach. 

7. PRZECIWZMARSZCZKOWY  
KREM CC INFUZYJNY / SPF 10 – poj. 40 ml
natychmiastowa metamorfoza skóry. przez cały dzień piękna, 
doskonale nawilżona i rozświetlona cera. długofalowa pielęgnacja 
przeciwzmarszczkowa. To dużo więcej niż 2 w 1.

8. HYDRO-KREM POD OCZY  
INFUZYJNY H2O – poj. 15 ml
Spektakularny efekt młodości. Zmniejsza „worki” i cienie pod 
oczami, redukuje zmarszczki, daje komfort głębokiego nawilżenia. 

REWELACYJNA SKUTECZNOŚĆ!

ZMNIEJSZENIE OBWODU UDA
najlepsze wyniki: nawet o 4 cm,  
a w połączeniu z mikronakłuwaniem 
nawet o 5 cm!*
Średnio: o 1 cm, a w połączeniu  
z mikronakłuwaniem o 1,3 cm*

*po 8 tygodniach stosowania BOdyFuSiOn SeRum 
anTyCeLLuLiTOweGO. Badania biometryczne na 
grupie kobiet z nadmiernie rozwiniętą tkanką 
tłuszczową i objawami cellulitu.
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S pecjalne treningi i dieta mogą pomóc 
wymodelować sylwetkę. Jednak nie za-
wsze same ćwiczenia wystarczą, by 
pupa stała się jędrna i zgrabna. wtedy  

z pomocą przychodzi chirurgia plastyczna.  
w mandala Beauty Clinic przeprowadzane są 
zarówno zabiegi plastyki pośladków z użyciem 
implantów, jak i coraz bardziej popularny lifting 
brazylijski.

Na czym polega zabieg?
Lifting brazylijski to autoprzeszczep tkanki tłusz-
czowej z jednego miejsca i wykorzystanie go do 
powiększenia i poprawy kształtu innego, w tym 
wypadku pośladków. Zamiast implantów stosuje 
się materiał własny, więc zabieg ten jest bez-
pieczny i daje maksymalnie naturalne efekty.  
w klinice mandala tłuszcz pobierany jest zazwy-

czaj nowoczesną metodą Vaser Lipo. To mało in-
wazyjny zabieg z wykorzystaniem ultradźwięków. 
umożliwia rzeźbienie sylwetki, i to nie tylko sa-
mych pośladków, ale również bioder, dolnej czę-
ści pleców czy ud.

Doświadczony lekarz
efekt końcowy zależy w dużej mierze od specyfi-
ki organizmu. „może być tak spektakularny, jak u 
znanej hiszpańskiej dJ-ki Sonii Hill” zauważa 
właściciel mandala Beauty Clinic dr Samir ibra-
him. Trzeba jednak pamiętać, że ważna jest tak-
że technika podania i doświadczenie lekarza.  
dr Samir ibrahim przez lata pracował w regionie 
Zatoki perskiej, gdzie plastyka pośladków jest 
jednym z najpopularniejszych zabiegów. Jest je-
dynym w polsce certyfikowanym trenerem tech-
nik liposukcji Vaser Lipo i obecnie szkoli następ-

ne pokolenie specjalistów. pacjentki kliniki mogą 
więc mieć pewność, że są w dobrych rękach. 
mottem mandala Beauty Clinic jest harmonia du-
cha i ciała. Tylko dzięki niej możemy czuć się do-
brze we własnym ciele i być pewne siebie w każ-
dej sytuacji.

Zgrabna  
i jędrna

Kanony kobiecego piękna  
zmieniają się, ale pupa pozostaje jedną  
z najważniejszych części ciała. Idealny 
kształt i jędrność zapewnią jej zabiegi, 

m.in. lifting brazylijski. 
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Chciałabyś wymodelować pośladki?  
Odwiedź Mandala Beauty Clinic w Poznaniu. 

Lekarz w czasie konsultacji dobierze 
najodpowiedniejszą dla ciebie metodę,  
zapyta o twoje potrzeby i oczekiwania. 

Jednocześnie zadba o to, aby twoja sylwetka 
pozostała proporcjonalna, a wygląd pośladków 

– naturalny! 

NaturalNy wygląD

MANDALA BEAUTY CLINIC 
poznań, ul. Chwiałkowskiego 28/7

tel: +48 61 833 08 81
e-mail: klinika@mandalaclinic.com  

www.mandalaclinic.com
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dr Samir Ibrahim
światowej sławy chirurg 
plastyczny, właściciel  
mandala Beauty Clinic



Zgrabna  
i jędrna
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MetaMorfoza
Płaski brzuch, smukłe uda, jędrna skóra, spłycone zmarszczki... Czasem kilka zabiegów 
wystarczy, by całkowicie odmienić swój wygląd. Przekonała się o tym pani Beata, która 

przeszła metamorfozę w warszawskiej klinice Cosmopolitan.

Nowa Fryzura 
włosy pani Beaty były długie, 
cienkie i bardzo uwrażliwione 
przez zabiegi chemiczne, dla-
tego straciły formę oraz połysk. 

metamorfozę wykonała Joanna Krakowska fry-
zjerka kliniki Cosmopolitan.

przed / po

Efekty metamorfo-
zy widać gołym 
okiem! okolica 
oka zdradzała 
wiek pacjentki. 
Widoczne były 
bruzdy nosowo-
-wargowe i linie 
marionetki.  
Po zabiegach 
zmarszczki  
i bruzdy zostały 
wyraźnie spłyco-
ne. Dzięki zasto-
sowaniu kwasu 
hialuronowego 
firmy Neauvia 
Intense skóra 
zyskała napięcie, 
blask, a usta stały 
się bardziej pełne.

Pani Beacie 
zależało na 
wysmukleniu 
sylwetki i ujędrnie-
niu ciała. Po 
zabiegach 
odzyskała płaski 
brzuch, szczupłe 
uda i widocznie 
ujędrniła skórę. 
Impulsy akustycz-
ne i fale elektrycz-
ne podczas 
zabiegu EAT™ 
SkinShock 
poprawiły 
elastyczność, 
wzmocniły oraz 
zahamowały 
proces starzenia 
się skóry. 

7 cm mNIEJ
przywrócić smukłą sylwetkę ciała 
pomogły czytelniczce aparaty frmy 
BTL. pierwszy VanQuiSH nieinwa-
zyjnie zredukował tkankę tłuszczo-

wą, wykorzystując technologię bazującą na emisji 
skoncentrowanej wielkoobszarowej energii HF. w cza-
sie trwającego 30 minut zabiegu pani Beata odczuwa-
ła przyjemne ciepło. Zabieg wykonywany był sześcio-
krotnie w siedmiodniowych odstępach. drugi aparat, 
eaT™ SkinShock pomógł pani Beacie w walce ze 
skórką pomarańczową. po serii zabiegów jej skóra 
stała się gładka i ujędrniona. wszystkie zabiegi prze-
prowadziła kosmetolog aleksandra Lada.

warszawa, ul. Franciszkańska 14 lok. 
101, tel. 604 884 885.  

 www.cosmopolitanklinika.pl

warszawa, ul. marynarska 15 
www.allergan.pl

warszawa, ul. Leonidasa 49  
www.btlestetyka.pl

warszawa, 
ul. domaniewska 37

www.neauvia.pl

BłySkAWiczNE
oDmłoDzENiE 
Dr mariusz Kaczorowski wyko-
nał u pani Beaty zabieg leczenia 
nadmiernej kurczliwości mięśni 

okolicy lwiej zmarszczki, czoła i oczu. do zabie-
gu zastosowano toksynę botulinową Botox fir-
my allergan. w  celu zmniejszenia tzw. zmarsz-
czek palacza  również zastosowano iniekcje  
z toksyny botulinowej. po 14 dniach wykonano za-
bieg subtelnego zwiększenia objętości policzków 
oraz spłycono bruzdy nosowo-wargowe i bruz-
dy marionetki, za pomocą kwasu hialuronowego. 
do zabiegów zastosowano preparaty neauvia in-
tense. Ostatnim był zabieg powiększenia czer-
wieni wargowej i uniesienie kącików ust,  do któ-
rego wykorzystano kwas hialuronowy neauvia  
intense Lips. 
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Bez  
pRoBlemu

Wyobraź sobie, że zawsze masz suchą i świeżą skórę pod pachami. 
Nawet w sytuacjach stresowych czy podczas intensywnego wysiłku 

newralgiczne punkty na twoim ciele nie produkują litrów potu. 
Takie marzenie spełnia BTL ONIX. Wystarczą 1-2 zabiegi  

i na zawsze pozbędziesz się problemu.

N adpotliwość w medycynie określana jest 
mianem hiperhydrozy. To nadmierne, niefi-
zjologiczne i intensywne wydzielanie potu 
przez gruczoły potowe. Nadpotliwość do-

tyczy głównie stóp, dłoni i okolic pach – wynika to z po-
wodu dużej koncentracji gruczołów potowych w tych 
miejscach. Przełomowe urządzenie medyczne BTL ONIX 
w sposób trwały dezaktywuje gruczoły potowe w miej-
scach ich nadmiernej aktywności. Destrukcja ta nie odbi-
ja się negatywnie na funkcjonowaniu systemu regulacji 
termicznej organizmu. BTL ONIX likwiduje niewielką licz-
bę z 2-3 milionów gruczołów potowych (pod pachami 
występuje ich tylko 2%), pozostałe rozmieszczone rów-
nomiernie na całym ciele nadal biorą udział w normal-
nych procesach termoregulacyjnych. 

BTL ONIX – jak dzIała? 
Urządzenie wykorzystuje technologię aplikacji mikroigło-
wej prądu wysokiej częstotliwości do trwałego usuwania 
gruczołów potowych. Jest wyjątkowe na rynku, ponieważ 
36 mikro-igieł pracuje w sposób izolowany, co oznacza 
wysoki poziom bezpieczeństwa i precyzję działania. 
Dzięki izolacji wiązki elektromagnetyczne i emitowana 
przez igły energia bezpiecznie omijają epidermę, by pre-
cyzyjnie zadziałać na gruczoły potowe dopiero na pozio-
mie skóry właściwej. Tam dochodzi do selektywnego 
podgrzania tkanek i trwałego zniszczenia gruczołów po-
towych. W trakcie zabiegu wykonuje się kilka przejść na 
różnych głębokościach, aby zadziałać na wszystkie gru-
czoły potowe przeznaczone do dezaktywacji. Urządze-
nie do terapii mikroigłowej BTL ONIX ma także szerokie 
zastosowanie w medycynie estetycznej w rejonie twarzy  

i ciała. Z jego pomocą można wykonać różne zabiegi, np.:
• Pierrot Lifting – polegający na zagęszczeniu skóry 
w środkowym i dolnym piętrze twarzy, daje tzw. efekt liftu. 
W rezultacie kąciki ust unoszą się, wypłycają bruzdy no-
sowo-wargowe, zanikają linie marionetki, poprawia się 
owal, skóra staje się napięta, a cała twarz jest bardziej 
promienna i wypoczęta. 
• Ujędrnianie skóry. Sprawdza się w przypadku wiotko-
ści skóry ramion, brzucha, wewnętrznej strony ud itp. Po-
zwala osiągnąć długotrwały efekt napięcia i  ujędrnienia. 
• Likwidacja rozstępów i blizn potrądzikowych.  
BTL ONIX przebudowuje skórę na całym poziomie skóry 
właściwej i naskórka. Kontrolowany szok termiczny po-
woduje produkcję nowych włókien kolagenu i elastyny, 
co sprawia, że w miejscu blizn i rozstępów pojawia się 
nowa „pełnowartościowa” tkanka.  

Trwałe leczenie 
nadpoTliwości

•  Zabiegi są bezbolesne i nie 
niosą ryzyka powikłań ani 
skutków niepożądanych

•  Możliwość wykonywania 
zabiegów przez cały rok,  
nawet na opalonej skórze

• Efekty już po 1 zabiegu
• Wyniki potwierdzone badaniami
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Zabieg trwałego leczenia 
nadpotliwości urządzeniem  
BTL ONIX można już wykonać  
w GOLD CLINIC w Warszawie.
www.goldclinic.pl
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FOTONA 4D – REWOLUCYJNY ENDOLIFTIG TWARZY 
Dla kogo?
Fotona 4d przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną mieć idealnie 
gładką, pełną blasku skórę twarzy bez śladów zmarszczek, a nie chcą pod-
dawać się operacji z użyciem skalpela niosącej za sobą ryzyko powikłań.
Sekret zabiegu
polega na synergicznym połączeniu 4 procedur: endoLifting®, FRaC3®, 
pianO® oraz SuperfacialTm i 2 długości fal Fotona: er:yaG i nd:yaG w wy-
jątkową i rewolucyjną terapię. innowacyjne połączenie różnych trybów lase-
ra pozwala na wypełnienie bruzd nosowo-wargowych oraz zwiększenie na-
pięcia i elastyczności skóry. dodatkowo poprawie ulega również ogólna 
kondycja skóry. Zabieg jest bezbolesny dla pacjenta. 

AQUAFILLING – PIĘKNE PIERSI BEZ SKALPELA 
Dla kogo?
Jest to zabieg idealny dla osób, które nie są zadowolone ze swojego wyglą-
du, np. po kuracjach odchudzających, karmieniu piersią i dla osób, u któ-
rych zauważalny jest upływ czasu. używając preparatu aquafilling bodyline, 
możemy też wyrównać asymetrię czy uzupełnić ubytki tkanki.
Sekret zabiegu
wielkim atutem jest z pewnością naturalny wygląd – w przeciwieństwie do 
silikonowych implantów, preparat jest niewyczuwalny w dotyku i niewidocz-
ny. piersi stają się uniesione i powiększone, zostaje także przywrócona ich 

odpowiednia jędrność i proporcje. pierwszy efekt widoczny jest od razu, a 
panie szybko mogą wrócić do codziennej aktywności.

VASER LIPO – REWOLUCYJNY ZABIEG 
RZEŹBIENIA CIAŁA I LIPOSUKCJI 
Dla kogo?
To optymalne rozwiązanie dla każdego – zarówno dla osób, które chcą 
znacznie zredukować zawartość tkanki tłuszczowej, jak również dla tych, 
które chcą precyzyjnie wyrzeźbić sylwetkę i uwypuklić muskulaturę ciała. 
dodatkowym i niezwykle wartościowym atutem zabiegu VaSeR Lipo jest 
wyraźne ujędrnienie i napięcie skóry, niemożliwe do osiągnięcia przy trady-
cyjnych metodach liposukcji.
Sekret zabiegu 
VaSeR Lipo to niezwykle mało inwazyjna metoda, ograniczająca do mini-
mum ryzyko powikłań. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejsco-
wym, a sam okres rekonwalescencji jest bardzo krótki. dzięki temu pacjent 
jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu.

NICI LIFTINGUJĄCE I LIPOSUKCJA TWARZY 
– PIĘKNY I MŁODY WYGLĄD 
Dla kogo?
Zabieg polecany jest każdej kobiecie i mężczyźnie, którzy pragną, aby ich 
skóra na twarzy i szyi była bardziej napięta i jędrna, a w przypadku połącze-
nia nici liftingujących z liposukcją bardziej smukła i szczuplejsza.
Sekret zabiegu
nie wymaga on ingerencji chirurgicznej, a co najważniejsze – efekty są 
natychmiastowe! Skóra twarzy staje się bardziej napięta i jędrna. Twarz 
odzyskuje naturalny owal, a efekty pięknego i młodego wyglądu utrzy-
mują się do 2 lat.

Piękna i pewna siebie jak nigdy!

pewna siebie 

jak nigdy
Jak sprawić, aby znowu poczuć się piękną i odzyskać pewność siebie? 

Dzięki najlepszym specjalistom medycyny estetycznej  
i rewolucyjnym osiągnięciom stosowanym w warszawskiej Klinice Gold 

Clinic pozbędziesz się kompleksów raz na zawsze!
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Gold Clinic Medycyna Estetyczna
warszawa, ul. wielicka 43 lok. 2, tel. +48 512 160 401 
www.goldclinic.pl
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KomóRKi 
MAcierzySte

Mają tendencję do 
różnicowania się w 

inne typy komórek są 
stosowane m. in. w le-
czeniu urazów ortope-

dycznych. Warto 
sprawdzać wyspecjali-
zowane kliniki posia-

dające certyfikat 
Ministerstwa zdrowia 
do przeprowadzania 

takich zabiegów.
Klinika Medycyna Urody
www.medycynaurody.pl

MłoDSzA SKórA
zabiegi mikronakłuwania infuzyjnego skóry  
z użyciem czystego retinolu intensywnie stymu-
lują cerę dojrzałą do odnowy i rekonstrukcji. 
Następuje radykalna poprawa jędrności i gęsto-
ści skóry, pobudzenie  mikrokrążenia, dotlenie-
nie i doenergetyzowanie komórek skóry, popra-
wa jej kolorytu i odświeżenie. cera wygląda 
atrakcyjniej i młodziej. Serum poj. 30 ml  
+ Mezoroller, 229 zł
Instytut Yonelle
www.yonelle.pl

olŚNieWAć  
SpoJrzeNieM

Kwietniowa konferencja 
pt. „pleXr, plazma, 
powieki”, która odbyła 
się w Sthetic Klinice 
dr Jagielskiej, była 
świetną okazją, aby 
dowiedzieć się jak 

najnowocześniejsze 
technologie mogą  

wpływać na trendy  
w odmładzaniu oraz lecze-

niu np. opadających powiek. 
tam, gdzie do tej pory potrzebna 

była chirurgia plastyczna, teraz z powodzeniem 
poradzi sobie pleXr. Jest to obecnie jedyne 
urządzenie działające na zasadzie generowania 
mikrowiązki plazmy, które nie powoduje prze-
pływu prądu przez ciało pacjenta podczas wy-
konywania zabiegu. to będzie hit! 
www.sthetic.pl, www.revisage.pl

przyJeMNy 
rytuAł

odkryj drogocenny 
olej arganowy w zabie-

gu pielęgnacyjnym 
Argan Body ritual. taki 

zabieg to prawdziwa 
bioregeneracja ciała. 

poprawi stan skóry  
i sprawi, że będzie ak-

samitna w dotyku. 
Kosmetyczne Instytuty 

dr Irena Eris
www.instytuty.

drirenaeris.com/pl 

po JeDNyM zABiegu
Scarlet rF – minimalnie inwazyjne,  
innowacyjne urządzenie wykorzys- 
tujące zjawisko radiofrekwencji  
z systemem terapii mikroigłowej. 
Spektakularne efekty odmłodzenia 
skóry widoczne są już  
po jednym zabiegu. 
PROFEMED Medycyna Estetyczna 
Warszawa i Poznań, www.profemed.pl/medycyna-estetyczna

FotoBioMoDulAcJA 
łóżko led Most leds to prawdziwe odkrycie w regeneracji tkanek po 
wszelkich zabiegach inwazyjnych, urazach, operacjach. taka terapia 
znacznie skraca czas gojenia, działa przeciwzapalnie, redukuje ból, 
doskonale sprawdza się także w leczeniu kontuzji u sportowców.

Klinika Kaniowscy, www.dermapuls.com.pl

iDeAlNA SylWetKA W 25 MiNut
SculpSure™ to pierwszy nieinwazyjny laser, który trwale niszczy komórki tłuszczowe. zabieg  
jest bezbolesny i trwa zaledwie 25 minut. Nie wymaga specjalnych przygotowań, ani rekonwa-
lescencji. Jedna sesja to nawet 24% tłuszczu mniej w obszarze zabiegowym. pierwsze efekty 
widoczne są po 6 tygodniach od zabiegu, na ostateczny czekamy do 12 tygodni. 
Klinika La Perla, www.laperla.pl

liFtiNg Bez 
SKAlpelA
zabiegi aparatem protégé 
pozwalają remodelować 
kolagen oraz poprawić 
owal twarzy. leczenie jest 
bezbolesne i nie wymaga 
rekonwalescencji.

Cosmopolitan Klinika Medycyny Estetycznej
www.cosmopolitanklinika.pl

zd
ję

c
ia

: M
at

. p
r

a
so

w
e

202





204

polecane miejsca
Myślisz o zabiegu medycyny estetycznej i szukasz gabinetu oraz 
specjalisty, któremu możesz zaufać? Tu znajdziesz sprawdzone 

gabinety i profesjonalnych lekarzy.
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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 najbar-
dziej cenionych i doświadczonych lekarzy w tej 
dziedzinie. Specjalizuje się w korekcji defektów 
estetycznych twarzy przy użyciu toksyny botuli-
nowej, 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 dr Ewy Rybickiej to połączenie 
wiedzy, doświadczenia i pasji. Oferuje szereg 
procedur służących rewitalizacji i stymulacji 
skóry. Wykorzystuje się tu także nowe technolo-
gie, m.in. karboksyterapię Fenix oraz urządzenie 
Cellactor skutecznie likwidujące cellulit.
ul. Opaczewska 43 lok. 4, Warszawa
www.esteticanova.com.pl

klinika eSTeTyki Ciała
„Pacjent po zabiegu powinien wyglądać lepiej,  
a nie tylko inaczej” – mówi dr Waldemar  
Jankowiak, założyciel Kliniki Estetyki Ciała, który 
do swoich pacjentów podchodzi holistycznie, 
oferując im usługi nie tylko z zakresu medycyny 
estetycznej, ale i odnowę biologiczną, kosmety-
kę, zajęcia z jogi i tai-chi oraz konsultacje psy-
chologa. Klinika jest jednym z pierwszych 
ośrodków medycyny estetycznej w Polsce, która 
już od ponad 15 lat pracuje na swoją renomę.
ul. Margonińska 22, Poznań
www.kec.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. 
ul. Wielicka 43/2, Warszawa
www.goldclinic.pl

klinika medyCyna uROdy
Mieszcząca się na warszawskim Mokotowie  
Klinika Medycyna Urody, której pomysłodawcą  
i menadżerem jest Bożena Artemjew, to miejsce 
gdzie odzyskasz drugą młodość i poprawisz to, 
co do tej pory tak bardzo ci przeszkadzało.  
Najnowocześniejsze sprzęty oraz doświadczeni 
specjaliści m.in. dr Edyta Adamczyk-Kutera - 
lekarz medycyny estetycznej oraz dr Krzysztof 
Szymański - chirurg plastyk, sprawiają, że jest 
to miejsce z chęcią wybierane przez pacjentów!
ul. Domaniewska 39A, Warszawa
www.medycynaurody.pl

deRmamed 
INSTYTuT MEDYCYNY
ESTETYCZNEj I LASEroTErApII
Dermamed Centrum Medycyny Estetycznej  
i Laseroterapii powstało w 2006 roku z myślą  
o tworzeniu najwyższych światowych standar-
dów w medycynie estetycznej. Dzięki temu po-
wstał zespół wspaniałych specjalistów, korzys- 
tających z najlepszych dostępnych na świecie 
technologii medycznych. W ofercie można zna-
leźć zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, 
chirurgii plastycznej, kosmetologii, ortopedii,  
a nawet chirurgii onkologicznej.
ul. Żeromskiego 77, Wrocław
www.dermamed.com.pl

SaSka CliniC
Dr Iwona Radziejewska-Choma od ponad 12 lat 
zajmuje się medycyną estetyczną, przeciwstarze-
niową oraz flebologią. Dbałość o przywracanie 
klientom pięknego i naturalnego wyglądu to jej pa-
sja. Koncentruje się na zabiegach prewencyjnych  
i pomaga odtworzyć to, co skóra utraciła z wiekiem. 
ul. Saska 6a/4, Warszawa 
www.radziejewska.pl

yOnelle 
zwolińska beauty institute
Priorytetem działania tego kameralnego, 
przyjaznego medispa jest umiejętność 
optymalnego doboru zabiegów zapewniających 
skuteczny rezultat estetyczny i leczniczy  
oraz satysfakcja i bezpieczeństwo pacjentów.  
Jedną z głównych specjalizacji Instytutu YONELLE 
jest odmładzanie wyglądu kobiet dojrzałych przy 
wykorzystaniu najnowocześniejszych, wyłącznie 
sprawdzonych i bezpiecznych technik. 
ul. Gen. J. Zajączka 9A, Warszawa
www.instytut.yonelle.pl

STHeTiC 
klinika dr JagielskieJ
Klinika Sthetic powstała z pasji i wieloletniej pra-
cy dr Aleksandry Jagielskiej - doświadczonego 
lekarza, międzynarodowego eksperta i wykładow-
cy w dziedzinie medycyny estetycznej. W tym 
wyjątkowym na urodowej mapie Warszawy miej-
scu wykonuje się pełen zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej i ginekologii z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego sprzętu w tym nowatorskie 
przeszczepy tkanki tłuszczowej bogatej w komórki 
macierzyste.
ul. Mokotowska 15A lok. 2B, Warszawa 
www.sthetic.pl

aRT mediCal CenTeR
Centrum Chirurgii  
pLASTYCZNEj AMC 
słynie z najnowocześniejszego sprzętu medycz-
nego i międzynarodowych standardów bezpieczeń-
stwa. Zespół pracujących tam lekarzy ma ponad 
20 lat doświadczenia, a założyciel centrum me-
dycznego – dr n. med. Artur Śliwiński dba, aby 
osobiste potrzeby jego pacjentów były zawsze 
zgodne z harmonią ich ciała. AMC oferuje także 
zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii,  
chirurgii ręki, ginekologii i medycyny estetycznej.
ul. Langiewicza 28/U1, Szczecin
www.artmedicalcenter.eu

GabineT kOSmeTyki
lekaRSkieJ bella
Gabinet dr n. med. Magdaleny Łopuszyńskiej to 
miejsce, w którym lekarze specjaliści dzięki bo-
gatemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy 
są w stanie odmienić życie pacjentów. Najlep-
sze efekty uzyskuje się łącząc tu różne metody 
leczenia: od farmakologicznego, poprzez zabiegi 
w gabinecie, na pielęgnacji domowej kończąc. 
ul. Piękna 19, Warszawa
www.bella-derm.pl

mandala beauTy CliniC 
Klinika działa od ponad 5 lat w Poznaniu, od po-
czątku gromadząc kompetentny zespół. Założy-
ciel, dr Samir Ibrahim, jest doświadczonym  
chirurgiem plastycznym specjalizującym się  
m.in. w liposukcji metodą Vaser Lipo, trans-
plantacji włosów (do tej pory wykonał ponad  
15 000 przeszczepów) czy laserowej ginekologii 
estetycznej. Zadbaj o balans ducha i ciała  
w duecie z ekspertem z naszej kliniki.
ul. Chwiałkowskiego 28/7, Poznań  
www.mandalaclinic.com

pROFemed medyCyna eSTeTyCZna
Ideą, jaka przyświeca PROFEMED Medycyna Estetyczna, jest przywracanie równowagi pomiędzy tym, 
co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne i holistyczne podchodzenie do potrzeb każdego pacjenta.  
W PROFEMED Medycyna Estetyczna każdy może m.in. zadbać o kondycję twarzy, ujędrnić ciało, usu-
nąć znamiona, rozprawić się z nadpotliwością, zlikwidować zmarszczki, odmłodzić się, czy wyszczu-
plić za pomocą urządzeń najnowszej generacji. Centrum PROFEMED jest częścią Grupy LUXMED.
Al. Jerozolimskie 65/79, Hotel Marriott, VI p., Warszawa; ul. Ułańska 7, Poznań
www.profemed.pl/medycyna-estetyczna

klinika kRaJewSki
Połączenie najnowocześniejszych sprzętów i 
wieloletnie doświadczenie lekarzy specjalistów 
to przepis na sukces Kliniki Krajewski! Miejsce 
to słynie ze światowej klasy technologii służą-
cych rewitalizacji skóry, usuwaniu przebarwień, 
leczenia wszelkich problemów dermatologicz-
nych. Ale to nie wszystko! W połączeniu z me-
dycyną estetyczną i chirurgią plastyczną spra-
wia, iż w kompleksowy sposób możesz zająć 
się tu swoją urodą!
ul. Bukowińska 22a, Warszawa
www.estivance.pl
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ODMŁADZANIE
Zabieg IPL Ellipse Nordlys 

pomaga w zachowaniu 
młodszego i świeższego 
wyglądu. Skóra staje się 
bardziej gładka, pory się 

obkurczają, plamy starcze, 
nierówna pigmentacja, roz-

lane rumienie i popękane 
naczynka są zlikwidowane.

Gabinet Kosmetyki 
Lekarskiej Bella

www.bella-derm.pl

SMukŁA NA wIOSNę
Accent to skutecza, nieinwazyjna metoda modelo-
wania kształtów ciała i twarzy, redukcji tkanki tłusz-
czowe i cellulitu oraz ujędrniania skóry. urządzenie 
stosuje zaawansowane technologie, które współ-
pracując ze sobą poprawiają wygląd i kondycję 
skóry. Pierwsze efekty widoczne są zaraz po  
zabiegu, jednak dla pogłębienia efektu należy  
wykonać serię zabiegów. 
SHARLEY Instytut Zdrowi i Urody Medical SPA
www.sharley.pl

 

kOrEAńSkIE  
NIcI MŁODOścI
HanBang  to połączenie  
tradycyjnych elementów  
akupunktury i współczesnych 
osiągnięć jakimi są nici PDO. 
Tajemnica efektów HanBang 
tkwi w opartej o medycynę 
wschodu metodzie  
implantacji nici.
Instytut Yonelle
www.instytut.yonelle.pl

MEZOTErAPIA
Aquashine to preparat, który nie tylko kompleksowo nawilża cerę, ale także 
dzięki umiejętnemu poprowadzeniu napina i liftuje rysy twarzy. Zabieg jest 
bezbolesny, a efekt utrzymuje się ok. 6 miesięcy. 
UNIDENT UNION Medycyna Estetyczna Wrocław
www.unidentunion.pl

PIękNE uSTA
Jaki zabieg jest odpowiedni  
o każdej porze roku? wypełnianie 
ust!  Plastyczny, bezpieczny, 
dający naturalne efekty wypełnienia 
i nawilżenia ust zabieg  
z wykorzystaniem Neauvia Organic 
rheology – sprawdź go! 

cZTEry  
w JEDNyM
FOTONA 4D to
laserowy lifting twarzy 
realizowany poprzez 
synergiczne połącze-
nie czterech procedur 
zabiegowych w jednej 
terapii. Działa zarówno 
na zewnętrznej  
powierzchni twarzy,  
jak i wewnątrz jamy 
ustnej. Gold Clinic
www.goldclinic.pl SkuTEcZNy 

ONIx
rozwiązanie 

problemu 
nadpotliwości,  

czyli
przełomowa 

technologia ONIx 
wykorzystująca 

energię mikroigłową. 
Dzięki znieczuleniu 

zabieg jest 
bezpieczny  

i bezbolesny,  
nie wywołuje 
dyskomfortu.

www.btlestetyka.pl

Sthetic Klinika dr Jagielskiej
www.sthetic.pl

NA POwIEkI  
– PLExr
To pierwsze urządzenie zastępu-
jące chirurgiczną blefaroplastykę. 
Podczas zabiegu generowana 
jest mikrowiązka plazmy, która  
w sposób dynamiczny sublimuje 
tkankę. w efekcie oko staje się 
otwarte, twarz odzyskuje młodzieńczą świeżość 
– dr Ewa rybicka. Estetica Nova www.esteticanova.com.pl

DOSkONAŁE EFEkTy
Zabieg Scarlet rF przyśpiesza produkcję kolage-
nu co wpływa na regenerację skóry, redukcję 
zmarszczek, poprawę owalu twarzy. To także do-
skonałe rozwiązanie przy redukcji blizn i przebar-
wień. Genialne efekty daje zabieg Scarlet rF w po-
łączeniu z osoczem bogatopłytkowym.  
Mandala Beauty Clinic w Poznaniu 
www.mandalaclinic.com/pl
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