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Szanowni Państwo, 

Tematem przewodnim tego numeru jest ciało. Im robi się  
cieplej, tym coraz bardziej je odsłaniamy, dlatego warto 
poświęcić mu więcej uwagi i zadbać o jego kondycję.  
Dodatkowo jesteśmy atakowani w mediach przez reklamy  
firm obiecujących szybkie i spektakularne efekty po użyciu  
kolejnych preparatów odchudzających. Namawiamy do 
rozsądku – zamiast stosować na własną rękę kolejną dietę 
cud – skorzystajmy z pomocy specjalisty. Przeprowadzi on 
wywiad lekarski, a jeżeli będzie taka potrzeba, zleci dodatko-
we badania i konsultacje i dopiero wówczas ułoży całościowy 
program dbania o ciało i skórę – która po zbyt gwałtownym  
odchudzaniu często jest nadmiernie obwisła. Pisze o tym  
dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska w swoim tekście pt. „Ciało
– wiosenna odsłona”. Nasi specjaliści – przedstawiciele  
renomowanych gabinetów estetycznych z całej Polski  
– rekomendują Państwu najbardziej skuteczne ich zdaniem 
zabiegi odchudzające, modelujące sylwetkę i leczące cellulit. 
Z artykułu doktor Doroty Prandeckiej dowiemy się z kolei  
o wszystkim, co warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się  
na zabieg depilacji laserowej. Doktor Magdalena Tyc-Tyka 
przybliży nam temat terapii z użyciem komórek macierzys-
tych, które odgrywają coraz większą rolę we współczesnej 
medycynie estetycznej. 

Zapraszam do lektury 

        dr n. med.  Julita Zaczyńska-Janeczko

www.dermatologia-estetyczna.pl

Pod patronatemBEZPŁATNY MAGAZYN

dr n. med.  Julita Zaczyńska-Janeczko 
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Złóż zamówienie na wysyłkę magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

Dwumiesięczny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym 
niż ulotki reklamowe) źródłem informacji dla pacjentów 
Twojego gabinetu. Ekspert pełni rolę przewodnika 
po nowych zabiegach i produktach godnych polecenia. 
To także doskonały prezent dla stałych klientów.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesyłać faksem pod numer: 
(22) 847 69 33, albo e-mailem na adres: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl 
Można też wysłać je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1.  Podaj swoje imię i nazwisko, pełną nazwę i adres gabinetu 
 (łącznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2.  Cena 1 egzemplarza: 3 zł + koszt wysyłki doliczany 
 do każdego egzemplarza (koszt wysyłki jest zależny od wagi  
 przesyłki i dzielony przez liczbę zamówionych egzemplarzy  
 wg cennika firmy wysyłkowej).

3.  Po złożeniu zamówienia dostaniesz fakturę na opłacenie   
 należności za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu, 
 będziesz otrzymywał co dwa miesiące paczkę z zamówioną  
 liczbą magazynów Ekspert.

Następny numer: czerwiec/lipiec/sierpień 2014.
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Opinie profesjonalistów
„Ekspert Anti-Aging” to bardzo ważna pozycja w naszym 
gabinecie. Pacjentki czytają i uczą się o zabiegach. Z rozmów 
z nimi wiem, że bardzo wysoko oceniają kompetentne in-
formacje przekazywane przez lekarzy, którzy są autorami 
tekstów. Ciągle mamy prośby od pacjentek, które chcą 
zabierać „Eksperta” do domu i pokazywać koleżankom. Tak 
naprawdę każda ilość magazynu, jaką wykładamy w pocze-
kalni – znika w krótkim czasie”.

Dr Ewa Kaniowska, Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Derma Puls, Wrocław 



1. Czy można uzależnić 
się od botoksu? Czy to 
prawda, że jak się przestanie 
stosować botulinę, to będzie 
się wyglądało gorzej niż 
przed zabiegami?
Mity o rzekomej szkodliwości i skut- 
kach ubocznych stosowania to- 
ksyny (zwanej potocznie botok- 
sem, chociaż na rynku funkcjo- 
nują obecnie 3 preparaty o róż-
nych nazwach handlowych Azza-
lure i Bocouture) do zabiegów 
usuwających zmarszczki krążą 
wśród pacjentów od lat i nigdy 
nie znalazły żadnego naukowego 
potwierdzenia. Jest to doskonale 
przebadany preparat medyczny już 
kilkadziesiąt lat stosowany jako 
lek. Od kilkunastu lat używa się 
toksyny botulinowej w dermato- 
logii estetycznej – i bardzo szyb- 
ko stała się najbardziej popular-
nym zabiegiem przeciwzmarszcz-
kowym na świecie. Toksyna roz- 
kłada się w sposób naturalny 
w organizmie. Jedyny problem 
– to nieumiejętne podanie tok-
syny, której nadmiar może na-
dać twarzy wyraz nieruchomej 
maski zamiast zrelaksowanego, 
młodego wyglądu. Dlatego warto 
zastanowić się, kto i gdzie robi 
nam zabieg. Zabieg daje prawie 
natychmiastowy efekt (pełen re- 
zultat uzyskuje się po upływie 
tygodnia) i utrzymuje się parę 
miesięcy. Pacjenci, u których za- 
stosowano botulinę, przyzwycza-
jają się do swojego wyglądu, 
dlatego gdy po pewnym czasie 
od zaprzestania kontynuowania 
zabiegów zaczynają się pojawiać 
naturalne efekty starzenia, trudno 

im to zaakceptować. „Uzależnia- 
my się” od ładnego wyglądu, nie 
od botuliny.  

2. Stosowanie kwasu hialu-
ronowego w okolice ust daje 
karykaturalny, nienaturalny 
efekt 
Czasem rzeczywiście widuje się 
nienaturalnie powiększone usta. 
Dermatologia estetyczna to połą-
czenie wiedzy medycznej i po-
czucia piękna (estetyki), dla- 
tego żaden profesjona-
lista nie powinien się 
godzić na wykona- 
nie zabiegu na „za-
mówienie pacjent-
ki”, lecz powinien 
zaproponować 
uzyskanie natu- 
ralnego efektu 
dostosowanego 
do wieku i ry-
sów twarzy. Podawanie kwasu hia-
luronowego poprawia jędrność, 
nawilżenie i koloryt czerwieni war-
gowej, co daje znakomity efekt 
odmładzający. Wprawna ręka spe- 
cjalisty może też umiejętnie sko-
rygować asymetrię lub poprawić 
zanikający z wiekiem kontur ust, 
co sprawia, że usta są delikatnie 
pełniejsze.
 
3. Czy tzw. nici liftingujące 
pozostają w skórze 
na zawsze? 
Nici liftingujące w odróżnieniu od 
stosowanych kiedyś tzw. „złotych 
nici” są całkowicie bioabsorbo-
walne. Idea zabiegu opiera się 
na połączeniu dwóch mecha-
nizmów działania. Pierwszy po-

lega na mechanicznym napię- 
ciu (podciągnięciu) skóry poprzez 
wprowadzenie nici pod skórę, dru- 
gi mechanizm polega na stymula- 
cji fibroblastów i naturalnej pro-
dukcji kolagenu. Zaraz po zabiegu 

Zanim zdecydujesz się na zabieg 
– najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 

Masz pytania i wątpliwości dotyczące zabiegów estetycznych? warto 
zapytać o szczegóły specjalistę – a nie koleżankę lub sąsiadkę, czy też 
szukać wyjaśnienia na forach internetowych. O odpowiedzi na najczęściej 
zadawane przez pacjentów pytania poprosiliśmy dr Barbarę walkiewicz- 
-Cyrańską, dermatologa z Centrum Viva Derm w warszawie. 

Dermatologia estetyczna:
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Dermatologia estetyczna:  

uzyskuje się efekt wygładzenia skóry, reduk-
cję zmarszczek i podciągnięcia tkanek. Twarz  
i szyja odzyskują młody i wypoczęty wygląd. 
Po upływie około miesiąca rozpoczyna się po- 
prawa jakości skóry poprzez pobudzenie na- 
turalnego metabolizmu komórek skóry zwią-
zanego z procesem biowchłaniania nici. Po-
prawia się ukrwienie skóry i zwiększa ilość 
naturalnego kwasu hialuronowego. Po 4-5 mie- 
siącach po zabiegu około 40-45% nici ulega 
wchłonięciu. Widoczny efekt odmłodzenia utrzy- 
muje się około 2 lat. 

4. Skorzystałam z zabiegu Thermage 
i nie widzę obiecanego efektu. 
Czy to możliwe, że na mnie nie działają 
fale radiowe? 
Technologia fal radiowych działa na wszystkie 
rodzaje skóry i na wszystkich pacjentów. Fale 
radiowe są stosowane w różnych urządzeniach 
o różnym stopniu oddziaływania na skórę. Uję-
drnianie i odmładzanie skóry z zastosowaniem 
fal radiowych, które podgrzewają w bezpiecz-
ny sposób wszystkie warstwy skóry, prowadzi 
do kurczenia się i napinania włókien kolage-
nowych, co stymuluje produkcję nowego kola-
genu. Największą moc grzania i tym samym 
najbardziej skuteczną możliwość docierania do 
najgłębszych warstw skóry ma urządzenie Ther-
mage – wystarczy jeden dobrze wykonany za-
bieg, aby osiągnąć pożądany efekt. Skóra jest 
jędrniejsza, poprawia się jej grubość, napięcie 
i elastyczność. Poprawa stanu skóry staje się 
coraz wyraźniejsza wraz z upływem czasu, aż do 
osiągnięcia pełnych rezultatów po upływie około 
6 miesięcy po zabiegu. Szczególnie spektakularne 
są efekty odmłodzenia okolicy oczu: uniesienie 
opadających powiek górnych i wygładzenie zmar-
szczek powiek dolnych oraz poprawa owalu twa-
rzy i linii podbródka. Efekt zabiegu jest w dużym 
stopniu uzależniony od doświadczenia lekarza. 

5. Czy laser zamyka rozszerzone 
naczynka, likwidując problem na stałe?
Lasery naczyniowe leczą, zamykają istniejące 
naczynka. Nie działają jednak profilaktycznie  
i nie rozwiązują problemu na zawsze. Potrzebne 
są 2-3 zabiegi w miesięcznych odstępach czasu, 
żeby skutecznie zlikwidować już istniejące  
zmiany naczyniowe na danym obszarze skóry. 
Osoby ze skłonnością do pękających naczyń 
mogą się spodziewać, że po jakimś cza-
sie pojawią się kolejne szpecące „pajączki” 
wymagające kolejnych zabiegów. Natomiast 
nieleczenie zmian naczyniowych prowadzi do 
pogłębiania się problemu i efektu czerwonej 
piekącej twarzy. 
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Autor: dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, viva-derm.pl

Dermatologia estetyczna:

Ideałem jest zadbane, gładkie ciało, 
z płaskim brzuchem, napiętymi po- 
śladkami, jędrną skórą, bez rozstę-
pów i cellulitu. Taki obraz serwują 
nam kolorowe magazyny. W życiu 
trudno o taki ideał. Zadbane ciało to 
przyjemność, ale odchudzanie po- 
winno być przemyślane, bo np. w wie- 
ku dojrzałym nadmierne wychudze-
nie i wiotka skóra dodają lat. Lekarz 
najpierw przeprowadzi wywiad do- 
tyczący naszego zdrowia, trybu ży- 
cia i odżywiania, zdiagnozuje pro- 
blemy ciała i skóry, a potem opra-
cuje całościowy program terapeu-
tyczny – łączący różne zabiegi i do- 
pasowany do indywidualnych po-
trzeb pacjenta. Często zleca też prze- 
prowadzenie dodatkowych badań 
i kieruje do innych specjalistów.

Problem: wiotkość 
skóry i grawitacja
Zabiegi z wykorzystaniem fal radio- 
wych (Thermage, Pelleve) są dosko- 
nałe do poprawy napięcia i ujędrnie- 
nia skóry, a przy okazji pomagają  
w likwidacji cellulitu. Polecane szcze- 
gólnie dla osób mających proble-
my z nadmiarem skóry na wewnę-
trznych powierzchniach ud, ramion 
i obwisłymi pośladkami. Rewelacyj-
ne efekty uzyskujemy, stosując ten 
zabieg na zwiotczałą skórę brzucha 
(np. po ciąży). Zabieg pobudza na-
turalne mechanizmy organizmu po- 
wodujące regenerację włókien ko-
lagenowych, co odmładza wygląd 
skóry. Efekty widoczne są już po je- 
dnym (Thermage) lub kilku (Pelleve) 
zabiegach i utrzymują się przez kil- 
ka lat. Zabiegiem estetycznym od 
niedawna wykorzystywanym na cia- 
ło, który moim zdaniem daje spek- 
takularne efekty i ma dużą przy-
szłość, są biodegradowalne nici lif- 
tingujące, które skutecznie podcią- 
gają (liftingują) obwisłą skórę na  
brzuchu, udach, ramionach czy  
piersiach. 

Problem: 
cellulit i rozstępy 
Nowością jest Alidya – nowy rodzaj 
mezoterapii precyzyjnie wycelowany 
w zlikwidowanie złogów cellulito-
wych. Preparat wprowadzony cienką 
igłą pod skórę skutecznie pomaga 
rozpuścić i usunąć z organizmu to-
ksyny, poprawia dotlenienie tkanek  
i dostarcza składniki odżywcze do od-
budowy macierzy pozakomórkowej. 
 Masaż podciśnieniowo-mecha- 
niczny Endermologie to zabieg sku- 
tecznie wspomagający leczenie cel-
lulitu i rozstępów, pomaga organi- 
zmowi eliminować toksyny, zapo-
biega procesowi starzenia się skóry 
i usprawnia układ krwionośny, dzię- 
ki czemu tlen i substancje odżywcze 
zostają szybciej rozprowadzone po 
całym organizmie. Wspomaga też 
precyzyjną likwidację depozytów 
tłuszczowych (tylko tam, gdzie jest 
ona pożądana) i poprawia elas-
tyczność skóry. Efekty uzyskuje 
się dopiero po całej serii zabiegów, 
jednak już po pierwszym masażu 
skóra jest bardziej ukrwiona i gład- 
ka. Dla współczesnych zapracowa- 
nych kobiet dużym atutem jest 
również jego relaksujące (znakomi- 
cie pomaga zwalczyć nagromadzo-
ne w mięśniach napięcie stresowe) 
działanie. Zabieg jest szczególnie 
zalecany przed i po mezoterapii.
 Nowe możliwości w dermatolo- 
gii estetycznej przyniosły zabiegi 
karboksyterapii. Jest to metoda, 
która polega na wprowadzeniu 
(poprzez mikronakłucia) pod skórę 
medycznego dwutlenku węgla w ce- 
lu poprawy krążenia w tkankach, 
poprawy elastyczności skóry i ni-
welowania wiotkości. Karboksyte-
rapia pozwala bardzo skutecznie 
zmniejszyć rozstępy, leczy cellulit, 
umożliwia też redukcję nadmiaru 
tłuszczu i precyzyjne modelowa-
nie wybranych okolic ciała (uda,  
brzuch, biodra).

Modelowanie sylwetki 
i terapie łączone
Zwykle występuje potrzeba lecze-
nia kilku dolegliwości jednocześnie  
– na które nie ma jednego skutecz-
nego rozwiązania. Przykładem kom- 
pleksowego urządzenia opracowa- 
nego specjalnie do modelowania 
sylwetki, redukcji cellulitu i popra- 
wy kondycji skóry jest Maximus, 
który skutecznie działa jednocześ-
nie na skórę, komórki tłuszczowe 
i mięśnie! Jest to możliwe dzięki 
synergicznemu działaniu dwóch 
technologii – fal radiowych oraz 
dynamicznej aktywacji mięśni im-
pulsami elektrycznymi. 
 Lekarze najczęściej jednak sa- 
mi układają terapie łączone, tak 
aby różne zabiegi i preparaty wza- 
jemnie wzmacniały swoje działa-
nie. Dobry efekt poprawy jakości 
skóry daje np. połączenie zabiegu 
karboksyterapii z osoczem boga-
topłytkowym (uzyskiwanym w pro- 
sty sposób z własnej krwi pacjen- 
ta). Aplikowanie osocza bogatopłyt- 
kowego poprzez ostrzykiwanie po-
woduje poprawę elastyczności i na- 
pięcia skóry. Dla podtrzymania efek- 
tu osocze miesza się również z ba- 
zą kremową i przygotowuje indy-
widualny preparat dla pacjenta do 
pielęgnacji domowej. 
 Często polecam też moim pa- 
cjentom nutriceutiki, np. Prodemix 
– proteiny wpływające na możli-
wości regeneracyjne skóry i po- 
prawiające napięcie mięśni, zna- 
komicie poprawiające elastyczność 
i odżywienie skóry podczas diet od- 
chudzających, oraz MIX Albumin 
– który redukuje obrzęki i zatrzy- 
manie wody w organizmie (waż- 
ne przy leczeniu cellulitu). Beaute 
Pacifique – seria dermokosmety- 
ków medycznych to natomiast 
znakomity sposób na domowe 
ujędrnianie skóry, który sama  
od jakiegoś czasu stosuję.

Marzysz o tym, żeby wreszcie poczuć się dobrze w swoim ciele? Zamiast 
stosować kolejną dietę cud, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy 
pomogą uzyskać naprawdę skuteczny i długotrwały efekt. 

Ciało – wiosenna odnowa 
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Dermatologia estetyczna:

Z wiosną zaczynamy odkrywać więcej ciała, zatem chcielibyśmy, żeby 
wyglądało perfekcyjnie. poprosiliśmy lekarzy dermatologów z reno-
mowanych gabinetów o wskazanie tych zabiegów, które ich zdaniem 
przyniosą najlepsze efekty.

Najczęściej oczekujemy od za-
biegów poprawy wyglądu skóry  
– ujędrnienia, wygładzenia, a także 
wymodelowania sylwetki.  Proble- 
mem wielu kobiet jest także cel-
lulit, który nie oszczędza nie tylko 
pań z nadwagą, ale i szczupłych.  
Które metody warto w ich przy-
padku zastosować?    

dr Joanna Hesse-kowalczyk, 
Gabinety JUweNA, juwena.pl 
Okres wiosenny w gabinetach 
dermatologii estetycznej to czas 
finalizowania terapii laserowych 
oraz odświeżania skóry po zimie. 
Pacjenci, którzy zmagają się na 
przykład z lokalnym nadmiarem 
tkanki tłuszczowej czy cellulitem, 
zaczynają poszukiwać skutecz-
nych metod terapii. Oba proble-
my powinny być oczywiście sy- 
gnalizowane lekarzowi dużo wcze- 
śniej, jednak nie jest jeszcze za 
późno, by poddać się leczeniu. 
Znamy nowoczesne  metody i te- 
chniki, które mogą skutecznie po-
móc pacjentowi.

Aqualyx
W przypadku lokalnego nadmia- 
ru tkanki tłuszczowej często zale-
cam terapię preparatem Aqualyx, 
który pomaga redukować niewiel-
kie depozyty tłuszczu w okolicach 
takich jak brzuch, biodra, bry-
czesy, okolica podpośladkowa, 
wewnętrzna strona ud, fałdy na 
plecach poniżej żeber  (a także po- 
dwójny podbródek). Aqualyx za-

wiera roztwór  fosfatydylocholiny, 
który wstrzyknięty w tkankę tłu-
szczową, powoduje niszczenie ko- 
mórek tłuszczowych. Zabieg trwa 
ok. 30 minut i wykonuje się go 
w znieczuleniu. Terapia Aqualyx 
powinna być stosowana co 4 ty-
godnie i zazwyczaj wymaga kilku 
zabiegów. 
 Należy jednak pamiętać o tym, 
że najlepiej gdy zabieg jest jedy-
nie wspomaganiem odpowiedniej 
diety, bądź dopełnieniem jej efek-
tów. Nie jest to metoda odchu-
dzania i nie może jej zastępować. 
Najlepiej sprawdza się, kiedy pa-
cjent jednocześnie dba przynajm-
niej o minimalną, zdrową dawkę 
ruchu.
 Terapię wyszczuplającą warto 
wspomóc masażami i zabiegami 
opartymi na wysokoskoncentro-
wanych algach. W połączeniu  
z terapią iniekcyjną pacjent może 
oczekiwać nie tylko redukcji tkan- 
ki tłuszczowej, ale również uję-
drnienia i wygładzania skóry, de-
toksykacji, a w efekcie dobrego 
samopoczucia. Warto podkreślić, 
że kompleksowe rozwiązanie każ-
dego problemu estetycznego jest 
najbardziej skuteczne i TRWAŁE, 
jeśli jednocześnie stosujemy róż- 
ne techniki, komponując dla pa-
cjenta terapię łączoną. 
 
Metody łączone 
w przypadku cellulitu
Nie inaczej jest w przypadku te- 
rapii cellulitu. Ze względu na sto- 

pniowe postępowanie tego nie- 
estetycznego problemu bardzo 
ważne jest rozpoczęcie terapii na 
wczesnym etapie jego występo- 
wania, ale również zdyscyplino- 
wanie pacjenta do przestrzegania 
zaleceń dietetyczno-zdrowotnych.  
Należy zawsze zadbać o prawi-
dłowe odżywianie, zwiększenie 
aktywności fizycznej, wyelimino-
wanie nieprawidłowych nawyków 
(noszenie obcisłego ubrania, nie- 
prawidłowego obuwia, prowadze- 
nie siedzącego trybu życia, pale- 
nie papierosów). 
 Mądrze dobrana terapia skła- 
da się z różnych technik zabie-
gowych. Pierwszą metodą lecz- 
niczą w walce z cellulitem jest 
mezoterapia, która zawsze po-
winna być wykonywana w serii 
min. 6 zabiegów co 1-3 tygo-
dnie. Bardzo dobre efekty uzy-
skuje się, łącząc mezoterapię 
z endermologią lub masażami 
manualnymi. Dobrze sprawdzają 
się w połączeniu z peelingami, 
zabiegami algowymi i elektrosty- 
mulacją, która jest bardzo efek-
tywną metodą, zmuszającą mię- 
śnie do intensywnej pracy, powo-
dując lepsze krążenie krwi, odpływ 
limfy, tym samym pozytywnie 
wpływając na skórę. W leczenie 
cellulitu możemy również włączać 
cykl zabiegów  karboksyterapii. Za- 
stosowanie dobrze dobranej tera- 
pii łączonej prowadzi do osiągnię- 
cia i utrzymania zamierzonego 
efektu.

Ciało 
– zabiegi rekomendowane 
przez specjalistów
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dr Michał różalski,  
klinika Ambroziak estederm, 
klinikaambroziak.pl
Trudno wskazać 1-2 zabiegi, które 
działają najlepiej na ciało. Wybór 
metody do modelowania sylwetki 
i walki z cellulitem zależy od obsza- 
ru i nasilenia zmian. Ja za każdym 
razem dobieram je indywidualnie 
dla każdego pacjenta. Spośród is- 
tniejących sposobów na modelowa- 
nie sylwetki i cellulit najskutecz-
niejsze według mnie są 4 metody: 
ultradźwięki, kriolipoliza, laserowa 
liposukcja i endermologia. 

Ultradźwięki 
Terapia polega na emitowaniu fal 
ultradźwiękowych przez głowicę 
urządzenia przyłożonego do skóry. 
Fale te powodują rozbijanie i upłyn- 
nianie tkanki tłuszczowej, a upłyn- 
niony tłuszcz przemieszcza się na-
czyniami limfatycznymi, co jest 
wspomagane masażem limfatycz- 
nym. Zadziwiająco dobre efekty 
przynosi zwłaszcza urządzenie Med- 
Contour, wykorzystujące wspól-
nie działanie ultradźwięków i dre-
nażu limfatycznego. U pacjentek 
obwód uda po zabiegu zmniejsza 
się od 1 do 2 cm. Zabieg nie jest 
bolesny, pacjent odczuwa jedy-
nie przyjemne ciepło. Efekt jest 
widoczny bezpośrednio po zabie-
gu. Liczba  zabiegów zależy od 
nasilenia zmian, ale zazwyczaj wy- 
konuję 4 do 6 zabiegów. Co wa-
żne, można je stosować na różne 
okolice ciała. 
 
Kriolipoliza
Polega na usuwaniu nadmiaru 
tkanki tłuszczowej pod wpływem 
zimna, a co za tym idzie zmniej-
szenia cellulitu. Stosuje się ją 
w miejscach opornych na lipolizę, 
takich jak brzuch, boki tułowia, 
tzw. „love-handles”, czy wewnę- 
trzna strona ud. Polega na przy-
łożeniu aplikatora chłodzącego 
do skóry i zassaniu tkanki, którą 
chłodzi się ok. 1 godziny. W czasie 
zabiegu pacjent odczuwa inten-
sywny chłód. Po zabiegu w miejs-
cu aplikacji może utrzymywać 
się niewielki rumień. Efekt, czyli 
widoczna znaczna redukcja tkan-
ki tłuszczowej, jest wyraźny po 2-4 
miesiącach. Terapię można po- 
wtarzać nie wcześniej niż po 3 
miesiącach. Za atut kriolipolizy 
uznaję fakt, że jest ona nieinwa-
zyjna, bezpośrednio po zabiegu 

można wrócić do codziennych 
zajęć.

Laserowa liposukcja
Jest to zabieg o niewielkiej inwa- 
zyjności. Przeprowadzam go w znie- 
czuleniu miejscowym lub krót- 
kotrwałym znieczuleniu dożylnym, 
więc podczas zabiegu pacjent 
nie odczuwa bólu. Zabieg pole-
ga na wprowadzeniu cienkie- 
go światłowodu do tkanki pod-
skórnej. Za pomocą wiązki la- 
sera o trzech długościach powo- 
duje się rozpuszczenie tkanki 
podskórnej, przerwanie przegród 
łącznotkankowych pociągających 
skórę i obkurczenie skóry. Jest 
to zabieg wywołujący bardzo 
dobre efekty. Sprężystość skóry 
wzrasta do ok. 6 miesięcy po za- 
biegu. Przy utrzymaniu prawidło-
wego trybu życia efekty zabiegu 
utrzymują się przez długi czas. 

Endermologia
Została wynaleziona we Francji. 
Polega na jednoczesnym masażu 
i zasysaniu tkanki przez specjalne 
urządzenie. Zabieg ten powoduje 
poprawę krążenia limfatycznego 
i krążenia krwi, co wpływa na 
zwiększenie lipolizy i zmniejsze-
nie obrzęku wodnego. Endermo-
logia wykonywana jest w seriach 
ok. 15 zabiegów trwających śre-
dnio 35 minut. Zabieg nie jest 
bolesny. Właściwie zaliczyłbym 
go nawet do przyjemnych. Można 
go stosować na wszystkie okolice 
ciała. Zalecam go szczególnie w po- 
czątkowych stadiach cellulitu.

klinika Ambroziak estederm, 
Maciej waś, fizjoterapeuta
U większości pacjentów starających 
się wymodelować sylwetkę i usunąć 
nadmiar miejscowej tkanki tłusz- 
czowej polecam zabieg opierający 
się na kriolipolizie, np. przy zasto- 
sowaniu urządzenia o nazwie Zeltiq. 
Zabieg wykorzystuje zaawansowa- 
ną technologię chłodzenia w celu 
eliminacji tkanki tłuszczowej w kon- 
kretnych obszarach ciała pacjen-
ta bez uszkodzenia innych tkanek. 
System Zeltiq zawiera nieinwa- 
zyjne aplikatory do chłodzenia 
tkanki tłuszczowej, które są kon- 
trolowane przez precyzyjnie skon- 
struowany system monitorujący. 
Specjalnie opracowany aplikator 
próżniowy zasysa tkankę do za- 
głębienia aplikatora i delikatnie 

przytrzymuje ją między dwoma 
panelami chłodzącymi, pobierając 
ciepło zgodnie z wybranym pro- 
filem zabiegowym. Celem aplika- 
cji jest wywołanie lipolizy, czyli 
rozpadu komórek tłuszczowych. 
Obszar zabiegu i wielkość gło-
wicy dobiera indywidualnie do  
każdego pacjenta specjalnie wy- 
kwalifikowany personel, a możli-
wości aplikacji są nieograniczone. 
Pozbycie się nadmiaru tkanki 
tłuszczowej powoduje zmniejsze-
nie ilości nagromadzonego cellu-
litu, który można też likwidować 
poprzez mechaniczny drenaż lim- 
fatyczny, przy użyciu systemu en- 
dermologii medycznej LPG. Za- 
bieg wykorzystuje funkcję rolowa- 
nia w kilkunastu opcjach i zasy-
sanie. Jest idealny dla osób chcą-
cych pozbyć się miejscowych nie- 
równości, jak i odprężyć ciało po 
całym dniu. Urządzenie ma wbu-
dowany system programów, dzię- 
ki którym możemy dobrać cel pra- 
cy indywidualnie dla każdego pa-
cjenta. Przed leczeniem  zawsze 
odbywamy konsultację, by w jak 
najlepszy sposób pozbyć się pro- 
blemu i ułożyć cały program le-
czenia.

dr n. med. Julita Zaczyńska-
-Janeczko, derm-art.pl
Istnieje kilka skutecznych zabie-
gów, dzięki którym pozbędziemy 
się zbędnego tłuszczu czy popra-
wimy stan skóry z cellulitem. Mu- 
simy jednak pamiętać o tym, że 
dobre efekty zabiegowe idą w pa- 
rze z odpowiednim trybem życia: 
niezbędny jest ruch i zdrowa die- 
ta. W przypadku cellulitu ważne 
jest, aby była bezsolna, protei-
nowa. Warto sobie zrobić 1 dzień 
w tygodniu dietę białkową, zjeść 
5 mniejszych niż zwykle posiłków 
(co przyspieszy metabolizm i oczyś- 
ci organizm), pić wodę z cytrynę. 
Co ważne, obecność cellulitu 
może mieć związek z nietolerancją 
glutenu lub laktozy, dlatego zrób-
my badania pod tym kątem. 

SlimLipo 
– dla pozbycia się tłuszczu
Jest zabiegiem, który mogę z całą 
pewnością polecić osobom chcą-
cym się pozbyć zbędnego tłuszczu 
z okolic ud, brzucha, boków ciała, 
ramion, pleców, a także podbród- 
ka. Polega na rozgrzewaniu tłusz- 
czu i upłynnianiu go za pomocą 
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laserowego urządzenia emitują-
cego fale o dwóch długościach. 
Najpierw miejsce poddawane za-
biegowi znieczula się, używając 
specjalnej pompy, która już rozbija 
tłuszcz i rozluźnia tkankę tłusz-
czową, a następnie – po zrobieniu 
nacięcia skalpelem – wprowa-
dza się światłowód, który może 
emitować dwie długości fali. W za- 
leżności od tego, jaką opcję wy- 
bierzemy, uzyskujemy oczekiwany 
efekt – przy 1 długości fali tylko 
podgrzewamy i rozpuszczamy tłu-
szcz, przy 2 dodatkowo regeneru-
jemy wiotką skórę, obkurczając 
ją i ujędrniając. To ogromna za-
leta tego urządzenia, że można 
dostosować jego działanie do kon- 
kretnego problemu pacjenta. 
 Po zabiegu zalecam przez 2-4 
tygodnie noszenie ubranka uci- 
skowego, a po tygodniu ender- 
mologię i masaż w postaci dre-
nażu limfatycznego. SlimLipo daje 
też dobre efekty w usuwaniu de-
pozytów tłuszczowych przy nasi-
lonym cellulicie IV stopnia. 

Zabiegi antycellulitowe 
Icoone. To technologia skuteczna 
w pozbywaniu się cellulitu, zloka-
lizowanego tłuszczu i ujędrnianiu 
wiotkiej skóry. Ciało jest pod-
dawane zabiegowi endermologii 
za pomocą dwóch głowic, a nie 
jednej, co pozwala na symetry-
czne wygładzenie powierzchni 
skóry po obu stronach.  Opatento-
wana technologia Icoone dzięki 
trzem rodzajom podciśnienia jest 
całkowicie bezpieczna dla skóry 
naczyniowej. 40-minutowy zabieg 
rozpoczyna się 20-minutowym opra- 
cowaniem całego ciała, następnie 
opracowujemy dwa problematycz- 
ne obszary dodatkowo po 10 minut.  

smooth shape. Innym, moim 
zdaniem, bardzo ciekawym zabie-
giem pomagającym w redukcji 
cellulitu, jest Smooth Shape. 
Łączy on technologię lasera, 
światła biostymulującego, rolek, 
za pomocą których wykonuje 
się masaż, i próżni zasysającej 

tkankę. Skóra po takim komplek-
sowym zabiegu jest rozgrzana 
i pobudzona, dzięki temu uru-
chamiają się w niej procesy sty-
mulujące odnowę komórek i staje 
się ona napięta i gładsza.

Mezoterapia igłowa. By uzyskać 
dobre rezultaty w leczeniu cellu- 
litu, podaje się preparaty z fosfa-
tydolocholiną, samą lub w koktaj-
lu z innymi substancjami: m.in. 
kofeiną, karczochami, witaminą C, 
poprawiającymi ukrwienie i mikro- 
krążenie.

kriokomora. Metoda leczenia zi- 
mnem daje fenomenalne efekty, 
nie tylko wygładza i uelastycznia 
skórę, ale wyraźnie odmładza i re-
generuje organizm. 

Bandaże Arosha. Bandażami na- 
sączonymi różnymi substancjami 
owija się ciało, zwłaszcza nogi, 
co prowadzi do wygładzenia, uję- 
drnienia skóry, zmiejszenia opu-
chlizn, obrzęków. Przykładem za- 
biegów z użyciem bandaży są: 
Slim Cell (z substancjami zawie- 
rającymi kofeinę, guaranę i brą-
zowe algi) oraz Cell Term (kofeina 
z algami).

dr n. med. kamila szarmach, 
dermis.pl
Moim zdaniem najlepsze efekty 
w poprawianiu wyglądu skóry 
przynoszą zabiegi łączone, np. la-
ser frakcyjny z mezoterapią.

Laser Mosaic 
+ mezoterapia 
Obydwa zabiegi można zastoso-
wać na ciele w tych miejscach, 
gdzie skóra utraciła jędrność i jest 
obwisła, np. na brzuchu, udach, ra-
mionach, pod pachami. Najpierw 
przeprowadzam zabieg laserem 
frakcyjnym Mosaic, który działa 
na skórę w ten sposób, że tworzy 
na niej kolumny oparzeń, bez 
uszkadzania otaczającej skóry. 
Dzięki naturalnemu procesowi re- 
generacji skóry zarastają one no- 
wą zdrową tkanką. Efektem zabie-

gu jest pełna regeneracja i znacz-
na poprawa jędrności skóry. La-
ser pomaga likwidować rozstępy, 
zwiotczenie skóry.
 Trzeba wykonać 4-5 zabiegów 
laserem frakcyjnym, a po nich  
3 zabiegi mezoterapii, zachowując 
między nimi odstępy. Po zabie-
gach frakcyjnych przeprowadzam 
mezoterapię igłową, ostrzykując 
skórę preparatem usieciowanego 
kwasu hialuronowego. Za jej po- 
mocą można likwidować nagro-
madzoną tkankę podskórną na 
brzuchu, biodrach, plecach, we-
wnętrznej stronie ud i kolan. 

tri Active
Do zabiegu wykorzystuje się trzy 
różne metody: laser diodowy, krio- 
terapię, głęboki masaż i drenaż 
limfatyczny, które są połączone  
w jednym urządzeniu o nazwie 
Tri Active. Laser diodowy stymu-
luje odbudowę naczyń w tkance 
podskórnej, krioterapia powoduje 
zmniejszenie obrzęku, a drenaż 
limfatyczny i masaż pobudzają 
zablokowany obieg limfy, powo-
dując wydalenie z organizmu wo-
dy i zbędnych produktów przemia- 
ny materii.
Efektem jest poprawa mikrokrą- 
żenia w skórze i tkance podskór-
nej, co powoduje, że skóra staje 
się bardziej jędrna, zmniejsza się 
objaw skórki pomarańczowej i ilość 
tkanki tłuszczowej. Najlepiej wyko- 
nać serię ok. 10 zabiegów w odstę- 
pach 2-tygodniowych. 

Sposób na cellulit
Zwykle łączę lipolizę z użyciem 
fosfatydylocholiny z krzemionką, 
podany głęboko. Stosuję tę me-
todę na małe powierzchnie skóry, 
bo przy dużych nie osiągniemy 
spektakularnych efektów – nie  
u wszystkich osób lipoliza da za-
mierzony rezultat wygładzenia 
nierówności skóry. Gdy ktoś ma 
zaburzenia krążenia, istnieje ryzy- 
ko pojawienia się po zabiegu si- 
niaków, przebarwień. W takich przy- 
padkach lepiej przeprowadzić za-
bieg Tri Active. 



        

Zabiegi na ciało dają najlepszy efekt stosowa- 
ne w ramach tzw. terapii łączonej, którą kom-
ponujemy pod kątem indywidualnych potrzeb 
pacjenta. Dopiero umiejętne połączenie kilku 
metod daje naprawdę spektakularne efekty.  

Endermolab LPG to nowość pozwalająca na 
zwiększenie efektywności zabiegów Endermo-
logie. Ten nieinwazyjny i niezwykle skutecz-
ny masaż ma szeroki zakres oddziaływania  
i różnorodne programy do wyboru: estetyczny 
(zabiegi wyszczuplające, ujędrnianie skóry, 
zabiegi antycellulitowe), sportowy (przygoto- 
wanie do wysiłku mięśni, powięzi, ścięgien, 
więzadeł) i terapeutyczny (drenaż limfatyczny, 
regeneracja powysiłkowa, wspomaganie lecze- 
nia uszkodzeń mięśni, więzadeł, ścięgien). 
Zabieg doskonale kondycjonuje nie tylko mię- 
śnie, ale i skórę. Rezultatem tych zabiegów 
jest redukcja nagromadzonej miejscowo tkan- 
ki tłuszczowej, przeciwdziałanie oznakom sta- 
rzenia oraz poprawa jakości skóry.  Znakomite 
wyniki, jakie daje endermologie, dokumentuję  
od lat pomiarami i zdjęciami wykonanymi 
przed i po serii zabiegów – nie tylko na moich  
pacjentach, ale także na sobie samej.

Innym cenionym przeze mnie za skuteczność 
zabiegiem jest karboksyterapia. Nazwa pocho- 
dzi od łacińskich określeń węgla (carboneum) 
i tlenu (oxygenium), a odnosi się do terapeutycz- 
nego zastosowania dwutlenku węgla, czyli CO2. 
Zabieg polega na podskórnej lub śródskórnej 
precyzyjnej iniekcji kontrolowanych dawek dwu- 
tlenku węgla, przy użyciu specjalnego urządzenia. 
Karboksyterapia stosowana na ciało przynosi do- 
skonałe efekty w postaci  redukcji cellulitu, zmniej- 
szania rozstępów i blizn, redukcji miejscowego 
nadmiaru tkanki tłuszczowej, rewitalizacji skóry 
(zwiotczenia poporodowe lub związane z wie- 
kiem), przeciwdziałania zaburzeniom krążenia 
(zimne stopy i dłonie).

Znakomite efekty poprawy wiotkości brzucha 
np. po ciąży daje zastosowanie Nici PDO. Ten 
bardzo skuteczny zabieg można wykonywać 
przez cały rok (w przeciwieństwie do zabie- 
gów laserowych, które nie są zalecane latem). 

Jako zabieg uzupełniający do rewitalizacji skóry, 
w szczególności redukcji rozstępów i blizn, po- 
lecam też naświetlania ciała lampą LED. Zimne 
światło posiada niezwykły wpływ na metabolizm 
komórkowy, pozwalający na przyspieszenie lub 
wzbudzenie procesu naprawy uszkodzonych tka- 
nek. Ma to wpły na znaczną poprawę funkcjo- 
nowania komórek skóry oraz metabolizm or- 
ganizmu. Jest to jedyna metoda, która daje 
możliwość naprawdę skutecznego wyrównania 
kolorytu skóry przy leczeniu rozstępów.

dr n. med. ewa kaniowska
www.derma-puls.com.pl

Hilo PHarMa sp. z o.o. 
ul. Puławska 23/25 m. 6, 02-515 Warszawa 
www.hilopharma.com   info@hilopharma.com 
tel: 601 55 49 48

Jeżeli chcesz wyglądać 
naturalnie i młodo

 zapytaj swego lekarza 
o nici Hilo Lift® 

Hilo lift® 
to naturalny, młody wygląd

i doskonała alternatywa 
do korekty defektów estetycznych  

na twarzy i ciele 

...do piękna.
Po nitce... 
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Depilacja laserowa usuwa włosy w 90%, więc jak do tej pory jest najskutecz-
niejszym sposobem na gładkie ciało. Zanim wybierzesz gabinet, upewnij się,  
czy spełnia on odpowiednie standardy. 

Co warto wiedzieć 
przed zabiegiem depilacji laserowej

Przy zabiegu depilacji laserowej 
ważne jest zachowanie pewnych 
procedur. Wizyta w gabinecie po-
winna się składać z kilku części: 

Wstępna przedza-
biegowa konsultacja 
lekarska
1. Badanie i ustalenie miejsca 
depilacji 
O efektywności zabiegu decyduje 
kolor włosów. Im ciemniejsze, tym 
lepszy efekt. Nawet jeśli usuwa się 
czarne lub ciemnobrązowe włosy  
z III, IV i V fototypem skóry, rezul-
taty są bardzo dobre. Całkowita re-
dukcja włosów blond, rudych i si- 
wych jest niemożliwa. Im jaśniej- 
sza skóra, tym większa możliwość 
zastosowania agresywniejszych pa- 
rametrów i lepsza skuteczność. 
Im większa różnica między kolo-
rem skóry i włosów, tym lepszy 
efekt. Włosy jasnobrązowe z jasnej 
skóry daje się usunąć ze świetnym 
skutkiem, a takie same ze skóry 
ciemniejszej nie kwalifikują się  
do zabiegu.
2. Jak się przygotować do zabiegu? 
Przynajmniej 4 tygodnie przed za- 
biegiem nie usuwamy włosów pę-
setą, depilatorem elektrycznym, 
woskowaniem, ale możemy je go-
lić, użyć kremu do depilacji. Na za-
bieg włosy powinny być ogolone 
lub mieć nie więcej niż 1-3 mm. 
Depilowanie zbyt długich może 
spowodować oparzenie skóry, bo 
światło jest wtedy pochłaniane 
przez wystający ze skóry włos i na 
jej powierzchni powstaje bardzo 
dużo ciepła. Skóra nie może być 
opalona, bo jest ryzyko oparzenia. 
3. Zasady depilacji laserowej:
a) mechanizm działania – światło 
lasera po dotarciu do „cebulki” wło- 
sa zmienia się w ciepło, które ją  
niszczy bez uszkodzenia otaczają-
cej skóry.
b) liczba zabiegów – zwykle należy 
wykonać 4-7 zabiegów.

c) odstępy między zabiegami – na-
stępny zabieg wykonuje się, gdy 
odrosną nowe włosy i przestanie 
ich przybywać, zwykle po 6-12 ty-
godniach. Czas ten wydłuża się  
po kolejnych zabiegach.
d) spodziewane efekty – najlepsze 
efekty uzyskuje się u pacjentów  
z jasną skórą i ciemnymi włosami: 
liczba włosów zmniejsza się o oko-
ło 80-90% i stan ten utrzymuje się 
długotrwale. 
e) objawy uboczne – są rzadkie, bo 
dostępne lasery i IPL do depilacji 
są bezpieczne. Powikłaniem może 
być oparzenie skóry. Objawy: ru- 
mień, pęcherzyki i pęcherze, cza-
sem nadżerki i blizny. 
4. przeciwwskazania:
a) opalona skóra: to ważna prze-
szkoda, bo wiąże się z dużym ryzy-
kiem oparzenia. 
b) leki, zioła lub inne preparaty: 
zwłaszcza te powodujące nad-
wrażliwość na światło. Skóra może 
zareagować oparzeniem, wyprys-
kiem. 
c) choroby przewlekłe: nieuregulo-
wane nadciśnienie i cukrzyca, pa-
daczka. U pacjentów z bielactwem, 
łuszczycą, liszajem płaskim choro-
by mogą się zaostrzyć, a u osób  
z zaburzeniami hormonalnymi tru- 
dno przewidzieć skuteczność za-
biegów.
d) skłonność do tworzenia keloi- 
dów lub/i przyrosłych blizn: zabie- 
gi powinny być wtedy przeprowa- 
dzane ze szczególną ostrożnością, 
mniej agresywnie.
e) opryszczka: jej obecność może 
spowodować nasilenie zmian. 
f) ciąża: u pacjentek w ciąży za-
biegów depilacji się nie wykonuje. 
5. Dokumentacja medycza 
Zawiera wywiad lekarski, świado- 
mą zgodę pacjenta na zabieg de- 
pilacji laserowej, informacje doty- 
czące depilowanej okolicy, rodza- 
ju włosów, koloru skóry, użytych 
parametrów oraz reakcji skóry i wło- 

sów na zabieg. W szczególnych 
sytuacjach wykonuje się dokumen- 
tację fotograficzną.

Zabieg depilacji lase-
rowej – co jest ważne? 
1. Gabinet musi być dobrze 
wyposażony: w odpowiedni laser 
lub IPL, okulary ochronne, lampkę 
oświetlającą pole zabiegowe, żel  
i łopatki do nakładania żelu, zi-
mne okłady.
2. Możliwość znieczulenia: wię-
kszość pacjentów odczuwa ból, 
ale użycie kremu złagodzi go. 
3. Depilowaną okolicę trzeba przed 
zabiegiem umyć wodą z mydłem. 
4. Parametry lasera lekarz powi-
nien dobrać indywidualnie dla 
każdego pacjenta i zabiegu.
5. Pacjent, lekarz i inne osoby 
przebywające w gabinecie muszą 
założyć okulary ochronne. 
6. Zabieg może wykonywać lekarz 
lub przeszkolony personel medycz- 
ny pod jego nadzorem.
7. Podczas zabiegu skóra powinna 
być chłodzona.
8. Reakcja skóry i włosów: kilka 
minut po naświetlaniu powstają 
rumień i obrzęk okołomieszkowy 
(to prawidłowa reakcja). Obrzęk 
ustępuje zwykle po 10-30 minu-
tach, rumień po kilku godzinach. 
Po zabiegu zaleca się stosowanie 
zimnych okładów.

Zalecenia 
pozabiegowe 
1. Przez kilka dni po zabiegu mo- 
że się utrzymywać suchość i swę- 
dzenie skóry. Pomogą delikatne 
preparaty nawilżające lub natłusz-
czające.
2. Przez ok. 2 tygodni po zabiegu 
trzeba stosować fotoprotekcję, ale 
pamiętać, że do następnego za-
biegu nie wolno być opalonym. 
3. Gdy wystąpią niepokojące ob-
jawy, należy się zgłosić się do le-
karza wykonującego zabieg.

Autor: dr Dorota Prandecka, lasermed.pl
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przed                          i po zabiegu

Dermatologia estetyczna:

foto: w
łasność Valeant Pharm

aceuticals International, Inc.

Sculptra 
– globalne odmładzanie twarzy
proces starzenia obejmuje wszystkie warstwy skóry: naskórek, skórę 
właściwą i tkankę podskórną oraz mięśnie i kości twarzy. sculptra to nowo-
czesny preparat, który sprawi, że twoja skóra będzie wyglądała jak dawniej.

Z wiekiem naskórek i skóra wła-
ściwa stają się cieńsze i wiotczeją, 
zanika podściółka tłuszczowa tkan- 
ki podskórnej, co najbardziej widać 
w środkowej części policzków i na 
kościach policzkowych. Wiotczeją 
również mięśnie mimiczne twarzy 
i zanika tkanka kostna, co jest 
przyczyną utraty głębokiego rusz-
towania dla tkanek miękkich twa-
rzy. Zmianie ulegają nasze rysy, ob- 
serwujemy utratę jędrności skóry 
oraz objętości twarzy.

Sculptra 
(kwas L-polimlekowy), 
czyli „lifting w butelce”
Kwas L-polimlekowy jest związ-
kiem organicznym wykorzystywa- 
nym w niedawnej przeszłości do 
produkcji rozpuszczalnych szwów 
chirurgicznych. Obserwowano wów- 
czas wzmożone wytwarzanie kola- 
genu wokół szwów chirurgicznych. 
Ostatnie lata zaowocowały roz-
wojem technologii produkcji spe- 
cjalnego unikatowego preparatu,  
w którym kwas L-polimlekowy jest 
w postaci zawiesiny. Okazuje się, 
że jest to wyjątkowa substancja, 
której działanie polega na stymu-
lacji skóry i tkanki podskórnej do 
produkcji własnego kolagenu, który 
tracimy w procesie starzenia. W re- 
zultacie skóra staje się gęstsza, 
zyskuje lepszą elastyczność i sprę- 
żystość, zmarszczki i fałdy ulegają 
wypełnieniu, a owal twarzy staje się 
pełniejszy i odzyskuje młodzieńcze 
proporcje. Sam kwas L-polimleko-
wy stopniowo zanika. Natomiast 
efekt zagęszczenia i uwypuklenia 
skóry pozostaje na długo.

Na czym polega 
zabieg?
Zabieg polega na podaniu za po-
mocą igły i strzykawki odpowie-
dnio przygotowanej zawiesiny  

preparatu Sculptra w wielu miej-
scach twarzy, tam gdzie wyraźnie 
doszło do zaniku tkanek głębokich 
twarzy. Preparat podawany jest za- 
zwyczaj w okolice skroni, by je 
uwypuklić, unieść brwi i uzyskać 
efekt delikatnego liftingu. Podaje 
się go również w okolice kości 
policzkowych, środkowych części 
policzków, bruzd nosowo-wargo-
wych, „doliny łez”, a także w okoli-
cy podbródka i żuchwy. Po zabiegu 
wykonywany jest masaż twarzy,  
w celu równomiernego rozprowa-
dzenia preparatu w skórze.

Czy efekt jest 
widoczny od razu?
Początkowo, przez kilka dni po za-
biegu, utrzymuje się lekki obrzęk 
twarzy oraz wypełnienie wywołane 
wodą do iniekcji, wykorzystaną do 
rozpuszczenia Sculptry. Po kilku 
dniach woda ulega całkowitemu 
wchłonięciu i obrzęk twarzy znika. 
Wygląda się tak, jak tuż przed za-
biegiem. Od tego momentu przez 
kilka tygodni postępuje proces wy- 
twarzania własnego kolagenu w re- 
jonie poddanym terapii. Dzieje się 
to stopniowo i nie widać gwał-
townych zmian w wyglądzie twa-
rzy. Jednakże po upływie kilku ty- 
godni poprawa wyglądu jest wy-
raźna, a jednocześnie efekt jest 
bardzo naturalny. Ostateczny efekt 
osiąga się po około 2-3 miesiącach 
od zakończenia serii zabiegów.

Wskazania do zabiegu
Zabieg polecany jest zarówno ko- 
bietom, jak i mężczyznom, którzy 
zauważają zapadanie się okolic 
skroni, policzków, bruzd nosowo-
-wargowych, „doliny łez” oraz opa-
danie dolnej części twarzy. Zabieg, 
ze względu na silne właściwości 
odbudowujące utraconą objętość 
zalecany jest osobom ze szczupły- 

mi, pociągłymi twarzami. Dosko-
nale sprawdza się również u mło-
dych pacjentów 30+. 

Rezultaty zabiegu
Po upływie około 2 miesięcy od za- 
biegu wyraźnie poprawia się gru-
bość oraz gęstość skóry i tkanki 
podskórnej. Głębokie tkanki two- 
rzące rusztowanie twarzy zostają 
odbudowane. Skronie i policzki ule- 
gają uwypukleniu, a cienie „doliny 
łez” i bruzd nosowo-wargowych 
spłyceniu. Wcięcie oddzielające li- 
nię podbródka od linii żuchwy wy-
gładza się. Obrys twarzy staje się 
bardziej harmonijny. Owal twarzy, 
wyraźniej zarysowany, optycznie ją 
odmładza. Twarz odzyskuje mło-
dzieńcze proporcje. Efekt „opada-
nia twarzy” ulega redukcji.

Jak długo utrzymuje się 
efekt zabiegu?
Mimo stopniowego rozkładu kwa-
su L-polimlekowego i jego zanika-
nia w skórze efekt zagęszczenia  
i uwypuklenia skóry utrzymuje się 
bardzo długo, nawet do 2-3 lat.

Autor:  dr Ewa Skulska, sculptra.pl
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Zabiegi odmładzające są przeróżne. Jedne dają nam natychmiastowe 
efekty, inne wymagają cierpliwości, gdyż rozłożone w czasie działanie 
pobudza naturalne procesy regeneracji tkanek. taki efekt daje zabieg 
Dermapen, czyli odmładzające mikronakłuwanie.

Dermatologia estetyczna:

Mikronakłuwanie, 
które odmładza i regeneruje

Konsultacja: dr Magdalena Tyc-Tyka, mttestetica.pl 

Szerokie spektrum 
działania 
Istotą zabiegów bazujących na techni- 
ce mikronakłuwania jest pobudze- 
nie skóry do odnowy poprzez nakłu- 
cie jej krótkimi, cieniutkimi igłami. 
Urządzenie Dermapen ma końcówkę 
zakończoną jedenastoma igiełkami, 
które poruszają się w sposób pul-
sacyjny, nakłuwając gęsto i szybko 
duże powierzchnie skóry. 
– Można ustawić zarówno prędkość 
pulsacji, jak i długość igieł, od 
0,25 mm do 2,5 mm – wyjaśnia dr 
Magdalena Tyc-Tyka z Kliniki Pro-
mocji Zdrowia w Krakowie. – Te 
najdłuższe igiełki są wykorzysty-
wane przy zabiegach leczenia blizn, 
głębokich przebarwień i rozstępów 
lub przy głębokim liftingu.
 Dermapen ma bowiem bardzo 
szerokie spektrum działania – war-
to skorzystać z tej techniki nie tylko 
w celu odmłodzenia, ale także np. 
przy problemie z wypadaniem wło-
sów. Regularne zabiegi są w stanie 
poprawić także kondycję skóry gło-
wy i pobudzić osłabione włosy do 
odnowy. 

Dlaczego 
mikronakłucia działają?
Skuteczność zabiegu to efekt po-
łączenia mikronakłuć, czyli bodźca 
fizycznego, z działaniem substancji 
aktywnych. 
 Zdaniem dr Magdaleny Tyc- 
-Tyki, nakłuwanie powoduje po- 
wstawanie w skórze mnóstwa ka- 
nalików, przez które jak gąbka 
wchłania ona nakładane w trakcie 
zabiegu substancje czynne (zawarte 
w preparatach używanych również 
do tradycyjnej mezoterapii). Należą 
do nich niskocząsteczkowy kwas 
hialuronowy, witaminy, aminokwa-
sy, czynniki wzrostu, peptydy. Kana-

liki te są otwarte przez kilka godzin, 
dlatego jeszcze po zabiegu warto 
wzbogacać skórę, stosując odpo- 
wiednie preparaty, które penetrują 
ją nawet kilkaset razy silniej, niż 
gdyby były nakładane na niena-
kłuwaną skórę.
 Zabieg zaczyna się od znieczu-
lenia kremem Emla. Teoretycznie 
można go wykonywać bez znieczu-
lenia, ale wiąże się to z nieznacznym 
dyskomfortem, więc w praktyce 
nie warto tej czynności pomijać. 
Następnie na oczyszczoną skórę le-
karz nakłada aktywny preparat, np. 
koktajl do mezoterapii, zawierają- 
cy kwas hialuronowy oraz amino-
kwasy i witaminy. Jego cząsteczki 
będą w trakcie nakłuwania prze-
noszone w głąb skóry. Głębokość 
nakłuć jest dobierana indywidual-
nie do potrzeb skóry pacjenta.

Odmłodzenie 
i wygładzenie
– Dermapen wyraźnie wygładza 
zmarszczki i bruzdy, zwłaszcza 
nosowo-wargowe. Podczas powol-
nego przesuwania urządzenia po 
skórze igiełki z ogromną prędkością 
pulsują, tworząc w skórze liczne 
kanaliki – tłumaczy doktor Magda-
lena Tyc-Tyka. – Mikronakłuwanie 
można przyrównać do metod frak-
cyjnych, przy stosowaniu których 
część skóry jest uszkodzona, a część 
pozostaje nienaruszona, dzięki temu 
proces regeneracji jest dość szybki. 
Potem znowu nakładany jest pre-
parat z substancjami czynnymi, 
a po ukończeniu zabiegu – krem 
uspokajający.
 Bezpośrednio po zabiegu skóra 
jest mocno zaróżowiona. Nie jest 
to jednak na tyle widoczne, by nie 
można było np. wrócić do pracy. 
Tego samego dnia można wykorzys- 

tać otwarcie kanalików w skórze 
i nałożyć na skórę swój ulubiony 
krem lub olejek zawierający wiele  
aktywnych substancji. Przez kolej-
ne dwa dni twarz może być lekko 
zaczerwieniona, jak po niewielkim 
oparzeniu słonecznym, ale po na-
łożeniu podkładu tego nie widać.

Nasilające się 
z każdym miesiącem 
efekty
Zabieg dobrze jest powtórzyć po 
kolejnych dwóch tygodniach. Ge-
neralnie zaleca się wykonywanie 
serii 2-4 zabiegów w odstępach co 
2-4 tygodnie. Pierwsze rezultaty są 
widoczne bardzo szybko, już parę 
dni potem można odczuć, że skóra 
jest lepiej napięta. Ale to dopiero 
początek pozytywnych zmian. Pro-
ces naprawczy postępuje przez kil-
ka następnych miesięcy. 
 Zdaniem dr Magdaleny Tyc-Tyki, 
mechanizm nakłuwania skóry po-
woduje mikrouraz, który stymuluje 
skórę do samoleczenia i urucha-
mia procesy regeneracyjne. Na po- 
czątku występuje utrzymujący się 
1-3 dni stan zapalny. Uwalniane z ko- 
mórek krwi czynniki wzrostu po-
wodują namnażanie się i wzrost 
aktywności komórek skóry. Pobu- 
dzone fibroblasty zaczynają pro-
dukować nowy kolagen, elastynę 
oraz substancje odpowiedzialne za 
nawilżenie skóry. Zaczyna się pro-
ces formowania nowych tkanek, 
który trwa nawet kilka miesięcy. 
Następnie dochodzi do tzw. remo-
delingu – przebudowy naprawczej, 
dzięki której skóra jest prawidłowo 
pogrubiona, zagęszczona, napięta, 
elastyczna i nawilżona. 
 Jednym słowem: z każdym 
dniem po zabiegu wyglądamy  
tylko lepiej.
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We współczesnej medycynie estetycznej terapie z użyciem komórek macierzys- 
tych nie mają sobie równych. Dzięki temu, że komórki macierzyste są pozys- 
kiwane z naszego własnego organizmu, są bardzo skuteczne i całkowicie 
bezpieczne, nawet dla alergików. Co dzięki nim możemy konkretnie wyleczyć?

Komórki macierzyste 
– przełom dostępny już dziś

Komórki macierzyste nazywane 
są matkami wszystkich tkanek  
i narządów. Określenie to zawdzię- 
czają swoim plastycznym zdol-
nościom do transróżnicowania, co 
oznacza, że komórka macierzysta 
„wie, w co ma się zamienić” w or-
ganizmie. Podana w daną tkankę, 
rozpoznaje środowisko i regeneru-
je uszkodzone miejsce. – Rozwój 
nauk medycznych i biologicznych 
odkrył nieograniczony potencjał 
komórek macierzystych – mówi  
dr Urszula Brumer, właścicielka 
warszawskiej kliniki Dr Urszula 
Brumer Medycyna Młodości i ek- 
spert w zabiegach z użyciem ko- 
mórek macierzystych. – Odkry-
cie to moim zdaniem można po- 
równać do odkrycia energii ją- 
drowej. Zabiegi z użyciem ko- 
mórek macierzystych są dostęp- 
ne w Polsce już od kilku lat, jed-
nak ze względu na zaawansowaną 

technologię zabiegową wykonuje 
je tu zaledwie kilku specjalistów. 

Terapia łysienia 
Łysienie to zmora współczesnego 
społeczeństwa, która trapi i męż-
czyzn, i kobiety. U mężczyzn ma-
my najczęściej do czynienia z łysie- 
niem androgenowym, które pow- 
staje powoli, ale systematycznie, 
zajmując coraz większe obszary od 
okolic skroniowych do tyłu głowy. 
Obecnie bardzo obniżył się wiek 
mężczyzn łysiejących, ten proces 
rozpoczyna się już około 25. roku 
życia. Czasami nawet wcześniej. 
Główną przyczyną łysienia jest 
genetyka, czyli wrażliwość na hor-
mon DHT (dihydrotestosteron), 
ale nie tylko. Coraz większy wpływ 
ma też życie w ciągłym biegu, 
zamartwianie się i przewlekły 
stres. Również u kobiet stres jest 
czynnikiem decydującym o wy-

padaniu włosów. Inne przyczyny 
to: zaburzenia hormonalne, przyj-
mowanie nieodpowiednich leków, 
restrykcyjna dieta lub zbyt częste 
przebywanie w klimatyzowanych 
pomieszczeniach. – Im szyb-
ciej rozpocznie się kurację, tym 
mamy większe szanse na efekty  
– zapewnia dr Urszula Brumer. 
– Zabieg z użyciem własnych 
komórek macierzystych pacjenta 
to jedna z najskuteczniejszych 
obecnie metod leczenia łysienia. 
Co ważne, wystarczy wykonać go 
tylko raz, by pojawiły się efekty. 
Najbardziej polecany jest pacjen-
tom z zaawansowanym łysieniem 
(ale jeszcze nie całkiem łysych). 
Podczas zabiegu komórki macie-
rzyste pobierane są z krwi pacjen-
ta za pomocą bardzo nowoczes- 
neji sterylnej technologii. Następ-
nie podaje się je wypracowaną  
w naszej klinice metodą pacjento- 

Konsultacja: dr Urszula Brumer, drbrumer.pl 

Zatrzymaj upływ czasu
Pięciodniowy pakiet pobytowy SPA Anti-Aging nie tylko 
poprawi kondycję fizyczną oraz samopoczucie, ale 
sprawi, że poczujesz się młodziej i pełna energii.

Eksperci Hoteli SPA Dr Irena Eris opracowali specjalny zestaw zabie- 
gów kosmetycznych oraz ćwiczeń, który pozwoli na skuteczną odno- 
wę biologiczną. Po konsultacji i zdiagnozowaniu stanu skóry oraz okre- 
śleniu jej potrzeb zostanie ułożony indywidualny program pielęgna- 

cyjny składający się z szeregu zabiegów na twarz i ciało w tym m.in.: dwa firmowe zabiegi kosme- 
tyczne, liftingujący masaż twarzy, zabieg Opti-Volumetric - zabieg na okolice oczu, masaż Aroma Candle 
Senses - masaż świecami oraz pielęgnujący całe ciało zabieg Body à la carte - intensywne ujędrnianie  
z nutą zapachów egzotycznych.

O poprawę kondycji zadba trenerem osobisty, który dopasuje zestaw ćwiczeń do posiadanej formy i po- 
zwoli na uzyskanie szybkich efektów poprawy w bezpieczny sposób. Ponadto w pakiecie znajdują się 
zajęcia z aqua aerobicu i stretchingu. 

Pakiet SPA Anti-Aging jest dostępny w wybranych terminach. Szczegóły programu znajdziecie Państwo  
na stronie DrIrenaErisSpa.com w zakładce OFERTA.
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wi. Komórki macierzyste stymulują 
komórki skóry i jej przydatki. 

Likwidacja blizn 
Blizny mają to do siebie, że mo-
żemy je nabyć w każdym wieku. 
Zazwyczaj na skutek urazów, opa- 
rzeń lub zabiegów operacyjnych. 
Taka „pamiątka” nie tylko przesz-
kadza estetycznie, ale jest też przy- 
czyną bólu i niekiedy nieprzyjem- 
nego efektu „ciągnięcia” skóry. Ko- 
mórki macierzyste jako jedyne 
przebudowują bliznę w kierunku 
zdrowej tkanki. Poprzez stymulację 
uszkodzonych komórek i własne 
podziały unaczyniają bliznę, a na- 
stępnie powodują proces jej oczysz- 
czania. 
 Już po pierwszym zabiegu bli- 
zna jest spłaszczona, zanika dys-
komfort związany ze zmianą tem-
peratur (mrowienie), znikają przy-
kurcze utrudniające ruchomość. 
Obrzęk po zabiegu utrzymuje się 
do około tygodnia, za to po trzech 

miesiącach następuje kolosalna 
poprawa. Co więcej, efekt ten 
wzrasta z każdym dniem do roku 
czasu.

Leczenie 
zwyrodnienia stawów
Kiedy dochodzi do procesu za-
palnego w stawach, odczuwamy 
wyraźny ból, uniemożliwiający ru-
chliwość. Do tej pory doraźnym 
antidotum na tego typu schorzenia 
były zastrzyki, blokady lub stenty. 
Niestety, skutki tego typu kuracji 
nie zawsze zadowalają pacjen- 
tów. Zmiany w stawach postępują 
stopniowo, doprowadzając do ich 
zwyrodnienia. Zdaniem dr Urszuli 
Brumer, mimo że w tej chwili mo-
żna już taki staw wymienić, to i tak 
nie daje to 100% szansy wylecze-
nia, ponieważ rehabilitacja jest dłu- 
gotrwała i nie gwarantuje ustąpie-
nia dolegliwości bólowych. Bywa 
nawet, że sztuczny staw trzeba 
będzie wymienić za około 15 lat. 

Komórki macierzyste regeneru- 
ją powierzchnie stawowe, zape-
wniając im lepsze ukrwienie i wy- 
leczenie stanów zapalnych, ponie- 
waż posiadają zdolność rozpo-
znawania tego, co się dzieje w or-
ganizmie i naprawy tego, co jest 
nieprawidłowe. 
 Jak to się dzieje – nie jest 
do końca poznane, ale udowo-
dniona jest zdolność komuni-
kacji komórek macierzystych  
z otoczeniem. – Wiadomo już, że 
komórki macierzyste bardzo sku-
tecznie działają w leczeniu zwyrod-
nienia stawów. Ból mija, pacjenci 
zaczynają chodzić, bez problemu 
schylają się, wiążą sobie sznurów-
ki – wylicza dr Brumer. – Niestety, 
najczęściej pacjenci zgłaszają się 
do lekarza już w zaawansowanym 
stadium zwyrodnienia. Wtedy to 
właśnie komórki macierzyste sta- 
ją się ostatnią deską ratunku. Py- 
tanie tylko, po co czekać na os-
tatnią chwilę?

DLA KOGO
Dla osób, które mają problemy z kolorytem cery i ciała. Excel V skutecznie radzi sobie z trądzikiem, pajączkami na twa-
rzy, bliznami, naczyniakami, przebarwieniami, zaczerwienieniem. Generalnie polecany jest dla wszystkich, którzy nie są  
zadowoleni z tekstury skóry. Laser polecany jest także do terapii żylaków kończyn dolnych.

OPIS ZABIEGU
System wykorzystuje unikalny laser zielony o wysokiej mocy, który jest absorbowany przez uszkodzone naczynia krwionośne. 
Laser podgrzewa i eliminuje uszkodzenia naczyń, ostatecznie przywracając normalny odcień i kolor skórze. Lekarz ma możliwość 
dostosowania parametrów zabiegowych do potrzeb każdego pacjenta, co umożliwia precyzyjne i skuteczne leczenie wszystkich 
rodzajów schorzeń, od powierzchniowych uszkodzeń naczyniowych aż po głębokie blizny. System wykorzystuje innowacyjną 
technologię chłodzenia, dla zapewnienia maksymalnego komfortu, przy braku skutków ubocznych i okresu rekonwalescencji. 

REZULTATY
Piękna, nieskazitelna skóra. Dodatkowo pacjent odzyskuje pewność siebie, pozbywa się zakłopotania, które często 
towarzyszyło mu w codziennym życiu.

Nowe podejście do leczenia 
zmian naczyniowych skóry

Dystrybucja:
BOGDANI Sp. z o.o., ul. Górnośląska 6 
42-400 Zawiercie 
www.bogdanidermatologia.pl

Adresy gabinetów:
•  NZOZ DERMEDICA S.C. Małgorzata Suszko, Elżbieta Stawowska, Białystok, ul. Legionowa 3 lok. 5-6, www.dermedica.pl  •  ESTETICMED.PL, Bydgoszcz, ul. Cicha 17, Częstochowa, Pl. Wysockiego 39/7, www.esteticmed.pl  •  NZOZ ANGIOMED, 
Bytom, ul. Katowicka 63  •  DERMA CLINIC, Częstochowa, ul. Orkana 82c, www.derma-clinic.pl  •  ESTETIC  dr n. med. Piotr Jakub Zawodny, Szczecin, ul. Mikołaja Kopernika 6/2, www.estetic.pl  •  COSMEA, Gdańsk, ul. Spichrzowa 23/2, www.cosmea.pl  •  
BIO STUDIO, Podkowa Leśna, ul. Słowicza 3, www.biostudio.com.pl  •  ESTEDERM KLINIKA AMBROZIAK, Warszawa, ul. Sikorskiego 13/u1, www.estederm.pl  •  DERMA PULS, Wrocław, ul. Barycka 1/3, www.derma-puls.com.pl  •  NZOZ CENTRUM 
ZDROWIA SANVITA, Knurów, ul. Zygmunta Wielkiego 13, www.sanvita.pl

przed                                  i po zabiegu przed                                  i po zabiegu

Każdy marzy o pięknej, młodej cerze, bez przebarwień, zmian pigmentacyjnych i oczywiście bez zmarszczek. 
Teraz takie marzenie można łatwo spełnić. Bogdani Dermatologia prezentuje urządzenie najnowszej 
technologii, dzięki któremu zabiegi skutecznie regenerują i walczą z niedoskonałościami skóry.
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Nowości
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prezentujemy nowe preparaty, zabiegi i urządzenia wykorzystywane 
w gabinetach dermatologii estetycznej oraz dermokosmetyki.

Ekspert poleca:

AMELANIA® ANTI-AGING by KRULIG – PREMIERA NA RyNKU POLSKIM!
AntiAging Institute i dr Eduardo Krulig – światowej sławy chirurg plastyczny – przedstawili najnowszy, prze-
łomowy system walki z przebarwieniami i starzeniem się skóry: AMELANIA® ANTI-AGING by Krulig. To nie-
zwykle skuteczny, intensywny program rozjaśniający, odmładzający, rozświetlający i poprawiający wygląd 
skóry. Głównym składnikiem aktywnym jest idebenon z dodatkiem czterech kolejnych składników o działaniu 
przeciwstarzeniowym i depigmentacyjnym, zawartych w liposomach. Kuracja składa się z dwóch etapów. 
Pierwszy etap to nałożenie maski aktywnej AMELANIA® R ANTI-AGING by Krulig w gabinecie lekarskim.  
Następnie pacjent kontynuuje kurację w domu, stosując systematycznie krem 
AMELANIA® M by Krulig ANTI-AGING. Kuracja AMELANIA® ANTI-AGING 
by Krulig jest w pełni bezpieczna, może być stosowana o każdej porze roku  
i co ważne, nie wymaga okresu rekonwalescencji.

Zabiegi dostępne w gabinetach dermatologii i medycyny estetycznej. 
www.antiaging.com.pl

ANNA LEWANdoWSkA 
– NOWą  AMbASADORKą RExONy 
Marka reXONA udowadnia, że potrafi mówić do kobiet w sposób niestandar-
dowy i ciekawy. w 2013 r. przeprowadzono pierwszy w polsce reXperYMeNt, 
pokazujący codzienną aktywność polek – w tym roku reXONA przekonuje 
– MOŻesZ:wIĘCeJ i zachęca polki do podejmowania wyzwań wraz z nową 
ambasadorką – Anną Lewandowską.
Ania Lewandowska, trenerka personalna, w tym certyfikowana trenerka TRX, 
od 15 lat zawodowo uprawia sport, jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski 
i Europy, Mistrzynią Świata w karate fudokan w kumie drużynowym, a także repre- 
zentantką Polski w karate tradycyjnym. Z wykształcenia jest  menedżerem sportu  
i specjalistką do spraw żywienia. Od dwóch lat prowadzi bloga (www.hpba.pl), 
gdzie inspiruje swoich czytelników do aktywnego i zdrowego trybu życia. 

Na profilu Rexony na Facebooku ogłoszono konkurs, który ma za zadanie za- 
chęcać kobiety do pokazania, jak Polki rozumieją hasło MOŻesZ:wIĘCeJ 

NOWA MARKA yONELLE MEDESThETIC 
YONELLE MEDESTHETIC powstała dzięki połączeniu w spółkę dwóch firm: Beauty Concept Małgorzaty 
Chełkowskiej i Instytutu YONELLE Jolanty Zwolińskiej. Pod nową marką będą nadal dostępne, znane i cieszące się 
doskonałą opinią profesjonalistów, biozgodne ze skórą kosmetyki firmy Beauty Concept. 
Cała oferta zmieni nazwę z Beauty Concept na YONELLE MEDESTHETIC. YONELLE 
MEDESTHETIC specjalizuje się w tworzeniu najwyższej klasy PROFESJONALNYCH 
KOSMECEUTYKÓW. To silnie działające preparaty o rewelacyjnej skuteczności, zawie-
rające wysokie dawki substancji aktywnych, często znanych z zastosowań w farmacji  
i medycynie estetycznej. Oferta YONELLE MEDESTHETIC obejmuje również kosmetyki 
klasyczne do pielęgnacji standardowej, niezbędne w każdym gabinecie. Marka dysponuje 
nowoczesnym centrum szkoleniowym w Warszawie – YONELLE Masterclass Academy. 

www.medesthetic.yonelle.pl





NIE WALCZ SAMA Z CELLULITEM, 
ZAPYTAJ LEKARZA O ZABIEG ALIDYA

• Alidya to preparat zarejestrowany ze wskazaniem 
 do iniekcji w leczeniu lipodystrofii gynoidalnej (cellulitu).

• Alidya to gwarancja bezpieczeństwa – materiał medyczny 
 III klasy CE. Formuła opracowana przez Profesora Pasquale 
 Motolese (twórcy zabiegu Aqualyx) 

• Alidya jest inna niż pozostałe produkty. Zawiera nowe 
 substancje aktywne, które dają szanse na zatrzymanie 
 rozwoju cellulitu już we wczesnych fazach. 

• Zaleca się rozpoczęcie zabiegów z Alidya jak najwcześniej 
 – jak tylko pojawią się pierwsze oznaki cellulitu. 

• Skuteczność leczenia preparatem Alidya gwarantuje 
 wykonanie serii zabiegów. 

• Alidya jest podawana w skórę za pomocą cienkich igieł 
 techniką mezoterapii.

Wyłączna dystrybucja: 

Fenice Sp. z o.o. ul. Czarnocińska 3a, 03-110 Warszawa 
tel. +48/22 819 50 1, tel. +48/22 814 53 02, tel. kom. +48/501107592 
www.fenice.pl  biuro@fenice.pl


