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ybór dostępnych metod w  walce z  powyższym 
problemem jest duży: zaczynając od urządzeń 
do użytku własnego, oferowanych w hipermarke-
tach, po zabiegi w gabinetach kosmetycznych czy 
klinikach medycyny estetycznej. W  jaki sposób 

wyselekcjonować odpowiednią terapię? Przede wszystkim należy 
pamiętać, że urządzenia oferowane w hipermarketach są stworzo-
ne do domowego użytku i nigdy nie będą w stanie dorównać pro-
fesjonalnym sprzętom medycznym przede wszystkim ze względu 
na bezpieczeństwo oraz rezultat.

Na co zwrócić szczególną uwagę dokonując selekcji miejsca, 
w którym odbędzie się zabieg? 

- jakość sprzętu oraz jego personalizacja
Niejednokrotnie zdarza się, że jeden aparat wykorzystywany jest 

w  gabinecie do zabiegów: epilacji, zamykania rozszerzonych na-
czyń, likwidacji rozstępów i jeszcze przy jego okazji możemy usunąć 
tkankę tłuszczową. To powinno być ostrzeżenie. Nie ma jednej ma-
szyny, która poradziłaby sobie z dobrym rezultatem z tymi wszyst-
kimi problemami. Aby móc sprostać, choć jednemu z powyższych 
problemów bardzo często należy działać na wielu poziomach, a do 
tego niezbędne jest czasami skojarzenie kilku maszyn. 

- kwalifikacje i doświadczenie
Niezaprzeczalnie niezwykle ważnym elementem w procesie wy-

boru ma miejsce, do którego się udamy. Powinniśmy oddać swoją 
twarz, ciało w ręce osoby, z którą udało się nawiązać nić zaufania. 
Doświadczenie jest tutaj kluczowym elementem. Nie bójmy się 
pytać w gabinetach o tę kwestię, przecież od tego między innymi 
zależą efekty zabiegu.

- bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest priorytetem i dotyczy wszystkich procedur 

oraz całego zaplecza, jakim dysponuje klinika, gabinet. Niezwykle 
istotny jest wywiad oraz omówienie terapii przed rozpoczęciem 
zabiegów.

KLINIKA ZAWODNY ESTETIC

W naszym pojęciu medycyna estetyczna i kosmetologia to spek-
trum zabiegów mających na celu korektę defektów urody oraz za-
pobieganiu i  przeciwdziałaniu skutkom starzenia. Różnorodność 
problemów, holistyczne podejście do każdego pacjenta sprawiło, 
iż aby sprostać tym zadaniom niezbędne jest posiadanie odpowie-
dzialnego zaplecza w postaci sprzętu. 

Dokładny wywiad oraz analiza problemu, oczekiwań i  potrzeb 
pacjenta to pierwszy krok do kwalifikacji pacjenta do zabiegu. 
W trakcie wyboru terapii kierujemy się bezpieczeństwem, skutecz-
nością, oczekiwaniami pacjenta oraz czasem możliwej rekonwale-
scencji. Najnowsze lasery i urządzenia IPL  światowych producen-
tów marek, pozwoliły nam na indywidualne podejście do każdego 
pacjenta. Naszą ofertę fotoodmładzania wzbogacają najwyższej 
klasy lasery:

• frakcyjne: Encore ActiveFX+DeepFX, iPixel, Mosaic HP, Alma 
Harmony XL ClearLift,

• trzy platformy laserowe do usuwania naczyń krwionośnych       
Cutera Excel V, Quantum SR+DL, Alma Harmony XL Dye-VL/SVL.

Nowoczesna, skojarzona często na wielu poziomach skóry lase-
roterapia jest kluczem do sukcesu. 

w

Młodość, zdrowy wygląd oraz naturalność jest niezmiennie panującym trendem od wieków. 
W chwili obecnej najczęściej spotykane problemy, z którymi zmagają się kobiety jak i mężczyźni 
to: rozszerzone naczynia krwionośne, przebarwienia oraz wiotkość skóry. Procedurę mającą na 
celu zniwelowanie powyższych problemów możemy określić szeroko pojętym fotoodmładzaniem.
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