
I stnieje wiele sposobów na zrzucenie kilku zbędnych kilogramów. 
Należy jednak pamiętać, że zbyt szybkie zmniejszenie masy ciała 
może nieść za sobą negatywne skutki. Krótkie diety, mało skutecz-
ne suplementy diety czy też głodówki to często stosowane meto-

dy, które mogą powodować jedynie utratę mięśni i negatywnie wpłynąć 
na stan naszej skóry, a także na stan całego organizmu. Zamiast wyszu-
kiwać kolejnych mało skutecznych metod należy postawić na zbilanso-
waną dietę, aktywność fi zyczną oraz odpowiednio dobrane zabiegi z za-
kresu medycyny estetycznej. Nasza wiedza, długoletnie doświadczenie 
oraz bogaty wachlarz technologii umożliwia nam dobranie i połączenie 
odpowiednich metod tak, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność.

– Jako jedni z nielicznych posiadamy w swojej ofercie najnowocześniej-
sze urządzenia światowej klasy, które posiadają sprawdzone klinicznie 
rozwiązania. Jednym z nich jest Accent Prime. – mówi dr Piotr Zawodny 
z  kliniki Zawodny Estetic. – To połączenie fal radiowych i  ultradźwię-
ków. Opatentowana technologia tzw. „zimnych ultradźwięków” dzia-
ła selektywnie na komórki tłuszczowe, nie naruszając otaczających 
tkanek. Wibracje emitowanych ultradźwięków niszczą błonę komórek 
tłuszczowych powodując ich sukcesywny rozpad oraz uwolnienie na-
gromadzonego tłuszczu, który w kolejnym kroku jest samoistnie wyda-
lany z organizmu. Accent Prime posiada rownież technologię „ciepłych 
ultradźwięków”, która generuje skompresowaną falę ultradźwiękową 
co wywołuje zjawisko kawitacji, czyli niszczenia lokalnych depozytów 
tłuszczu podwyższoną temperaturą. W zależności od potrzeby możemy 
wykorzystać ciepłe lub zimne ultradźwięki. Jednak w celu zwiększenia 
efektywności zabiegu istnieje możliwość łączenia obu technologii pod-
czas jednej sesji. Po wykonaniu serii zabiegów możemy oczekiwać wy-
szczuplenia, redukcji cellulitu oraz wyraźnej poprawy napięcia skóry.

Kolejnym urządzeniem wykorzystującym tym razem zogniskowaną falę 
ultradźwięków czyli technologię HIFU (high intensity focused ultraso-
und) jest Ultraformer. Technologia ta wykorzystywana jest do podgrze-
wania tkanek takich jak skóra, tłuszcz i mięśnie. W wyniku precyzyjnego 
podgrzania, tkanki mają tendencje do obkurczania się i wywołania mi-
krouszkodzeń, które stymulują wytwarzanie nowego kolagenu. Techno-
logia HIFU jest stosowana do ujędrniania praktycznie każdej części cia-
ła. Jest to metoda bezpieczna, dająca bardzo dobre efekty już po jednym 
zabiegu, nie wymagająca okresu rekonwalescencji,

Uzupełnieniem terapii może być Lipomassage Endermologie Cellu M6 
Endermolab. To medyczne urządzenie do endomasażu, w  którym za-
stosowano pełen zakres możliwości techniki LPG, zwiększając efektyw-
ność zabiegu nawet o 50 % w porównaniu do poprzednich wersji. Dzię-
ki synergistycznemu działaniu elektrycznie sterowanych rolek i próżni 
Endermolab pozwala w  przyjemny i  bezpieczny sposób wymodelować 
ciało. W rezultacie uzyskujemy wymarzoną sylwetkę, naturalnie gładką 
i jędrną skórę gotową na powitanie wiosny.

Choć za oknem aura jeszcze jest w pełni zimowa to w powietrzu są już wyczuwalne pierwsze oznaki wiosny. Oznacza to, że już niedługo porzucimy 
nasze ciepłe zimowe kurtki i sięgniemy do szafy po lżejsze i bardziej podkreślające sylwetkę ubrania. I może się okazać, że po długich zimowych 
wieczorach nasza fi gura pozostawia wiele do życzenia, a nasze ulubione jeansy nie prezentują się najlepiej. 
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Mam na imię Anna i mam 39 lat. Bardzo dobrze się odżywiam, ćwiczę 
i pielęgnuję moją cerę, mimo wszystko widzę na swojej twarzy ozna-
ki starzenia. Nigdy nie korzystałam z zabiegów medycyny estetycz-
nej, ale chciałabym pomóc mojej skórze, która z każdym rokiem traci 
jędrność, elastyczność i młody wygląd. Od czego powinnam zacząć?

To jak szybko będzie się Pani starzeć nie zależy wyłącznie od genów, 
czy też zdrowego trybu życia. Na szczęście nauka przychodzi nam z po-
mocą, dzięki bardzo prężnie rozwijającej się medycynie estetycznej oraz 
kosmetologii. W dzisiejszych czasach możemy poprawić wygląd niemal 
każdej części ciała. Jeśli pierwsze oznaki starzenia widzi Pani na swojej 
skórze twarzy i nie miała Pani nigdy wcześniej do czynienia z medycyną 
estetyczną proponuję zacząć od mało inwazyjnych metod. Bardzo do-
brym wyborem będą w Pani przypadku wszelkie zabiegi termiczne z wy-
korzystaniem światła laserowego, fal radiowych czy ultradżwięków, któ-
re skutecznie stymulują skórę. W rezultacie włókna kolagenu kurczą się 
i napinają skórę jak niewidzialny gorset. Zabiegi te nie wymagają znie-
czulenia a różnica widoczna jest już po pierwszym zabiegu. Procedury te 
warto powtarzać w zależności od technologii od jednego do kilku na rok. 
Efekty utrzymują się przez wiele miesięcy lub nawet lat.

W naszej Klinice tworzymy indywidualnie dopasowane do potrzeb 
i  oczekiwań pacjenta procedury łączone. Często zabiegi termiczne łą-
czymy np. z mezoterapią igłową, mikroigłową lub bezigłową. Do takiej 
serii zabiegów nasi kosmetolodzy pomogą Pani dobrać pielęgnację do-
mową, która prawidłowo dopasowana do problemów Pani skóry będzie 
wspomagać efektywność wykonanych zabiegów.

Doktorze, wiem że wszelkie zabiegi laserowe niwelujące przebar-
wienia należy wykonywać w okresie jesienno - zimowym, ale co zro-
bić żeby zapobiec powstawaniu  nowych przebarwień?  Czy istnieją 
produkty chroniące i jednocześnie walczące z przebarwieniami?

Aby odpowiednio ochronić skórę przed słońcem konieczne jest stoso-
wanie kosmetyków przeciwsłonecznych. Krem musi chronić naszą skórę 
jednocześnie przed promieniami UVA i  UVB. Kremy posiadają również 
fi ltry chemiczne i mineralne. Czasami jednak te pierwsze mogą powo-
dować podrażnienia, dlatego osobom ze skórą wrażliwą, naczyniową 
i dzieciom zaleca się stosowanie kremów z fi ltrami mineralnymi. Mają 
one zdolność odbijania i rozpraszania promieni. Bardzo istotne jest do-
stosowanie fi ltra do odpowiedniego fototypu. Kremy z  fi ltrem należy 
nakładać  20 minut przed wyjściem na słońce i powtarzać co 2-3 godziny.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV i  wzmoc-
nieniem działania kremów z fi ltrem jest wit. C. Skoncentrowane serum  
wit. C, które występuję w różnym stężeniu odpowiednio dobrane do ro-
dzaju skóry, oraz odpowiednim pH.Tak niskie pH 2,0-3,0 jest gwarancją 
głębokiej penetracji składników w głąb skóry. Witamina C ma również 
właściwości rozjaśniające, usuwające wolne rodniki i napinające skórę. 
Ponadto  można stosować kosmetyki zawierające kompleks składników 
hamujących syntezę melaniny, stosowane do rozjaśniania przebawień 
i ujednolicania kolorytu skóry. Krem ma nie tylko za zadanie rozjaśniać 
przebawienia, ale również działa nawilżająco i  przeciwstarzeniowo. 
W naszej klinice stosujemy również te kremy po zabiegach laserowych 
i pilingach.


	marzec 2017
	marzec.2017

