
T eraz nie musisz zastanawiać  się jaki produkt będzie odpo-
wiedni dla Ciebie. Universkin to gama naukowo opracowanych 
produktów, których skład dobierany jest do indywidualnych 
potrzeb skóry pacjenta, w zależności od rodzaju skóry, istnie-

jących problemów skórnych, a także od stylu życia czy nawet od pory 
roku. Kosmetyki dedykowane są również dla wielu dolegliwości skórnych 
takich jak skóry suchej bądź tłustej, wiotkiej skłonnej do zmarszczek, 
skóry naczynkowej, z  przebarwieniami, czy też z  trądzikiem różowa-
tym. Produkty Universkin cieszą się ogromną popularnością i uznaniem 
wśród lekarzy medycyny estetycznej, dermatologów, a także chirurgów  
plastycznych  na całym świecie. Jesteśmy dumni iż jako pierwsza klinika 
w Szczecinie możemy zaoferować naszym pacjentom połączenia pomię-
dzy pielęgnacja skóry a terapią jakim są preparaty Univeskin. 

Analiza skóry pomaga specjaliście określić dobór aktywnych składników 
odżywczych, ich stężenie oraz ustalić czas stosowania. Serum przygo-
towywane jest w obecności pacjenta. Świeżo przygotowane i dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb preparaty sprawią, że skóra dostanie 
dokładnie to, czego potrzebuje. Mamy do dyspozycji wyjątkowe bazowe 
serum P zawierające m. in. omega 3, kwas hialuronowy, peptydy biomi-

metyczne i witaminę E.  Już samo serum P stanowi wyjątkowo aktywną 
bazę, która sama w sobie, przynosi poprawę kondycji uszkodzonej skó-
ry lub łagodzi stany zapalne. Bazowe serum łączone jest z odpowiednio 
dobranymi naturalnymi składnikami aktywnymi. Substancjami aktywny-
mi są czyste molekuły pozyskiwane od dostawców farmaceutycznych, 
a nie kosmetycznych.  Jest ich 19. Łącząc maksymalnie 3 w  jednej for-
mule, możliwe jest uzyskanie aż 1159 kombinacji. Produkty Universkin 
nie posiadają chemicznych środków konserwujących, są bezpieczne 
i skuteczne poprzez wybór wyłącznie czystych składników. Kosmetyki 
wbrew mitom są skuteczne jeśli dobrane są właściwe składniki aktywne 
w odpowiednim stężeniu.
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Dylemat związany z wyborem odpowiedniego kosmetyku dla Twojej skóry to już przeszłość. Każdy typ skóry jest inny, a  wiele kosmetyków 
obecnych na rynku przeznaczonych jest dla wszystkich niezależnie od wieku, rodzaju skóry, istniejących przebarwień czy też poziomu nawilżenia.

Kosmetyki 
szyte na miarę

Prezentacja



Okres wakacyjny jest zawsze obciążeniem dla mojej skóry twarzy. 
Niestety pomimo ciągłego nakładania kremu moja skóra jest nadal 
sucha. Próbowałam kremów z różnych przedziałów cenowych i na-
dal nie mogę jej nawilżyć. Czy są zabiegi, które pomogą nawilżyć 
moją skórę  głębiej?
Wyczekiwany przez wszystkich okres lata, długich ciepłych dni spę-
dzonych na świeżym powietrzu może niestety niekorzystnie wpłynąć 
na stan naszej skóry. Promieniowanie UV, wysokie temperatury, suchy 
wiatr oraz klimatyzowane pomieszczenia doprowadzają do wzmożonej 
przeznaskórkowej utraty wody (TEWL), co skutkuje szczególnym wy-
suszeniem skóry twarzy, która nieustannie  wystawiona jest na czynniki 
zewnętrzne. Krem zadziała  jedynie powierzchownie. Aby wprowadzić 
substancje nawilżające w głębsze warstwy skóry należy wybrać terapię, 
która to umożliwi. Zabiegi z  wykorzystaniem  kwasu hialuronowego, 
którego właściwości  nawilżające, wiążące wodę w skórze, ograniczają-
ce TEWL mogą być lekarstwem na Pani problem. Jest wiele metod za 
pomocą których możemy podać preparat zawierający kwas hialurono-
wy. Wykorzystując mało-, średnio- i wielkocząsteczkowość kwasu hia-
luronowego, tlen oraz ciśnienie hiperbaryczne w zabiegu Intraceuticals 
układamy warstwy z  kwasu hialuronowego w  skórze co zapewnia jej 
głębokie nawilżenie. Innym zabiegiem wartym uwagi jest mezoterapia 
mikroigłowa Dermapen. Technologia 12 igiełek działających jednocza-
sowo w  zakresie od 0,5 mm do 2,5 mm wprowadza preparat do skóry 
na określoną głębokość. Kolejną terapią jest podany iniekcyjnie kwas 
hialuronowy za pomocą klasycznej mezoterapii igłowej, która również 
skutkuje intensywnym nawilżeniem głębszych  warstw skóry.  Usta jako 
element twarzy, również wystawione są na wiele negatywnych czynni-
ków zewnętrznych, mogą być problematyczne w przypadku pielęgnacji 
domowej. Podany w formie iniekcji kwas hialuronowy w niewielkiej ilości 
spowoduje efekt nawilżenia ust bez efektu ich powiększenia. W wybo-
rze kremu warto posłuchać rad doświadczonego kosmetologa, który po 
konsultacji pomoże dobrać najlepszą domową pielęgnację. 

Mam stare oraz nowe przebarwienia od słońca na twarzy i  klatce 
piersiowej. Skóra wygląda na zmęczoną i nieświeżą. Czy można po-
zbyć się przebarwień za pomocą np. złuszczania naskórka, czy są 
inne metody?
Niestety, samo złuszczanie naskórka jest zbyt delikatnym procesem, nie-
wystarczającym, aby pozbyć się starych przebarwień obecnych w skó-
rze własciwej. Duża ilość zabiegów, dedykowana hiperpigmentacji, nie 
ułatwia podjęcia decyzji, który wybrać.  W związku z tym oprócz stan-
dardowej oceny skóry warto posłużyć się aparaturą stworzoną do multi 
- spektralnej analizy jej stanu, typu VISIA. Badanie to można powtórzyć 
po serii zabiegów, aby stwierdzić ich efektywność. W przypadku hiper-
pigmentacji, której towarzyszą rozszerzone  naczynia zaleca się zasto-
sowanie zabiegów z wykorzystaniem aparatury IPL, Dye VL dzięki której 
uzyskujemy efekt fotoodmłodzenia - rozjaśnienie przebarwień, zmniej-
szenie rumienia  oraz zwiększone  napięcie skóry.  W sytuacji gdy dodat-
kowym problemem są rozszerzone pory bądź blizny potrądzikowe, za-
stosowanie w intensywnym  odświeżaniu oraz efekcie rewitalizacji mają 
lasery frakcyjne, których intensywność oraz czas gojenia uwarunkowa-
ne są od stopnia nasilenia niedoskonałości. Nowym etapem w dziedzinie 
światłoterapii jest technologia pikosekundowa w laserach - PICOSURE. 
Wiązka o długości zaledwie picosekund, czyli znacznie krótsza od obec-
nych urządzeń pracujacych w zakresie mili i nanosekun, daje ogromne 
możliwości w rękach profesjonalisty. Innowacyjność lasera gwarantuje 
bezpieczeństwo, efektywność, komfort w trakcie zabiegu oraz szybkie 
gojenie. Nieodłącznym elementem w  walce z  przebarwieniami jest te-
rapia kosmeceutykami, które są dobierane przez odpowiednio wykwa-
lifikowanych kosmetologów. Ogromne znaczenie w powodzeniu terapii 
mają wysokiej jakości filtry UV,  kremy depigmentujące oraz kosmetyki 
codziennego użytku zawierające odpowiednie przeciwultleniacze.
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Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej

Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie

Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu

Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja

Choroby kobiece
Diagnostyka piersi

Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna

Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa

Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

promocja 30%
na zabiegi

Mona Lisa Touch
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