
Na pewno zastanawiałaś się jakie zabiegi warto wykonać 
w tym czasie, aby nasza skóra latem prezentowała się ładnie 
i zdrowo. W pierwszej kolejności warto naprawić szkody, któ-
re wyrządziła skórze zima, zatem należy sięgnąć po zabiegi 

regenerujące, odżywiające. W  tym celu polecamy Wam zabieg, który 
w  ostatnich tygodniach bije rekordy popularności zarówno wśród pa-
cjentów jak i  gwiazd – Zaffiro. Zabieg jest dedykowany każdemu, kto 
chce poprawić jędrność i elastyczność skóry, spłycić linie i zmarszczki 
oraz przywrócić skórze blask, a  jego zaletą jest także uniwersalność 
w  stosowaniu zarówno na twarz jak i  wybrane partie ciała. Zaffiro to 
nowoczesna, nieinwazyjna technologia termoliftingu, dająca natych-
miastowe i długotrwałe efekty ujędrnienia skóry. Jego niezaprzeczalną 
zaletą jest także to, że jest to zabieg tzw. „lunchowy” lub „bankietowy”, 
ponieważ nie wymaga od nas poświęciania czasu na rekonwalescencje 
i od razu po, możemy wrócić do swoich codziennych zajęć.

Kolejnym zabiegiem w zakresie nawilżenia i uelastyczenia skóry jest me-
zoterapia igłowa preparatem Neauvia Organic Hydro Deluxe. Produkty 
z tej linii służą do wypełnienia ubytków tkankowych, biostymulacji ko-
lagenu i  napięcia skóry, co w  efekcie daje naturalny i  pełen witalności 
wygląd. Hydro Deluxe został laureatem Perły Dermatologii Estetycznej 
2017 w kategorii kompleksowa odnowa skóry i jest pierwszym na polskim 
rynku, tak idealnie skomponowanym preparatem do biorewitalizacji skó-
ry twarzy i  ciała. Jest to luksusowa terapia odżywiająca, która działa 
w trzech wymiarach – nawilżenia, odbudowy kolagenu i elastyny oraz uję-
drnienia skóry. Preparat ten dopełnia linia kosmeceutyków, które stano-
wią pielęgnację pozabiegową, która pogłębia i przedłuża efekt zabiegu.

Zwieńczeniem zabiegów ujędrniających jest zabieg Ultraformer, któ-
ry gwarantuje stopniową poprawę jędrności tkanki podskórnej i  skóry 
oraz długotrwały efekt. Urządzenie Ultraformer wykorzystuje techno-
logię HIFU (high intensity focused ultrasound), czyli zogniskowaną falę 
ultradźwiękową służącą do podgrzewania tkanek, tj. skóra, tłuszcz i mię-
śnie. W wyniku selektywnego podgrzania, tkanki mają tendencję do ob-
kurczania się. Dodatkowo w skórze dochodzi do mikrouszkodzeń, które 
stymulują wytwarzanie nowego kolagenu. Zabieg ten ma rzeszę pacjen-
tek i pacjentów, ponieważ daje możliwość ujędrnienia każdej części ciała.

Bardzo często wiosną spotykamy się z problemem nadmiernego wypa-
dania włosów, ponieważ zima to najcięższy dla nich okres. W celu popra-
wienia ich kondycji zalecamy zbilansowaną dietę, która dostarczy nie-
zbędnych minerałów i witamin oraz odpowiednio dobraną pielęgnację, 
a te działania dodatkowo możemy wzmocnić konkretnymi zabiegami, do 
których należy między innymi mezoterapia osoczem bogatopłytkowym. 
Efektem zabiegu jest zahamowanie wypadania włosów, odżywienie 
struktury włosa, a także wysyp tzw. „baby hair”, czyli małych, nowych 
włosków.  Ponieważ pracujemy tutaj na preparacie autologicznym (wła-
snym) to taka mezoterapia nie niesie za sobą ryzyka alergii i jest całkowi-
cie bezpieczna, gdyż autologiczne osocze jest w 100% biokompatybilne 
i neutralne immunologicznie. Idąc tropem idealnej kondycji włosów war-
to wspomnieć o karboksyterapii, która poprawia krążenie w tkankach 
co przyczynia się do tworzenia nowych naczyń włosowatych. Terapia 
dwutlenkiem węgla jest metodą naturalną, mało inwazyjną i bezpiecz-
ną, a jej efekty potwierdzone są licznymi doniesieniami naukowymi i ba-
daniami klinicznymi. Zabieg ten w  odpowiedniej konfiguracji możemy 
połączyć z mezoterapią osoczem bogatopłytkowym, ponieważ mecha-
nizmy obu technologii wzajemnie oddziaływują na siebie intensyfikując 
stymulację i aktywację szeregu zachodzących procesów, dzięki czemu 
terapia pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym okresie czasu.

Poddając się zabiegom wiosną i patrząc z szerszą perspektywą należy 
jednak mieć na uwadze to, że w niektórych przypadkach, aby osiągnąć 
satysfakcjonujące efekty potrzebna będzie seria zabiegów. Aby pomóc 
Wam ze stworzeniem skutecznego planu działania przygotowaliśmy 
specjalne pakiety promocyjne, które łączą w sobie, w zależności od pa-
kietu opisane powyżej zabiegi oraz inne, które nasi specjaliści rekomen-
dują jako najbardziej efektywne w ciepłych miesiącach roku. 
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Z nadejściem cieplejszych pór roku większą uwagę przywiązujemy do naszego wyglądu. Po zimie zrzucamy z siebie warstwy grubych okryć 
i odkrywamy partie ciała, które przez kilka ostatnich miesięcych były zakryte. Wiosna to okres, w którym szczególnie powinnaś zadbać 
o swoją twarz jak i ciało. 
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Witam,

w tym roku skończę 50 lat, jestem w okresie menopauzalnym i prócz 
dolegliwości takich jak drażliwość i uderzenia gorąca zaczęłam za-
uważać również problemy ze skórą. Zawirowania hormonalne wy-
wołały na mojej skórze nie tylko zmarszczki, ale również pryszcze. 
Co powinnam zrobić, aby temu przeciwdziałać?

Menopauza ma wpływ na cały organizm i wiąże się nie tylko z radykal-
nym obniżeniem poziomu estrogenów. Gospodarka hormonalna całego 
organizmu zostaje zaburzona. Jaki ma to wpływ na skórę? Gwałtownie 
spada w niej produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Za-
burzeniu ulega też proces różnicowania się keratynocytów. To wszystko 
powoduje mnóstwo niekorzystnych zmian w jej wyglądzie. Skóra staje 
się cieńsza, bardziej sucha, wiotka, traci ładny koloryt, pojawia-ją się na 
niej plamy i  przebarwienia. W  tym okresie warto regularnie korzystać 

z zabiegów kosmetologicznych i medycznych. Nie muszą być ani bardzo 
drogie, ani bardzo inwazyjne, ważna jest natomiast systematyczność. 
W przypadkach problematycznej skóry (skłonność do okresowych sta-
nów zapalnych – pryszcze) zalecam LED terapię, a  następnie wykony-
wanie systematycznych i  indywidualnie dobranych peelingów oraz IPL 
terapię. W przypadku zmarszczek możemy wspomóc się organicznymi 
wypełniaczami lub zabiegami mezoterapii z  kwasem hialuronowym 
i hydroksyapatytem wapnia. Natomiast przy skórze wiotkiej z drobny-
mi zmarszczkami i  pojawiającymi się niedoskonałościami możemy za-
proponować terapie łączoną, polegającą na poddaniu skóry działaniu 
la-sera frakcyjnego, a  następnie aplikacji Pani własnego osocza boga-
topłytkowego. Laser punktowo termicznie uszkodzi skórę, stymulując ją 
do intensywnej regeneracji. Z kolei osocze, dzięki wysokiej koncentracji 
czynników wzrostu, jeszcze silniej pobudzi procesy naprawcze. Gojenie 
nastąpi dość szybko, a  skóra z  pewnością będzie jędrniejsza, gładsza 
oraz bardziej nawilżona i świetlista.

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
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