
Wzależności od rodzaju przebarwień w  Klinice Zawodny 
stosowane są od lat programy terapeutyczne - od peelin-
gów chemicznych przez urządzenia IPL, po wysokospecja-
listyczną laseroterapię. Niejednokrotnie konieczne jest 

zaplanowanie łączonych terapii, co daje najlepsze efekty. Należy pamię-
tać, że ilość zabiegów uzależniona jest od intensywności, głębokości 
i rozległości zmian barwnikowych.

 – Jako jedna z kilku nielicznych klinik w Europie możemy pochwalić się 
posiadaniem dwóch najnowocześniejszych na świecie laserów pikose-
kundowych, amerykańskich firm Cynosure i Cutera – mówi dr Piotr Za-
wodny. – Lasery te  oprócz rewelacyjnego efektu pozwalają na powrót 
do aktywności zawodowej bezpośrednio po zabiegu, bez okresu rekon-
walescencji. 

Mowa tutaj o laserach pikosekundowych PicoSure oraz Enlighten. Tajem-
nicą fenomenu obu laserów jest wyjątkowo krótki czas trwania  impulsu 
laserowego, który jest podstawą jego efektywności i najwyższego bezpie-
czeństwa. Wiązka o długości zaledwie pikosekund działa błyskawicznie, 
precyzyjnie i głęboko. Impuls emitowany przez laser, fotomechanicznie 
uderza w pigment rozbijając go na malutkie cząsteczki, które z łatwością 
wydalane są z organizmu przez naturalne procesy fizjologiczne. - Oba la-
sery opócz szybkiego, łagodnego i  niewymagającego rekonwalescencji 

działania przy użyciu soczewek frakcyjnych powodują głębokie odmło-
dzenie skóry – wymienia pan doktor. – Zabieg PICO GENESIS by Enlighten 
sprawia, że skóra staje się gładka, rozświetlona i jaśniejsza. Zabieg Pico-
sure Light lub Picosure Focus likwiduje nawet najtrudniejsze do usunięcia 
zmiany barwnikowe i  jednocześnie napina skórę. Zabieg Enlighten MLA 
odmładza głęboko frakcyjnie skórę i  jednocześnie skraca proces trady-
cyjnego gojenia po laserze frakcyjnym z 7 dni do 1 dnia. Poszerzone pory, 
blizny zmniejszają się, a zmarszczki ulegają spłyceniu. 

W takim razie czym różnią się oba lasery? – Otóż laser Enlighten posiada 
trzy długości  fali (1064nm, 670nm, 532nm) i jest laserem ND-Yag, nato-
miast laser Picosure (755 nm) jest laserem aleksandrytowym  szczegól-
nie dedykowanym do zmian barwnikowych – dodaje dr Zawodny. 

Jaki więc zabieg wybrać posiadając tak wiele narzędzi w walce z przebar-
wieniami? Konsultacja z  lekarzem lub kosmetologiem Kliniki Zawodny 
w połączeniu z profesjonalną diagnostyką VISIA lub LIfeFiz 3D pozwo-
li na dokonanie profesjonalnej oceny stanu zmian barwnikowych oraz 
pozwoli dobrać odpowiedni program terapeutyczny w  celu uzyskania 
satysfakcjonującego efektu. Nasi doświadczeni specjaliści doradzą 
również w jaki sposób za pomocą dermokosmetyków podtrzymać efekt 
uzyskany w Klinice oraz  w jaki sposób dbać o cerę, by unikać nawrotów 
przebarwień. 
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Na nowo po lecie
Wraz z końcem lata powraca problem przebarwień. Po wakacjach, w trakcie których skóra poddana była silnemu promieniowaniu UV wielu z nas 
zauważa na swoim ciele pojawienie się nowych lub nasilenie starych plam barwnikowych. 
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne



Nieinwazyjna laserowa
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Korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Leczenie nietrzymania moczu

Rehabilitacja po porodzie

Vaginal Narrower

GINEKOLOGIA GINEKOLOGIA  ESTETYCZNA
POŁOŻNICTWO 

BADANIE USG 

 Promocja na wszystkie zabiegi 20%

Zdrowie i uroda110 

Witam, równo za rok biorę ślub. Moim problemem jest cera trą-
dzikowa. Oczywiście, przeszłam już kilkukrotnie terapię antybio-
tykową oraz leczenie retinoidami. Jest znaczna poprawa, niestety 
okresowo wychodzą mi zmiany zapalne, a ślady po starych wypry-
skach sprawiają, że moja skóra jest niejednolita, pokryta plama-
mi pozapalnymi, rozszerzonymi porami. Jest pozbawiona blasku 
i  świeżości. Czy powinnam kontynuować leczenie u  dermatologa 
i czy mogę skupić się już na leczeniu powikłań jakie pozostawił po 
sobie trądzik. 

W przypadku leczenia trądziku, blizn oraz przebarwień pozapalnych ja-
kie pozostały na skórze, należy holistycznie podejść do problemu. Sze-
roki wachlarz zabiegów o różnym mechaniźmie działania umożliwi nam 
przywrócenie Pani skórze jednolitego kolorytu i struktury. Spośród kil-
kunastu programów terapeutycznych jakie stworzyliśmy na bazie 19 lat 
doświadczeń z leczeniem tego typu zmian z pewnością dobierzemy spe-
cjalny program dla Pani. W zależności od nasilenia problemu z bliznami  
potrądzikowymi oraz rozszerzonymi porami dysponujemy kilkoma ro-
dzajami laserów frakcyjnych, które zniwelują także ten problem. W razie 
potrzeby może zostać wdrożona terapia farmakologiczna pod kontrolą 
naszych lekarzy. Aby leczenie było skuteczne i długotrwałe zapewniamy 

pacjentowi koordynowaną przez kosmetologów pielęgnację domową. 
Właśnie wchodzimy w okres jesienno – zimowy, czas idealny  na dzia-
łanie zabiegami laserowymi. Pomostowe terapie oraz odpowiednia pie-
lęgnacja pomogą przywrócić blask oraz świeżość Pani skórze, jeszcze 
przed tak ważnym wydarzeniem jakim jest ślub. 

Witam, po wakacjach moja skóra twarzy stała się sucha i mało ela-
styczna. Chciałam zaczerpnąć porady jakie zabiegi pomogłyby od-
zyskać nawilżenie oraz poprawiły  jędrność mojej skóry. 
Wakacje to czas na który większość z  nas czeka z  utęsknieniem. Nie-
stety częste eksponowanie skóry na promienie UV nie wpływa korzyst-
nie na naszą cerę, co skutkuje przesuszeniem, utratą elastyczności i ję-
drności. Nowoczesna medycyna estetyczna wspomagana najwyższą 
technologią z pewnością pomoże się Pani uporać z tym problemem. Na 
szczególną uwagę zasługuje laseroterapia pikosekundowa i  medycyna 
regeneracyjna (komórki macierzyste, osocze bogatopłytkowe). Do dys-
pozycji mamy  również tradycyjne terapie światłem IPL, DVL oraz lase-
ry frakcyjne. Ogromne znaczenie mają zabiegi mezoterapii iniekcyjnej, 
mikroigłowej oraz peelingi chemiczne. Niewątpliwie idealnym rozwiąza-
niem będzie stworzenie dla Pani indywidualnego programu terapeutycz-
nego aby osiągnąć najlepszy i długotrwały efekt.

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, 
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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