
Dzień dobry. Moim problemem jest intensywne owłosienie, wrasta-
jące włoski i powstające stany zapalne. Jest to dla mnie ogromny 
dyskomfort, zwłaszcza w okresie letnim. Czy jest na to rozwiąza-
nie, abym w kolejne wakacje mogła cieszyć się gładką skórą?

Dzień dobry. Problem wrastających włosów i stanów zapalnych w okoli-
cy ujść mieszków włosowych oraz nadmiernego owłosienia, najskutecz-
niej rozwiąże laseroterapia. Laser diodowy Vectus jest najszybszym  
i zarazem najmocniejszym systemem do depilacji laserowej na świecie. 
Został wyposażony w czytnik poziomu melaniny w skórze, dzięki czemu 
zabiegi są bezpieczne i bardzo skuteczne. Przekazywana do mieszka 
energia powoduje jego zniszczenie i zatrzymuje produkcję włosa. Laser 
działa skutecznie na mieszki włosowe w aktywnej fazie wzrostu, więc 
by mogła Pani cieszyć się gładką skórą w kolejne wakacje, należałoby 
rozpocząć zabiegi w okresie jesienno-zimowym.

Dzień dobry. Od wielu lat borykam się z problemem przebarwień 
na skórze. W tym roku jest to mój drugi sezon jesienno - zimowy, 
podczas którego korzystam z zabiegów IPL w celu likwidacji prze-
barwień. Wedle zaleceń nie poddaje się tym zabiegom w sezonie 
letnim. Czy istnieją jakieś zabiegi, które bezpiecznie mogę wyko-
nywać latem?

Problem z przebarwieniami różnego pochodzenia np. po ekspozycji  
na słońcu, hormonalnymi to coraz częstszy problem wśród pacjentów. 
Panie, które mają tendencje do hiperpigmentacji powinny całorocznie 
stosować kremy z filtrami oraz unikać słońca nawet po skończonej 
serii zabiegów. Do leczenia hiperpigmentacji stosujemy laseroterapię 
klasyczną milisekundową, nanaosekundową, a ostatnio najbardziej 
efektywną pikosekundową często skojarzoną z działaniem chemicz-
nym kosmeceutyków. Popularność problemu zobligowała profesjonal-
ny przemysł medycyny estetycznej i kosmetologii, aby nie zostawić 
pacjentek samym sobie w okresie wiosenno - letnim lecz niestety jest 
to okres najtrudniejszy do tego rodzaju terapii. Mnogość firm oraz pro-
duktów dostępnych na rynku może zniechęcić do podjęcia decyzji. Bez 
specjalistycznej wiedzy wybór może okazać się niewłaściwy. Zachęcam 
więc do konsultacji ze specjalistą, który pomoże dobrać indywidualnie 
wedle wskazań i oczekiwań terapię.
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Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.
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Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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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

Początek nowego roku to dla większości z nas czas refleksji i chęci 
wprowadzenia zmian w życie. Czy niejednokrotnie postanawiałeś po-
prawić sylwetkę, zadbać o siebie wraz z nadejściem pierwszego mie-
siąca w roku? Jesteśmy w tym z Tobą! Niestety również każdy z nas 
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest wytrwać w posta-
nowieniach noworocznych i zrealizować cele. Co zrobić, aby tym razem 
było inaczej? Odpowiedź jest prosta – dać sobie pomóc! 

Klinika Zawodny Estetic dysponuje urządzeniami, które skutecznie 
wspomogą starania o perfekcyjną sylwetkę. W zależności od tego jak 
wiele chciałbyś zmienić w swoim wyglądzie, specjaliści indywidualnie 
ustalą przebieg terapii, aby osiągnąć jak najlepsze efekty i spełnić Twoje 
oczekiwania. W celu przybliżenia metod, którymi posługujemy się w Kli-
nice, przygotowaliśmy zestawienie oferowanych przez nas zabiegów, 
dzięki którym Twoje ciało będzie wyglądało jak nigdy dotąd! 
Dla najbardziej wymagających pacjentów - zdecydowane rozwiązania. 
Wśród nich znajdują się urządzenia wykorzystujące rewolucyjną tech-
nologię HIFU (high intensity focused ultrasoud) – Ultraformer III i Scizer. 
Oba zabiegi są nieinwazyjne i bezpieczne, a za osiągane dzięki nim spek-
takularne efekty odpowiedzialne są zogniskowane fale ultradźwiękowe 
podgrzewające tkankę tłuszczową. W wyniku selektywnego podgrze-
wania, tkanki obkurczają się, a w skórze dochodzi  do mikrouszkodzeń, 
które stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu. Zabiegi z użyciem 
tych urządzeń sprawią, że Twoja skóra odzyska utraconą jędrność i za-
gęszczenie.
Kolejną propozycją dla pacjentów pragnących zlikwidować wiotkie 
obszary skóry, poprawić jej napięcie i elastyczność, jest thermolifting 
Zaffiro. Efekt termiczny zachodzący podczas zabiegu powoduje po-
drażnienie i skurczenie włókien kolagenowych, co przekłada się na ko-

rzyści wizualne, takie jak znaczące ujędrnienie skóry. Warto nadmienić, 
że mimo wysokiej temperatury wprowadzanej w głąb skóry, zabieg jest 
całkowicie bezpieczny – nie dochodzi do naruszenia okolicznych naczyń 
krwionośnych, tkanek i nerwów.
Nieinwazyjne modelowanie sylwetki oraz ujędrnienie skóry twarzy  
i ciała jest również możliwe dzięki zaawansowanemu urządzeniu Ac-
cent Prime. Jest to zabieg dedykowany dla osób, które cenią sobie 
możliwie najkrótszą procedurę zabiegową (duża głowica skraca czas 
trwania zabiegu) oraz szybkie efekty. Szczególność tego urządzenia 
wynika z wykorzystywania przez nie połączenia unipolarnej fali radio-
wej RF oraz opatentowanej technologii trzech typów ultradźwięków. 
Podczas zabiegu emitowane są wibracje, które niszczą błonę komórek 
tłuszczowych, powodując ich rozpad oraz uwolnienie nagromadzonego 
tłuszczu, który finalnie jest wydalany z organizmu.
Szczególnym powodzeniem cieszy się wśród pacjentów Endermolo-
gia LPG Alliance. Jest to rewolucyjne urządzenie do specjalistyczne-
go masażu próżniowego, niezwykle cenione za wysoką efektywność  
w odniesieniu do wyszczuplania. Redukcja tkanki tłuszczowej, ujędrnie-
nie skóry i wygładzenie cellulitu – oto, co możesz uzyskać korzystając 
z oferty pakietu zabiegów innowacyjnej endermologii, którą wykonują 
w naszej Klinice wyłącznie dyplomowani i doświadczeni kosmetolodzy. 
Wieloletnia praktyka naszego zespołu pozwoliła na zaobserwowanie 
jeszcze lepszych efektów endermologii połączonej z innymi zabiegami, 
tj. Accent Prime, karboksyterapia, Scizer, Ultraformer, liposukcja, lipoli-
za laserowa oraz Vanquish.
Wszystkie wyżej wymienione urządzenia są niezwykle skuteczne jako 
samodzielne zabiegi, jednak możliwe jest łączenie ich ze sobą. W związ-
ku z tym warto umówić się na konsultację w celu ustalenia indywidu-
alnego przebiegu procesu terapeutycznego, którego efekty przyniosą 
zarówno Tobie, jak i naszemu zespołowi ogromną satysfakcję. 

Postanowienia 
noworoczne 
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– pomożemy Ci w ich realizacji!
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