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URODA  I  Medycyna estetyczna
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można wykonać właściwie na wszystkie 
partie ciała i twarzy, nawet te najdelikat-
niejsze typu wewnętrzna strona ramion. 
Zabieg nie wymaga powtórzenia. 

 NA ROZSTĘPY
Dwa lata temu preparat Sunekos 200 
otrzymał nagrodę Perła Dermatologii 
Estetycznej 2019 w kategorii magnetycz-
ne spojrzenie. Doceniono go za to, że 
skutecznie regeneruje skórę wokół oczu 
bez ryzyka powstawania grudek, które 
jest częste przy innych wypełniaczach 
z kwasem hialuronowym podawanych 
w tej partii twarzy. Idąc za ciosem, marka 
postanowiła więc wprowadzić jego inną 
wersję – Sunekos Body. Ten preparat 
stosuje się głównie, by zwalczać rozstępy 
i wiotkość skóry występujące w okolicach 
ramion, brzucha i wewnętrznej strony 
ud. Do wypróbowania!

NA DEKOLT 
Zabieg Deep Meso Sensation Prestige to 
podkręcona wersja bestsellerowego autor-
skiego zabiegu mezoterapii opracowanego 
przez dr. Franciszka Strzałkowskiego 
z warszawskiej Kliniki Strzałkowski. 
W nowej wersji Prestige do mezoterapii 
dodawane jest osocze bogatopłytkowe, 
które doskonale biostymuluje i regeneruje 
nie tylko skórę twarzy (w tym trudne 
okolice oczu), ale też dekoltu. Co ważne, 
terapia nie kończy się w gabinecie. Dr 
Strzałkowski dodatkowo uzupełnia ją 
o pielęgnację i suplementację domową, 

która ma biostymulować skórę przez 
kolejny miesiąc (indywidualnie dobrane 
preparaty pacjentka otrzymuje w klinice). 
– Terapię, najlepiej trzy zabiegi w mie-
sięcznych odstępach, zalecam wykonywać 
raz w roku, np. po lecie, gdy skóra wymaga 
silnej regeneracji i rewitalizacji po ekspo-
zycji na słońce – mówi dr Strzałkowski.

NA CELLULIT
Dr Łukasz Śmiejkowski z warszawskie-
go gabinetu Barbarian Esthetic poleca 
radiofrekwencję. – Fala elektromagne-
tyczna o częstotliwości radiowej sty-
muluje regenerację tkanki poprzez jej 
ogrzewanie. RF ma bardzo szerokie 
zastosowanie – od li� ingu twarzy, przez 
redukcję porów i blizn, po zmniejszanie 
rozstępów i zaawansowane zabiegi redu-
kujące wiotkość skóry ciała i wspoma-
gające zwalczanie cellulitu. Dużą zaletą 
radiofrekwencji jest synergia działań. 
Jednocześnie robimy mikronakłuwa-
nie (nawet do 3,5 mm w głąb skóry), 
które stymuluje powierzchnię skóry, 
i działamy falą radiową, która inicjuje 
przemianę kolagenu wewnątrz głęboko 
położonych warstw skóry, powodując 
jego natychmiastowe obkurczenie oraz 
stymulację produkcji nowych włókien. 
A to między innymi zmniejsza widocz-
ność cellulitu. Zabieg jest wyjątkowo 
bezpieczny, więc polecam go również 
do delikatnej okolicy oka, w przypadku 
skór naczyniowych czy z rumieniem 
– mówi dr Śmiejkowski. +

Płyn do kąpieli oparty na składnikach ajurwedyjskich, 
takich jak róża indyjska i olejek migdałowy, Rituals,
65 zł; masło do ciała róża + wanilia, Purite, 59 zł; 
masło do ciała Green Olive, Barwy Harmonii,
20 zł; bogaty balsam do ciała z ekstraktem z rokitnika, 
Svitanye, 99 zł (Pl.svitanye.com) 

MĄDRY LASER
Technologia SMART to już nie tylko 
smartfony – to mnóstwo inteligentnych 
maszyn wokół nas, które na różne 
sposoby usprawniają codzienne życie. 
Ostatnio połączono tę technologię z la-
serem wykorzystywanym w medycynie 
estetycznej. Tak powstał inteligentny 
laser ZYE, który potrafi  dostosować 
parametry do każdego pacjenta 
i do wszystkich rodzajów skóry, a do 
tego można nim wykonywać zabiegi 
o każdej porze roku bez okresu rekon-
walescencji. Laser ten ma też niezwykle 
szerokie zastosowanie, więc jeśli chcesz 
zrobić epilację, usunąć przebarwienia 
albo naczynka, odmłodzić skórę, zrobić 
peeling, a nawet wyleczyć grzybicę 
paznokci, pytaj o ZYE. 

NATURALNIE
Znasz określenie „pillow face”? To efekt uboczny nadużywania wypełniaczy – twarz 
napompowana kwasem hialuronowym zaczyna przypominać pikowaną poduszkę. Jak 
tego uniknąć? Ważny jest oczywiście umiar i dobra ręka lekarza medycyny estetycznej, 
ale także rodzaj stosowanego wypełniacza. Po pierwsze, powinien on być dostosowany 
do partii, na którą jest aplikowany, a po drugie, powinien być preparatem sprawdzonej 
marki. Dr Magdalena Potembska-Eberhardt z kliniki FEMMED poleca gamę Fillderma, 
w której można znaleźć kwas hialuronowy o różnej wielkości cząsteczek, dzięki czemu 
łatwiej dopasować preparat do konkretnej potrzeby. – Fillderma Harmonize ma wyso-
ką elastyczność i zapewnia delikatny wygląd po zabiegu, bez nadmiernego unoszenia 
i pompowania tkanek. Preparat dobrze układa się w tkankach, przez co po podaniu nie 
ma odczucia ciała obcego. Z kolei Fillderma Volumize umożliwia odtworzenie ubytków 
i wykonanie delikatnego liftingu. Doskonale stapia się z tkankami, naturalnie je unosi 
i nie daje efektu implantu – mówi dr Magdalena Potembska-Eberhardt. 
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