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Hrabia Jan Zbigniew Potocki,  
Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława



Kilka zabiegów i wyglądamy 10 lat młodziej. Brzmi nie 
do wiary, jednak nowoczesna technologia w rękach wy-
kwalifikowanych lekarzy daje niesamowite możliwości. 
Na większość problemów znaleziono już rozwiązanie. 
Przybliżamy najpopularniejsze zabiegi współczesnej medy-
cyny estetycznej.

Profesjonalna diagnoza umożliwi podjęcie odpowied-
nich decyzji, jakie zabiegi wykonać i w jakiej kolejności. 
Na tym etapie lekarz przeprowadza z pacjentem dokład-
ny wywiad i wykonuje szereg badań za pomocą specjali-
stycznych urządzeń, jak np. GEVE 3D Analizator Skóry 
Twarzy. Dzięki temu można szczegółowo określić, jakie 
problemy dotykają skórę: zmarszczki, przebarwienia (na-
wet te, których jeszcze nie widać gołym okiem), podraż-
nienia, zmiany trądzikowe, a przy wykorzystaniu dodatko-
wej sondy także poziom nawilżenia. Gdy już wiemy, czego 
dokładnie nam potrzeba, możemy przejść do zabiegów...

BOTOKS i WYPEŁNIACZE – skuteczne w walce ze 
zmarszczkami!

Do korekcji zmarszczek mimicznych służy botoks, który 
zatrzymuje impuls nerwowy, tak by nie dotarł do mięśnia 
i nie powodował jego kurczenia. Za pomocą botoksu naj-
częściej korygujemy:
■  zmarszczki na czole – poprzeczne lub tzw. lwie (piono-

we pomiędzy łukami brwiowymi),
■ kurze łapki – (zmarszczki w okolicach oczu),
■ zmarszczki na dolnych powiekach oka,
■ zmarszczki „palacza” (nad górną wargą), 
■ na szyi,
■ można również podnieść opadające kąciki ust.

Wypełniacze (np. kwas hialuronowy lub hydroksyapatyt 
wapnia) wykorzystywane są do wypełniania tzw. zmarsz-
czek statycznych, które są niezależne od mimiki oraz 
pogłębiają się z wiekiem. Zaliczają się do nich np. fałdy 
nosowo-wargowe i zmarszczki na policzkach. Równie po-

pularne jest wykorzystanie wypełniaczy do powiększania 
ust i modelowania konturu twarzy. 

ZABIEGI LASEROWE 
Obecna medycyna estetyczna oferuje wiele możliwości 

poprawy urody z wykorzystaniem różnych laserów i urzą-
dzeń do światłoterapii. Popularne zabiegi to:

depilacja laserowa – pozwala na trwałe pozbycie się nie-
chcianego owłosienia;

zamykanie naczynek – skuteczność gwarantuje użycie 
specjalistycznego lasera;

leczenie trądziku – efekt uzyskuje się dzięki połączeniu 
światłoterapii i fal radiowych;

redukcja przebarwień oraz tzw. fotoodmładzanie 
– poprawia koloryt skóry, dodatkowo usuwa drobne 
zmarszczki. 

MODELOWANIE SYLWETKI – redukcja niechcia-
nej tkanki tłuszczowej i leczenie cellulitu

Do tego celu wykorzystujemy urządzenie oparte na 
działaniu ultradźwięków Cavi-Lipo DEX. Za pomocą 
specjalnej technologii fale ultradźwiękowe rozbijają ko-
mórki tłuszczowe i wygładzają skórę. Popularne są również 
zabiegi endomasażu i Thermolift. W trudniejszych przy-
padkach możemy się wspomóc lipolizą iniekcyjną, czyli 
wstrzyknięciem roztworu, który rozpuści tłuszcz. Efekty 
nowoczesnych zabiegów modelowania sylwetki gwarantu-
ją pełne zadowolenie pacjenta.

LIFTING BEZ SKALPELA
Utrata kolagenu jest jedną z głównych przyczyn powsta-

wania zmarszczek i efektu obwisłej skóry. Thermolifting 
Biorad polega na selektywnym podgrzaniu włókien kola-
genowych, co stymuluje ich odbudowę. Badania kliniczne 
wykazują poprawę napięcia skóry o ponad 90 proc. po 
serii 3 zabiegów. Zabieg jest bezbolesny i można po nim 
wrócić do normalnej aktywności.

Wszystkie opisywane zabiegi wykonasz w:
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laseroterapii „CosmetDerm”
ul. Ojca Beyzyma 1b, 53-204 Wrocław; tel. 71 332 60 49
www.cosmetderm.pl, info@cosmetderm.pl
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Skuteczna walka ze zmarszczkami
Nigdy jeszcze nie było tyle możliwości, 
aby zapobiec starzeniu. Sprawdzamy, 
co oferuje nowoczesny gabinet 
medycyny estetycznej!
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