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Co roku wprowadzamy do port-
folio zabiegów wykonywanych 
przez zespół Viva Derm kilka 
nowości, które poszerzają skalę 

naszych możliwości. Zabiegi najpierw wy-
próbowujemy na sobie i oceniamy efekty. 
Zanim zaczniemy proponować je pacjen-
tom, wiedza i wieloletnie doświadczenie 
pozwalają nam obiektywnie ocenić skutecz-
ność i bezpieczeństwo nowych zabiegów.

LipofiLLing – sam przeszczep tkanki 
tłuszczowej to zabieg znany w chirurgii 
plastycznej już od kilkudziesięciu lat. No-
wością jest procedura pozwalająca der-
matologom pobrać (najczęściej z okolicy 
brzucha lub podbródka) za pomocą bardzo 
cienkiej kaniuli autologiczną tkankę tłusz-
czową i w sposób małoinwazyjny użyć go 
do wypełniania bruzd, zmarszczek i blizn 
oraz poprawy owalu twarzy. Lipofilling jest 
metodą wypełniania i modelowania, liftin-
gu, nawilżenia i rewitalizacji skóry twarzy 
oraz całego ciała za pomocą autologicznej 
tkanki tłuszczowej. Zabieg może być stoso-
wany do odmłodzenia twarzy, szyi, dekoltu, 
powierzchni grzbietowej rąk, modelowania 
policzków czy też powiększania ust. Wyjąt-
kowo dobre rezultaty osiąga się przy niwe-
lowaniu wiotkości skóry. Pobrany tłuszcz 
jest naturalnym materiałem zawierającym 
komórki macierzyste co jest znakomitą na-
turalną alternatywą dla stosowanych do tej 
pory wypełniaczy .

KarboKsyterapia – zabieg również znany 
od lat, ale teraz wprowadzony w nowej, 
udoskonalonej technologii, która znacznie 
rozszerzyła możliwości jego zastosowania 
i niezwykle poprawiła skuteczność oraz 
komfort pacjenta. Polega na śródskórnym 
lub podskórnym precyzyjnym wstrzykiwa-
niu przy użyciu specjalnego urządzenia, 
kontrolowanych dawek dwutlenku węgla 
(CO2). Karboksyterapiaę CDT Evolution 
stosuję min. do odmładzania skóry, leczenia 
cellulitu, rozstępów, nadmiernego wypa-
dania włosów. U osoby z bliskiej rodziny 
nawet zastosowałam ją z powodzeniem do 
leczenia tzw. stopy cukrzycowej z zaburze-

niami krążenia obwodowego. Ta metoda 
ma moim zdaniem bardzo szeroki poten-
cjał, którego nowe aspekty jeszcze ciągle 
będziemy poznawać.

Nici liftiNgujące - niezwykle wysoko 
oceniam nowe możliwości estetyczne, jakie 
daje nam wykorzystanie nici liftingujących. 
Produkty te stale się rozwijają, udoskonala-
ją się też techniki zabiegowe. Wprowadzo-
ny w tym roku na polski rynek innowacyjny 
produkt Wire pozwala rozluźnić napinające 
się z wiekiem mięśnie platyzmy i uzyskać 
długotrwały efekt odmłodzonej, łabędziej 
szyi. Do tej pory szyja była bardzo trudnym 
obszarem w tym zakresie. 

natomiast najnowszej generacji nici 
pDo - First Barb dają znakomity efekt Z
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poprawy jędrności i napięcia skóry oraz 
owalu twarzy. Doskonale sprawdzają się 
do podnoszenia podbródka, brwi, zmia-
ny konturu linii policzków (spektakularne 
są efekty podciągnięcia środkowej części 
policzka) i żuchwy. Natychmiastowy efekt 
liftingu utrzymuje się nawet do 24 miesięcy, 
po tym czasie nici są całkowicie wchłaniane 
przez organizm. First Lift Barb polecane 
są pacjentom już po 35. roku z pierwszymi 
widocznymi oznakami starzenia. Zabieg 
jest szybki, bezbolesny i bardzo mało in-
wazyjny.

OsOcze bOgatOpłytkOwe - sam zabieg 
znam i stosuję z powodzeniem do regenera-
cji skóry od dłuższego czasu. Tegorocznym 
odkryciem są dla mnie bardzo dobre efek-
ty tej metody stosowanej do polepszenia 
kondycji włosów, które stają się zdrowsze, 
ładniejsze i w widoczny sposób zagęszcza-
ją się. Podobnie jak przy karboksyterapii 
wydaje mi się, że nowe możliwości rege-
neracyjne tego zabiegu będziemy jeszcze 
ciągle odkrywać .

biorewitaLizator sKóry prX – znany 
i stosowany od lat kwas TCA został opra-
cowany w specjalnej formule, która za-
pewnia wzmocniony efekt regeneracyjny 
bez złuszczania skóry jak po tradycyjnym 
peelingu. Bezpośrednio po zabiegu skóra 
nie jest podrażniona ani zaczerwieniona, 
natomiast widać efekt nawilżenia, poprawy 
jej napięcia i kondycji. Jest to znakomity 
preparat do biorewitalizacji skóry, który 
warto stosować w terapii łączonej (np. 
z mezoterapią, osoczem bogatopłytkowym 
i lampą LED) gdyż doskonale wzmacnia na 
zasadzie synergii efekty innych zabiegów. 
To zabieg poprawiający kondycję wiotkiej 
skóry oraz redukujący płytkie przebarwie-
nia na twarzy, szyi i dekolcie. Bardzo dobre 
efekty daje też stosowany do leczenia blizn 
na twarzy i na ciele.
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Estetyczne przeboje roku 
Co roku pojawia się na rynku bardzo dużo estetycznych nowości. Jedne nas 
zachwycają swoją innowacyjnością i wchodzą na stałe do kanonu wykonywanych 
zabiegów, inne po pewnym czasie kończą swoją „karierę”

Medycyna urody – zabiegi

Dr Walkiewicz- Cyrańska 
dermatolog. Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
dermatologów estetycznych, współzałożycielka 
Międzynarodowego centrum Kształcenia Medy-
cyny anti aging i Fundacji Medycyny anti aging. 
Prowadzi centrum Viva-derm w Warszawie, 
które bazując na złotych standardach, od 20 lat 
wprowadza na polski rynek estetyczny nowator-
skie zabiegi i techniki.


