DLA
URODY
Poznaj polecane przez specjalistów
naprawdę skuteczne zabiegi medycyny
estetycznej.
KLINIKA KWARECKA
Klinika dr Katarzyny Kwareckiej-Zając to
medycyna estetyczna i laseroterapia na wysokim poziomie. Profesjonalizm, doświadczenie oraz najwyższa jakość świadczonych
usług pozwoliły Klinice na zdobycie zaufania
wśród setek klientów z całej Polski. Główne
zabiegi to: toksyna botulinowa, powiększanie ust, lipoliza, laseroterapia, mezoterapia,
regeneracja włosów, skuteczne leczenie
nadpotliwości, jak również nowoczesny
peeling fotodynamiczny czy wolumetria.
ul. Skolimowska 3 lok. 2, Warszawa
www.klinikakwarecka.pl

PROFEMED MEDYCYNA ESTETYCZNA
Centrum PROFMED to miejsce,
w którym można zadbać o kondycję
twarzy, ujędrnić ciało, usunąć znamiona, rozprawić się z nadpotliwością,
zlikwidować zmarszczki, odmłodzić
się, wykorzystując działanie lasera,
wyszczuplić za pomocą urządzeń
najnowszej generacji, a nawet dobrać
bieliznę korygującą.
Centrum PROFEMED jest częścią
Grupy LUXMED
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
www.luxmed.pl

DERMEA
Profesjonalni, energiczni specjaliści
z wszechstronną wiedzą z zakresu
dermatologii, medycyny estetycznej,
chirurgii ogólnej i histopatologii oraz
najnowocześniejszy sprzęt, to przepis
na sukces Gabinetu Dermatologii
Ogólnej i Estetycznej Dermea dr Ivany
Stanković. Tu twoja skóra odzyska
zdrowy i młody wygląd, a ty zachwycisz
się panującą tu przyjazną atmosferą.
ul. Filtrowa 62/62a, Warszawa
www.dermea.pl

PORADNIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
W CENTRUM MEDICOVER
Jeśli chcesz wyglądać zawsze pięknie,
świeżo i młodo oraz utrzymać doskonały wygląd skóry i ciała, skorzystaj
z zabiegów odmładzania skóry
i profilaktyki przeciwstarzeniowej oferowanych przez Poradnię Medycyny
Estetycznej w Centrum Medicover.
Każdy zabieg poprzedzony jest
konsultacją dyplomowanego lekarza
medycyny estetycznej.
ul. Poligonowa 3, Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 7a, Wrocław
www.medicover.pl

Przełom w odmładzaniu

– karboksyterapia i osocze bogatopłytkowe
Zarówno karboksyterapia C.D.T. Evolution – terapia dwutlenkiem węgla,
jak i Autologic Therapy – osocze bogatopłytkowe są od dawna znane i dużym powodzeniem stosowane. Jednak połączenie tych dwóch technologii w czasie jednej sesji zabiegowej to zupełnie nowa, dająca w krótkim
czasie wyjątkowo dobre rezultaty terapia o szerokim spektrum wskazań.
Synergiczne działanie C.D.T. Evolution oraz Autologic Therapy pozwala
w rótkim czasie osiągnąć bardzo dobre rezultaty w redukcji wiotkości
skóry zlokalizowanej w delikatnych okolicach oczu, twarzy, szyi, dekoltu,
dłoni, w leczeniu blizn i rozstępów. Zapewnia też dobre efekty w hamowaniu wypadania włosów oraz leczeniu łysienia. Innowacyjność wynikająca z połączenia tych dwóch zabiegów została doceniona i wyróżniona
prestiżową nagrodą Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
– „Perły Dermatologii Estetycznej”, w kategorii „Zabieg roku 2014”. Doskonałym uzupełnieniem tych zabiegów jest spersonalizowany AUTOLOGIC CREAM, wykonany
w gabinecie indywidualnie dla każdego pacjenta,
poprzez dodanie do specjalnie opracowanej bazy
osocza bogatopłytkowego
pozyskanego z własnej
krwi pacjenta. Krem szyty
na miarę pozwala przedłużyć czas utrzymywania się
efektów kuracji.

Naturalna regeneracja
– kolagen Linerase

ARTISMED
Gabinet medycyny estetycznej
i kosmetologii Artismed dr Marzeny
Lorkowskiej-Precht mieści się
w urokliwej, przedwojennej willi, którą piękny ogród oddziela od zgiełku
centrum warszawskiego Mokotowa.
Zabiegana, po ciężkim dniu, w Artismed odzyskasz spokój, a wysokiej
klasy profesjonaliści zadbają o twoje
dobre samopoczucie.
ul. Bukowińska 21/25, Warszawa
www.artismed.pl

ESTELL
Klinika mieści się w centrum stolicy,
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu
Bankowego, w prestiżowym budynku
Senator. Zabiegi z zakresu poprawy
estetyki twarzy i ciała wykonują
certyfikowani lekarze medycyny
estetycznej, co gwarantuje najwyższą
jakość i bezpieczeństwo usług.
Klinika Estell jest częścią
Centrum Medycznego ENEL-MED.
ul. Bielańska 12, Warszawa
www.estell.pl

LINERASE jest heterologicznym kolagenem typu I. Preparat ten charakteryzuje się łatwością iniekcji, gdyż jest to płyn, a nie żel. Stymuluje
produkcję nowych fibroblastów, wspomagających odbudowę włókien
kolagenowych, których liczba ulega zmniejszeniu na skutek procesów
starzenia. Po 25 roku życia tracimy około 1,5% kolagenu w ciągu roku.
Dominującą formą kolagenu (80%) w skórze człowieka jest kolagen
typu I, który stanowi włóknistą podporę skóry, a także kolagen typu III
(do 20%). Kolagen typu III oplata włókna zbudowane z kolagenu typu
I, odpowiada za prawidłowe ich ułożenie, a także za sprężystość skóry.
Zabieg z użyciem kolagenu typu I, to naturalna regeneracja, biorewitalizacja i przywrócenie własnej struktury skóry poprzez odtworzenie włókien kolagenowych oraz tworzenie nowego kolagenu. Kolagen, który jest
zawarty w preparacie LINERASE jest znany i stosowany w medycynie
od prawie 20 lat. LINERASE jest całkowicie bezpieczny, nie wywołuje
skutków ubocznych ani reakcji alergicznych, dając jednocześnie bardzo
dobre rezultaty.

