Nowy wymiar
leczenia Anti-Aging
Proces starzenia się skóry zależy od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ich wpływ na nasz organizm odzwierciedla
kondycja i wygląd skóry. Świadomość czynników
przyspieszających jej starzenie się jest podstawą
do właściwego przeciwdziałania temu procesowi.
Gama Sunekos to połączenie nieusieciowanego
kwasu hialuronowego oraz specjalnie dobranej, opatentowanej sekwencji aminokwasów,
takich jak: glicyna, L-prolina, L-lizyna, L-walina, L-alanina i L-leucyna. Tak unikatowy skład
skutecznie wpływa na regenerację macierzy pozakomórkowej i poprzez stymulację i odżywienie fibroblastów jest w stanie wyprodukować
nowy kolagen, elastynę oraz kwas hialuronowy.
W ten sposób hamuje starzenie się skóry. Sunekos zapewni nam naturalną i bardzo subtelną
poprawę wolumetryczną, wygładzi zmarszczki,
zagęści skórę, jak również znacząco nawilży jej
powierzchowne i głębokie warstwy. Naturalnie
odmłodzona twarz to korzyść, jaką uzyskujemy
po zastosowaniu zabiegów Sunekos.

SUNEKOS®
polska premiera innowacyjnego

produktu Anti-Aging

Na polskim rynku dermatologii estetycznej niedawno
pojawiła się nowość – system regeneracji macierzy
pozakomórkowej (ECM) stosowany w procesie
biogenezy skóry Sunekos. Dlaczego warto zwrócić
na niego uwagę? Odpowiadają eksperci.
Dr n. med. Joanna Magdziarz-Orlitz
Specjalista dermatolog, założycielka gabinetu dermatologii ogólnej, laserowej, estetycznej
oraz dermatochirurgii „Derma-Clinic DR ORLITZ” w Częstochowie.
tel.: +48 663 275 968, +48 34 371 08 48, www.derma-clinic.pl
Mimo iż Sunekos jest dostępny w Polsce od niedawna, wzbudził moje zainteresowanie, ponieważ
połączenie kwasu hialuronowego i aminokwasów okazało się wyjątkowo skuteczne w zabiegach
regenerujących skórę, także w okolicy oczu. Preparat niweluje zasinienia, drobne zmarszczki, napina i wygładza skórę oraz ją przebudowuje. Pomimo że skóra w okolicy powiek jest wyjątkowo
cienka i wrażliwa, odpowiednia technika aplikacji Sunekos sprawia, że ból podczas iniekcji jest minimalny, a preparat wchłania się szybko, praktycznie bez ryzyka obrzęku. Wykonanie 3-4 zabiegów
faktycznie znacznie odnawia i regeneruje skórę.
Dr Artur Markowski
Specjalista dermatolog, założyciel Pomorskiego Centrum Medycyny Estetycznej w Toruniu.
tel.: +48 881 931 685, www.pcme.pl

Dwie linie dla
różnych potrzeb skóry
W skład gamy Sunekos wchodzą dwie linie: Sunekos® 200 oraz Sunekos® 1200, daje to lekarzowi możliwość bardzo precyzyjnego doboru
zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Producentem Sunekos jest Professional Dietetics, włoska firma farmaceutyczna, posiadająca międzynarodowy patent (PCT/IB2015) składu aminokwasów zawartych w produktach. Co
ważne, Sunekos wyróżnia się nie tylko bardzo
wysoką jakością, ale również wyjątkową skutecznością przy zachowaniu pełnego profilu bezpieczeństwa.

Cenię sobie Sunekos za jego niepowtarzalny skład, tj.: sześć ściśle wyselekcjonowanych pod względem jakościowym i ilościowym aminokwasów w połączeniu z kwasem hialuronowym. Taka kompozycja składników umożliwia wielopłaszczyznowe działanie, które z kolei pozwala mi osiągać
u pacjentów nieomal natychmiastowe rezultaty nawilżenia głębokich i powierzchownych warstw
skóry, poprawy napięcia oraz bardzo subtelną i naturalną poprawę wolumetryczną. Oczywiście
na ostateczne efekty wygładzenia zmarszczek, ujędrnienia, zagęszczenia skóry i poprawy owalu
twarzy należy poczekać ok. 4 tygodni od zakończenia pełnej terapii, ale utrzymują się one ponad 6
miesięcy, czego dowodzą rzetelne badania kliniczne.
Dr Gabriel Ruciński
Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny Anti-Aging.
Właściciel Kliniki Bellamed w Elblągu.
tel.: +48 600 511 512, www.bella-med.pl
Moja praca z Sunekos rozpoczęła się stosunkowo niedawno i poprzedzona była bardzo wnikliwą
analizą jego badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność działania. To najistotniejsze dla mnie kryteria, jakie bezwzględnie musi spełniać każdy nowy produkt wprowadzony
przeze mnie do gabinetu. Sunekos spełnił moje oczekiwania i szybko został doceniony przez moich
pacjentów. Na szczególną uwagę zasługuje naturalność rezultatów, jakie pozwala osiągać. Moim
celem jest wyeksponowanie piękna moich pacjentów i opóźnianie procesu starzenia się skóry,
a nie zmiana rysów twarzy. Takie możliwości daje mi Sunekos. Na podkreślenie zasługuje również
fakt, że preparat dzięki dwóm liniom produktów: Sunekos 200 i 1200 pozwala mi bardzo indywidualnie dopasować terapię to potrzeb pacjenta. Oprócz ujędrnienia skóry i niwelowania zmarszczek,
doskonale radzi sobie w leczeniu rozstępów i różnego rodzaju blizn, w tym również potrądzikowych.

BD Aesthetic Sp. z o.o.
ul. Modlińska 335 e, 03-151 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 70
www.bdaesthetic.com

