
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.

lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska, specjalista chirurgii plastycznej, lekarz medycyny estetycznej
Gabinet „Grejs”, Warszawa, tel.: +48 662 039 777, www.grejs.eu
• W swojej długoletniej praktyce lekarskiej wciąż poszukuję nowych terapii, aby móc coraz bezpieczniej i skuteczniej rozwiązywać problemy, 
z jakimi zgłaszają się moi pacjenci. Jednak zanim wprowadzę je do swojej oferty, bardzo wnikliwie analizuję każdy produkt we wszystkich 
płaszczyznach. Sunekos® wzbudził moje zainteresowanie ze względu na możliwość jego zastosowania w najdelikatniejszej okolicy oczu, 
w tym na powiekach. Skóra w tym obszarze jest bardzo wrażliwa, cienka i wyjątkowo delikatna, dlatego tak trudna do leczenia. Z kolei naj-
szybciej zdradza oznaki starzenia widoczne jako zasinienia, zmarszczki, suchość i wiotkość skóry. Choć zabieg w tej delikatnej okolicy powiek 
wymaga od lekarza wyjątkowej precyzji iniekcji, to Sunekos® okazał się bardzo bezpieczny i skuteczny w poprawie napięcia i nawilżenia skóry.

lek. med. Oksana Zarewicz-Skórka, specjalista dermatolog, lekarz medycyny Anti Aging
Gabinet „Bellderma”, Warszawia, tel.: +48 500 516 318, www.bellderma.pl
• Solidne badania kliniczne, potwierdzające wysoki profil bezpieczeństwa, małoinwazyjność i naturalność uzyskiwanych efektów – to 
bezwzględne kryteria, jakie musi spełniać każdy produkt w moim gabinecie. Sunekos® sprostał tym wymogom. Mimo iż jest to nowość 
na polskim rynku, doceniam go za wyjątkowy skład, będący kompozycją ściśle wyselekcjonowanych 6 aminokwasów w połączeniu 
z kwasem hialuronowym, a także za duży komfort, jaki jego stosowanie daje zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi. Sunekos® 200 stosuję 
u osób z wiotką skórą, drobnymi zmarszczkami i zasinieniami, szczególnie w okolicy oczu, natomiast Sunekos® 1200 w celu spłyce-
nia głębszych zmarszczek. Istotne jest też dla mnie to, iż terapię Sunekos® możemy wykonywać przez cały rok, a jest ona wskazana 
zwłaszcza w okresie letnim, gdy planujemy ekspozycję na promienie słoneczne.

lek. med. Katarzyna-Ziniewicz, lekarz medycyny estetycznej
Gabinet „Beauty Center & Fitness”, Ełk, tel.: +48 606 392 106, www.beautyfitness.pl
• W czasie silnego nasłonecznienia nasza skóra wymaga szczególnej pielęgnacji. Niestety mimo bardzo bogatej oferty, różnorodność zabiegów 
jakie oferuje medycyna Anti-Aging w tym okresie znacznie się zawęża. Właśnie dlatego Sunekos® zwrócił moją szczególną uwagę, gdyż można 
zastosować go zarówno przed planowanym urlopem w celu przygotowania skóry do lata, jak i po nim, aby szybko usunąć szkody spowodowa-
ne nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne. Unikatowa kompozycja, będąca połączeniem aminokwasów oraz kwasu hialuronowego, 
pozwala na bioregenerację skóry w wyniku odbudowy macierzy pozakomórkowej. Efekt rozświetlenia, ujędrnienia, wygładzenia zmarszczek 
i intensywnego nawilżenia skóry pojawia się praktycznie natychmiast, choć dla uzyskania pełnego rezultatu zalecane jest wykonanie do 4 zabie-
gów w odstępach około 10-14 dni. Efekt utrzymuje się nawet powyżej 6 miesięcy. Komfort podczas zabiegu, minimalny okres rekonwalescencji 
i szybkość działania w połączeniu z bardzo przystępną ceną to argumenty, za które moi pacjenci szczególnie polubili terapię Sunekos®.

CZAS ZABIEGU
30-60 min.

KRÓTKI OKRES 
REKONWALESCENCJI

SERIA: 3-4 ZABIEGI SUNEKOS® 200
W ODSTĘPACH 7-10 DNI, 

OPCJONALNIE NA POCZĄTKU
1 ZABIEG SUNEKOS® 1200

BEZ BÓLU

Co zyskujesz? 
• Naturalny efekt wypełniający • Wygładzenie zmarszczek • Redukcję cieni pod oczami • Długotrwałe i głębokie

nawilżenie skóry • Skuteczną profilaktykę przeciwstarzeniową

Dystrybutor Sunekos® w Polsce:
BD Aesthetic Sp. z o.o., ul. Modlińska 335e, Warszawa, tel.: +48 22 290 68 70, www.bdaesthetic.com


