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 Kamila Płaczek, specjalista dermatolog, ekspert medycyny estetycznej i laserowej z wieloletnim doświadczeniem,
Gabinet Ikona City, Gliwice, tel.: +48 502 787 861, www.ikonacity.pl
• Medycyna estetyczna rozwija swoje skrzydła w najlepszym z możliwych kierunków, tj. dbając o jakość skóry. W praktyce dermatologicznej to właśnie
zasada „Skin the first” jest fundamentem pracy lekarza. Cieszy więc fakt, że pojawiają się coraz bardziej zaawansowane formuły, które nie opierają się na
zmianie rysów twarzy, ale po prostu poprawie jakości skóry. W Sunekos®, oprócz znanego wszystkim kwasu hialuronowego, występującego w postaci
nieusieciowanej, pojawia się kompleks 6 aminokwasów niezbędnych w mechanizmie tworzenia włókien zarówno kolagenu, jak i elastyny. Sunekos® 200
oraz 1200 nie skupiają swego działania jedynie na wyglądzie skóry twarzy, ale pozwalają zadbać również o wygląd szyi, dekoltu, dłoni, czy innych części
ciała. Dla pacjentów z pierwszymi oznakami wiotkości, odwodnienia, w przesuszonej skórze, czy też po nadmiernym opalaniu sprawdzi się Sunekos®
200. Dla bardziej wymagających pacjentów Sunekos® 1200 poprawi „rusztowanie” głębszych warstw skóry, bez nadmiernego obciążenia twarzy i bez
zniekształcenia naturalnego wyglądu.

Dr Joanna Gnarowska, lekarz stomatolog, lekarz medycyny estetycznej i Anti-Aging, Gabinet Dr White stomatologia & medycyna
estetyczna, Gorzów Wielkopolski, tel.: +48 600 389 020, www.drwhite.clinic
• Zabiegi medycyny estetycznej , Anti-Aging i stomatologii estetycznej nawzajem się dopełniają. Uśmiechamy się całą twarzą, również oczami. A ta okolica
jest wyjątkowo podatna na upływ czasu i wymaga specjalnej terapii. Sunekos® to nowy system regeneracji macierzy pozakomórkowej (ECM) stosowany
w procesie biogenezy skóry, który powoduje bioregenerację i biorewitalizację delikatnej skóry twarzy i bezpiecznie może być stosowany w najbardziej wymagającej okolicy oka. Stymuluje syntezę kolagenu oraz elastyny co wywołuje widoczne rozświetlenie, zagęszczenie skóry, wygładzenie zmarszczek, ujędrnienie oraz nawilżenie skóry. Zadowolenie moich pacjentów z rezultatów terapii Sunekos® zagwarantowało mu stałe miejsce w ofercie mojego gabinetu.

Dr Anna Butowska, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej i Anti-Aging, Gabinet Medycyna Estetyczna Anna Butowska,
Gdańsk, tel.: +48 730 000 550, www.medestetycznabutowska.pl
• Moja praca z Sunekos® rozpoczęła się niedawno, gdyż najpierw bardzo wnikliwie analizowałam jego badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo
i skuteczność działania. To kluczowe dla mnie kryteria, jakie musi spełniać każdy nowy produkt wprowadzony do mojego gabinetu. Sunekos® spełnił
moje oczekiwania i szybko został doceniony przez pacjentów, zwłaszcza za naturalność rezultatów, jakie pozwala osiągać. Na podkreślenie zasługuje
również wielokierunkowe działanie Sunekos®, dzięki któremu pacjenci obserwują nieomal natychmiastowe rezultaty nawilżenia 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, co jest niewątpliwie dużą
zaletą tej terapii.

Co zyskujesz?

• Naturalny efekt wypełniający • Wygładzenie zmarszczek • Redukcję cieni pod oczami • Długotrwałe i głębokie
nawilżenie skóry • Skuteczną profilaktykę przeciwstarzeniową

BEZ BÓLU

Dystrybutor Sunekos® w Polsce:

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

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

