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P R O M O C J A

Sunekos® 200 i 1200 to nowy system regeneracji macierzy pozakomórkowej 
(ECM) stosowany w procesie biogenezy skóry. Jego skuteczność i bezpieczeństwo 
stosowania zostały potwierdzone badaniami klinicznymi w Instytucie Badań 
Klinicznych i Bioinżynierii DERMING w Mediolanie, a teraz także w Polsce, 
w gabinetach medycyny Anti-Aging Juwena oraz Kaczyńscy Clinic.

WYŁąCZNY DYSTRYBUTOR SUNEKOS® W POLSCE:
Bd aestHetic sP. z O.O., ul. modlińska 335e, warszawa, 

tel.: +48 22 290 68 70 
www.bDaesthetic.com

Sunekos®
SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

POTWIERDZONE BADANIAMI

Pacjentka lat 44. Okolica oka. Zdjęcie przed i po 3 zabiegach.

Dr Krystyna Pawełczyk–Pala 
– dermatolog, specjalista medycyny Anti-Aging. 
Właściciel sieci gabinetów Dermatologii Estetycznej, 
Laserowej i Dermatochirurgii 
„JUWENA”, www.juwena.pl

Z produktem Sunekos® pracuję od czasu jego pojawienia się na polskim 
rynku. Moje doświadczenia oceniam bardzo pozytywnie. Doceniam go za 
niepowtarzalny skład, będący kompozycją kwasu hialuronowego i opatento-
wanej sekwencji aminokwasów. Preparat wydał mi się na tyle interesujący, że 
wraz z moimi kolegami przeprowadziliśmy własną obserwację dotyczącą jego 
skuteczności oraz trwałości utrzymywania się uzyskanych rezultatów. Badanie 
zostało przeprowadzone przy udziale 20 pacjentów (ośrodki Juwena, Kaczyń-
scy Clinic), a jej celem była ocena zastosowania produktu Sunekos® 200  
w leczeniu objawów fotostarzenia na populacji polskich pacjentów. W ustalo-
nych kryteriach oceny znalazły się m.in.: poziom zadowolenia pacjenta, 
proces gojenia i profil bezpieczeństwa, ale przede wszystkim skuteczność 
produktu z użyciem skali oceniającej głębokość zmarszczek. Wspólnie  
z pacjentami pierwsze efekty zaobserwowaliśmy już po drugim zabiegu, choć 
po zakończeniu badania dowiedzieliśmy się, że optymalny efekt występuje  
po 2 miesiącach od zakończonej pełnej terapii (seria 3-4 zabiegów). Lekarze  
i pacjenci uczestniczący w badaniu zgodnie podkreślają, że Sunekos® 200 
idealnie wpisuje się w oczekiwania co do naturalnego sposobu odmładzania.

Dr Krzysztof Kaczyński 
– lekarz medycyny estetycznej, aneste-
zjolog, Gabinet „Kaczyńscy Clinic”, 

www.kaczynscyclinic.pl

Wyjątkowość Sunekos® została potwierdzona już jakiś czas temu na podstawie 
włoskich badań klinicznych, które wykazały jego skuteczność i bezpieczeństwo 
w leczeniu fotostarzenia skóry. Teraz takie badanie przeprowadziliśmy także  
w Polsce, a uzyskane wyniki potwierdziły, że preparat Sunekos® 200 to idealny 
wybór do leczenia okolicy oka, ze względu na znaczną likwidację cieni pod 
oczami, a także nawilżenie i poprawę elastyczności skóry, również  w okolicy 
ust i policzków. Preparat doskonale sprawdza się także w leczeniu czoła, 
gładzizny i okolicy linii marionetki, a w przypadku bruzd nosowo-wargowych 
doskonale radzi sobie z jakością skóry. Pacjentki były zadowolone z efektów 
leczenia i nie zgłaszały istotnych działań niepożądanych w trakcie zabiegów 
oraz podczas kilkutygodniowej obserwacji.

Polskie badanie skuteczności i bezpieczeństwa sunekos®:

· grupa 20 pacjentów, kilkutygodniowy okres obserwacji rezultatów.·  Brak okresu przygotowania do zabiegu i rekonwalescencji po nim.· Pierwsze efekty leczenia widoczne już po 12–13 dniach.·  Optymalny efekt po 2 miesiącach od zakończonej pełnej terapii 
(seria 3-4 zabiegów).· Średnia redukcja zmarszczek na twarzy: 49,8%.·  spłycanie zmarszczek: czoło (64,3%), okolica oka (57,1%), policzki 
(47,3%), okolica ust (52%) i linia marionetki (45,3%).

Pacjentka lat 52. Okolica policzka. Zdjęcie przed i po 3 zabiegach.

Pacjentka lat 60. Okolica oka. Zdjęcie przed i po 3 zabiegach.


