
Pokaż mi swoje dłonie…
„Dłonie mówią o nas więcej, niż mogłoby się wydawać. Są naszą wizytów-
ką, dlatego powinniśmy zadbać o ich kondycję. Dlaczego warto zwrócić 
uwagę na zabiegi z wykorzystaniem preparatów Sunekos®? Bo radzą 
sobie świetnie nie tylko z odmładzaniem skóry twarzy, ale również m.in. 
dłoni. Zabieg nie tylko doskonale nawilża i „odświeża” skórę, ale również 
rozjaśnia przebarwienia, które bardzo często występują na dłoniach, 
w szczególności u osób starszych. W niektórych przypadkach zalecana 
jest seria zabiegów, w niektórych wystarczy tylko jeden. Dla podtrzymania 
efektu zabieg należy powtarzać raz w roku. Czy warto? Powracający 
do nas Pacjenci są najlepszym dowodem na to, że warto!”

Medycyna Estetyczna Dr Karolina Pazera
Planty 13/6, Kielce 
+48 538 108 175
ww.drpazera.pl

Przepis na piękną skórę
„Pacjenci odwiedzający mój gabinet bardzo często chcą przywrócić 
skórze młody wygląd. Co najczęściej im radzę? Przede wszystkim 
to, by o skórę zadbać kompleksowo. Pierwszym krokiem jest zabieg 
gabinetowy – Sunekos® to preparat, któ ry opró cz kwasu hialurono-
wego zawiera ró wnież  sekwencję  6 aminokwasó w, któ re pobudzają  
komó rki do produkcji elastyny i kolagenu. Doskonale sprawdza się 
u osób skarżących się na coraz bardziej widoczne zmarszczki oraz 
utratę jędrności i gęstości skóry. Pierwszy efekt jest widoczny od razu 
po zabiegu, a dzięki zapoczątkowanym procesom regeneracyjnym, 
narasta z tygodnia na tydzień. Drugim krokiem jest odpowiednia 
suplementacja. Z pomocą przychodzi Nutrakos®, czyli aminodrinki 
wzmacniające nie tylko skórę, ale również włosy i paznokcie.”

JB Clinic
ul. Moniuszki 14, Zielona Góra
+48 884 609  970
www.jbclinic.pl

dr Joanna Bielska Gawron 
lekarz dentysta

lekarz medycyny estetycznej

 dr Karolina Pazera
lekarz medycyny estetycznej

Naturalna wolumetria
„Z upływem czasu owal twarzy zaczyna 
opadać, skóra staje się coraz bardziej wiotka 
i cienka, u niektórych mogą pojawiać się 
tzw. „chomiki”. Wiele pacjentek poszukuje 
rozwiązania, które pomoże im delikatnie 
i naturalnie poprawić owal twarzy. 
Z pomocą przychodzą preparaty Sunekos®, 
które są połączeniem nawilżającego 
kwasu hialuronowego z opatentowaną 
sekwencją 6 aminokwasów. Zabieg w postaci 
śródskórnych iniekcji, wykonany w serii, 
przywraca naturalny, młody wygląd skóry, 
usuwa niedoskonałości w postaci zmarszczek, 
nawilża powierzchowne i głębokie jej warstwy, 
a także przywraca skórze napięcie. Produkt 
występuje w 2 wersjach: Sunekos® 200 oraz 
Sunekos® 1200, dzięki temu można jeszcze 
lepiej dostosować zabieg do potrzeb 
Pacjenta.”

Medistica. Medycyna + Piękno
ul. Kazimierza Wielkiego 47, Kraków
+48 784 030 546
www.medistica.com.pl

dr Mateusz Nawrocki
lekarz medycyny estetycznej

HOLISTYCZNE SPOJRZENIE 
NA PIELĘGNACJĘ - SUNEKOS®
Większość z nas chciałaby cieszyć się młodym wyglądem przez długie lata. Co prawda czasu 
zatrzymać się nie da, ale można go nieco spowolnić. Nie od dziś wiadomo, że pielęgnacja 
i dbanie o skórę to nie tylko stosowanie odpowiednich kosmetyków – trzeba spojrzeć na nią 
znacznie szerzej. Specjalistą od holistycznej pielęgnacji jest Sunekos®!
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WYŁĄ CZNY DYSTRYBUTOR SUNEKOS® i NUTRAKOS® W POLSCE: 
BD Aesthetic Sp. z o.o., ul. Modliń ska 335e, Warszawa tel.: +48 22 290 68 70, www.bdaesthetic.com


