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BIOREGENERACJA SKÓRY 
W NAJLEPSZYM WYDANIU
TO, W JAKI SPOSÓB TRAKTUJEMY SWÓJ ORGANIZM, MA OGROMNY 

WPŁYW NA TO, W JAKIM STANIE TEN BĘDZIE ZA KILKA LAT. 

DOKŁADNIE TAK SAMO JEST ZE SKÓRĄ. HOLISTYCZNE PODEJŚCIE 

DO PIELĘGNACJI POMOŻE ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ NA DŁUGIE LATA. 

PIELĘGNACJA MUSI BYĆ KOMPLEKSOWA, A TO OZNACZA DBANIE 

O SIEBIE NIE TYLKO OD ZEWNĄTRZ, LECZ TAKŻE OD WEWNĄTRZ. 

SPECJALISTĄ W TYM TEMACIE JEST SUNEKOS!

SUNEKOS W ZWIERCIADLE

– Komu polecam terapię Sunekos? Przede wszystkim tym pacjentom, 
którym zależy na widocznym, ale wciąż naturalnym efekcie. Preparaty 
gwarantują nawilżenie głębokich i powierzchownych warstw skóry,  
bardzo naturalne działanie wolumetryczne oraz redukcję wiotkości 
skóry i wygładzenie drobnych zmarszczek. Zabiegi sprawdzają się 
do rewitalizacji nie tylko skóry twarzy, lecz także okolic dekoltu, 
szyi, ramion, a nawet ud, kolan i dłoni. Preparat występuje w dwóch 
wariantach: Sunekos® 200 oraz 1200, dzięki czemu można go dobrać 
do potrzeb pacjenta.

Naturalne odmłodzenie

dr n. med. 
HANNA WALKOWIAK-WRONKA 
specjalista dermatolog
Gabinet Dermatologii Estetycznej
ul. Piątkowska 112/2, Poznań

– Terapia Sunekos cieszy się wśród pacjentów coraz większą popularnością. Sunekos® 
200 doskonale sprawdza się nawet w tak delikatnych miejscach, jakim bez wątpienia 
jest okolica oka. Co więcej, preparat bardzo często stosowany jest w celu likwidacji 
wiotkości powiek oraz problematycznych zasinień. Sekret działania tkwi w opatento-
wanej sekwencji sześciu aminokwasów (glicyna, L-prolina, L-lizyna, L-alanina, L-wali-
na, L-leucyna) w połączeniu z kwasem hialuronowym, dzięki któremu syntetyzowany 
jest nie tylko kolagen, lecz także elastyna. W wyniku tak wielokierunkowego działania 
możemy uzyskać efekt liftingu, a ponadto nawilżenia oraz rozjaśnienia skóry.

lek. NATALIA MIRCHUK 
specjalista dermatolog
Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii 
ul. Inżynierska 47a/U23, Wrocław

Rewitalizacja delikatnej okolicy oka

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR SUNEKOS i NUTRAKOS ® W POLSCE: BD Aesthetic Sp. z o.o., ul. Modlińska 335e, Warszawa tel. +48 22 290 68 70 
www.bdaesthetic.com 

– Sunekos to preparat nowej generacji, jakiego jeszcze nie było. 
Oprócz kwasu hialuronowego w składzie znajdziemy sekwencję 
sześciu aminokwasów, które pobudzają komórki do produkcji kolagenu 
i elastyny. Sunekos® 1200 doskonale sprawdza się u pacjentów, 
który zauważyli u siebie utratę jędrności, gęstości i nawilżenia skóry. 
Po zabiegu skóra jest „wypełniona” i wygładzona, a efekt z tygodnia 
na tydzień stopniowo narasta. Swoim pacjentom dodatkowo polecam 
suplementację nutridrinkami Nutrakos, które przedłużają działanie prze-
prowadzonych zabiegów, uzupełniają niedobory aminokwasów w orga-
nizmie oraz wzmacniają nie tylko skórę, lecz także włosy i paznokcie.

Aminokwasy? Tak, poproszę!

dr EWA ŻABIŃSKA 
dermatolog, specjalista medycyny estetycznej
Centrum Medycyny Estetycznej „Czas Kobiety” 
ul. Urzędnicza 51/3, Kraków
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