
  dobre zabiegi

NAPRAWIAJ 
I POPRAWIAJ
Czasami chciałybyśmy  TU PODCIĄGNĄĆ,
TAM UJĘDRNIĆ , jednak boimy się bądź też nie 
możemy skorzystać z bardziej inwazyjnych 
zabiegów. Sprawdźmy, jakie są inne możliwości.
RENATA BOGUSZ, beauty expert
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Dr Magdalena Łopuszyńska, Gabinet Kosmetyki 
Lekarskiej „Bella”, Yaeha Choi, prezes zarządu 
SkinRex Korea, oraz Wojciech Dytewski, prezes 
SkinRex Europe.

W marcu tego roku fi rma SkinRex wprowadziła na pol-
ski rynek pierwsze na świecie urządzenie przeznaczone 
do wodorowej terapii anti-aging Hydroimpact Plus. Fe-
nomen wodoru polega na tym, że w sposób selektywny 
neutralizuje wolne rodniki, niszcząc najbardziej nie-
stabilne, nie zakłócając pracy ważnych dla nas form re-
aktywnych tlenu.Więcej na stronie hydroimpact.pl

Wodorowa premiera

Wykorzystane w SonoQueen wysoko skoncentro-
wane ultradźwięki obkurczają i napinają wiotką, 
a nawet luźną skórę, nie zostawiając na jej po-
wierzchni niepożądanych śladów. Po zabiegu nie 
wymaga ona szczególnej troski i pielęgnacji. Pro-
ces odnowy zachodzi głęboko w skórze właściwej. 
Dochodzi tutaj do obkurczenia się kolagenu 
i przebudowy tkankowej, skóra napina się, rysy 
twarzy unoszą, ciało ujędrnia. Pierwsze efekty są 
widoczne od razu po zabiegu, a ostateczne po 
mniej więcej 3 miesiącach.
Cena zabiegu od 1500 zł
Więcej na stronie wellderm.pl

Królowa ultradźwięków

– Plexr bazujący na mikrowiązce plazmy pozwala wy-
konać wszystkie zabiegi nieablacyjnej chirurgii mięk-
kiej – mówi Ewa Rybicka, lekarz medycyny estetycz-
nej. – W sposób kontrolowany umożliwia sublimację 
naskórka, lecząc różnego rodzaju zmiany skórne. Wy-
korzystuję go najczęściej do liftingu okolicy oczu, ust, 
dolnej części twarzy, leczenia przebarwień czy roz-
stępów. W zależności od stanu skóry najlepsze efekty 
otrzymujemy po wykonaniu 1 do 4 zabiegów.
Cena zabiegu od 1200 zł
Więcej na stronie esteticanova.com.pl

PLAZMA

– Niewątpliwym przebojem ostatnich miesięcy jest laser 
Alma CO2 z głowicą Femilift, przeznaczoną do przepro-
wadzania mało inwazyjnych, błyskawicznych zabiegów 
ginekologicznych – mówi dr n. med. Agnieszka Nalew-
czyńska, ginekolog. – Laserowe obkurczanie pochwy 
i zapobieganie oraz redukcja objawów wysiłkowego nie-
trzymania moczu stały się dzięki zabiegowi Femilift naj-
lepszym remedium na dolegliwości kobiet po porodzie 
i w okresie przedmenopauzalnym.
Cena zabiegu 1700 zł
Więcej na stronie klinikamiracki.pl

INTYMNY LIFTING EAT SkinShock & X-Wave unikatowe połączenie fal 
akustycznych i elektrycznych, pozwala na nieinwazyj-
ne ujędrnienie skóry, rozbicie cellulitu, zmniejszenie 
rozstępów, leczenie blizn. Impulsy akustyczne wytwa-
rzają wibracje w tkance łącznej, powodując jej naprze-
mienne rozciąganie i relaksację. Tkanka łączna regene-
ruje się, odzyskuje elastyczność. Bezbolesny 
i bezpieczny zabieg może być łączony z innymi 
terapiami co pozwala znacznie zwiększyć ich efekty. 
Zalecana liczba zabiegów: 5-6.
Cena zabiegu od 250 zł
Więcej na stronie btlestetyka.pl

FALE AKUSTYCZNE 
W PORZE LUNCHU

dr n. med.
Agnieszka 

Nalewczyńska
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