
Medycyna estety cłna

1,3 tygodni. Przez tydzień należy unikać
wysiłku hzycznego, sauny i basenu,
Efekty: Pierwsze wioac oo niesląc,,
ostateczne po pół roku. Utrzymują się
do 2 lat.

Zalecana seria: Zabieg wykonuje się
nie częsciej - jz raz w rol<u,

Przeciwwskazania: aktywna choroba
nowotworowa, autoimmunoIogiczna,
zał<rzepowo-zatorowa, serca, płuc,

zaburzenie i<rzepnięcia krwi, infekcja,
niewystarczająca jIoŚĆ podskórnej tkanki
tiuszczowej, c'ąza i Iaktacja

Cena: 500O-B000 zł
Adres: Medical Spą by A. Surowiechą, hotel

Double Tree by Hilton, uL Shalnicową 21,
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Mi l<roprzes zczep tłuszczu
To autorsi<j zabieg dr AIeksandry Rymszy
ooIegaiący na uzyciu tIJszczu pac;enta

do wypełnienia i/|ub do poprawy jakości

st<ory, Najczęsciej wyko-zystuje się 3o
do drobnej l<orel<ty twarzy (np. wypełnie-
nia doliny łez i bruzd nosowo wargowych),
zmniejszenia oznal< zmęczenia w okoIicy
oczu, rozjaśnienia i odmlodzenia twarzy,
szyi, dekoltu, dłoni, uelastycznienia skóry
i zmnieiszenia bljzn, Mezenchymaine
|<omórki maclerzyste użyte w zabiegu maią
zdolność do samoodnowy j przekształcaią
się w tkankę, do której są podane,

Naprawiają uszkodzenia, więc skóra staje
s'e odzywiona, rozswlet)o1a, napięta,
Zabiegi iipotransferu nie grożą reakclą
alergiczną, poniewaz tłuszcz jest pobrany

od pacjenta, Rezultat jest naturaIny
1 utrzymuje się wiele lat.

Przebie6 zabiegu: Lel<arz zaczyna
od mieiscowego znieczuienja, Następnie
pob,iera nlewielką i]ość tkankj tłuszczowej
z ol<o|ic, w których znajduje się jej nadmlar
(np. boczki, brzuch, uda), płucze ją i flltruie
z l<rwi, martwych komórek i płynu
znieczulającego. Tał( przygotowanym
preparatem wypełnia (MICRO FAT)

lub regeneruje skórę (NANO FAT).

Czas trwania: 1-2 godziny
Czy boli? Nie, miejsce zaoiegl jest
znjeczulone mieiscowo.
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Co się dzieie po zabiegu? S|<óra jest kllka
godzin zaczerwieniona, w m,ieiscach
nakłuć mogą pojawić się małe siniaki,
Efekty: Wypełnien,ie zmarszczel< wjdać
od razu. Poprawę jakości skóry sukcesyw-
nie przez kllka miesięcy.

Zalecana seria: Zabieg robi się jednorazowo

Przeciwwskazania: opryszczka, infekcia
08ólnoustroiowa, zmiany ropne s{<óry,

n,ieuregulowana cul<rzyca, zaburzenia
krzepliwości l<rwi, n,isi<a waga ciała, ciąża
,i karmienie piersią
Cena: 3000 zł
Adres: ldiniha Dr Szczyt, ul. WaJlowa 7 A,

www,drszczyt,pl
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lgły + fale radiowe
Nal<łuwanie sl<óry twarzy, brzucha, ramion,
ud albo szyi igłami, które emitują faIe

radiowe. Podgrzewaią skórę i pobudzają

komórkj do produkcji l<olagenu. S|<óra

zostaje uszkodzona w l<ontrolowany

sposób, by wywołać stan zapalny
i intensywną regenerację.

Przebieg zabiegu: Zac7yna się od maści
zn,ieczuiającej, po 20 minutach lel<arz

przykłada niewie|<ą gtow'cę ' miejsce
przy mieiscu ,,stemp{uje" skórę igłami.
€zas trwania: 60 minut
Czy boli? Odczuwa się dyskomfort, dlatego
zabieg wy|<onu je się ze znieczuleniem.

Co się dzieie tuż po zabiegu? Skc-; - _

być zaczerwieniona i opuchnięta, :;': 
=-

dziej drugiego dn,ia, Ale od razu rno:-.
zrobić makiiaż,i wrócjć do obowiąz<' .

Efekty: Pierwszy widać po zableg-,
wyraźne poIepszenie jakości skóry
po miesiącu, Ostateczny efel<t po ?.. -_

Zalecana seria: 3 zabiegi co 3 tygo.-'=
Przeciwwskazania: choroba nowc:,.. : -,

wa, opryszczl<a, a|<tywna choroba s r: -

ciąża
Cena:']2OO zł
Adres : WellDerm, ul, Pięhna 44, Warsz;,,, .:

wellderm.pl
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l(omórl<i macierzyste
Zabieg na głębokie zmarszczki, bruzc,,.
kurze łapl<i. Ws|<azaniem jest zapadnie:.
skóra, ubytki tkanek, biizny po trądzik,
zmniejszenie jędrności sl<óry na twai-z.
szyi, del<olcie j dłoniach. Odbudowuje r-
jarzmowy i linię żuchwy. Stosuie się gc :-
na ciało, wiotl<ie ramiona, uda, brzuc|..
rozstępy j celIuljt. W zabiegu wykorzys:,
wana jest |<rew pacienta, jego komórk'
macierzyste oraz dwie frakcje flbryny.
l(omórkj maclerzyste mogą odtworzyc
każdą tkankę, której potrzebuje organ;z-
w procesie regeneracji. Fibryna tworz1,
stelaż dia odbudowywanej skóry
i dostarcza komórki macierzyste, czynn',l
Wzrostu, cytokiny oraz 1eu|<ocyly niezbe:
ne do odbudowy tl<anek.

Przebieg zabiegu: Pięć dni przed zabie-
giem pacjent nie może przyjmować aspirv-
i niesterydowych leków przeciwzapalnyci^
(obniżają skuteczność). W dniu zabiegu
(przed r ozpo częciem) powinien wypić
1,5 litra wody. Zabieg zaczyna się od

pobrania l<rwi do poiemników, które wl<łaca

się do w,irówki, W tra|<cie wirowania fibryl,
oddzieIają s,ię od erytrocytów i pozostałe;

warstwy osocza. Wstrzykuje s'ę je

za ponocą glębszej lezoterapii
lub wzdłtlż zmarszcze1< 1 ubytków.

Czas trwania: 30,45 m,inut

Czy boli? Ukłucie i uczucie .ozpierania p-z.
WstrZykiWaniu preparatu jest nieprzy jem-

ne, ale znieczulenje niewsl<azane.

Co się dzieie tuż po zabiegu? Mogą
wystąpić zaczerwjenienje j małe siniakj
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