
REWOLUCJA W DZIEDZINIE WALKI  
ZE ZMIANAMI NACZYNIOWYMI

Rozpoczynamy sezon jesienny, który jest wskaza-
niem do walki z przebarwieniami oraz redukcją zmian 
naczyniowych. Teraz, kiedy nie ma słońca, może-
my korzystać z zabiegów medycyny estetycznej, które  
doskonale eliminują te problemy. Platforma Alma Harmony 
to wielofunkcyjne rozwiązanie do pielęgnacji naszej skóry. 
Zobaczmy co radzą eksperci.

dr ŁUKASZ DUDA-BARCIK
lek. med. estetycznej
www.klinikadrduda.pl

Platformą Alma Harmony możemy 
skutecznie usunąć naczynka na twa-
rzy oraz poszerzone drobne naczyn-
ka krwionośne na nogach, potocznie 

zwane pajączkami naczyniowymi. Natomiast nie 
usuniemy grubych naczyń żylnych tzw. żylaków. 
Zabieg jest prosty i trwa chwilę. Może być odrobi-
nę bolesny w momencie emitowania wiązki lasera. 
Na szczęście odczuwalne jest to zaledwie przez  
kilka sekund, a efekt jest spektakularny, więc war-
to spróbować. Bezpośrednio po zabiegu nie wolno 
wystawiać leczonych okolic na słońce.
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Zmiany naczyniowe, tzw. naczynka 
na twarzy czy nogach to, wymagający 
problem estetyczny, a pacjenci którzy 
do mnie trafiają, skarżą się na bezsil-

ność wobec problemu. Znamy i posiadamy w swojej 
klinice doskonałe rozwiązanie. Platforma Harmony 
z szerokim wyborem głowic zabiegowych, pozwala 
dopasować charakter zabiegu do indywidualnego 
problemu skóry. Oprócz wyjątkowo skutecznego 
zabiegu zamykania naczyń, mamy możliwość za-
działać również na inne problemy dermatologiczne.

dr n. med. TOMASZ HAMERA
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www.drhamera.pl

Urządzenie ALMA to doskonałe  
uzupełnienie spektrum wykonywa-
nych przeze mnie zabiegów z zakre-
su flebologii i medycyny estetycz-

nej. Laser Nd:Yag 1064 nm to złoty standard do  
zamykania drobnych naczynek żylnych, których nie 
można zamknąć innymi zabiegami takimi jak np.: 
skleroterapia czy miniflebektomia, a które często 
są przyczyną zgłoszenia się pacjenta do gabinetu. 
Z kolei głowica DVL pozwala mi nie tylko na bez-
pieczne zamykanie naczyń na twarzy, ale również 
na fotoodmładzanie skóry, likwidację uciążliwych 
przebarwień czy rumienia. 
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