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Gładką, pełną blasku cerą nasze pa-
cjentki cieszą się dzięki zabiegowi 
AQUAPURE. Jest to połączenie 
hydrabrazji z peelingiem che-
micznym, elektrostymulacją  
i mezoterapią bezigłową. W skła-
dzie peelingu są kwasy: glikolowy, 
salicylowy i mlekowy. Zabieg  
usuwa wszystkie zanieczyszczenia 
z naskórka, oczyszcza i obkurcza 
pory. Silnie nawilża i rozjaśnia cerę. 
Można go wzbogacić o substancje 
łagodzące stany zapalne, hamujące 
łojotok czy aktywnie regenerujące 
skórę. Podczas elektrostymulacji 
twarz jest masowana kulkami, mię-
dzy którymi przepływają mikroprą-
dy. To wspaniały relaks, bo są usu-
wane napięcia mięśniowe i blokady 
spowodowane stresem.

dERmAtolog
kRystynA lUbElskA 

Skin Laser Lubelscy Klinika Medycyny 
Estetycznej, skin-laser.pl 

Serum intensywnie 
nawilżające  

i stymulujące  
odnowę skóry 

Essence 27   
cosmEtics 27 
437 zł, gabinety

Zabiegi dobrze zbadane
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Balsam  
regenerujący  

i nawilżający usta 
Lip Protect  

vivAcy 106 zł,  
vivacy.pl

Pełne, naturalnie wyglądające 
usta dzięki zabiegowi z prepara-
tem na bazie kwasu hialurono-
wego stylAgE liPs PlUs to 
opcja, o którą panie pytają naj-
częściej. To również mój ulubiony 
sposób korekcji warg. Najważ- 
niejsze, by pozostawały w harmo-
nii z całą twarzą. Stylage Lips Plus 
dzięki swojej plastyczności uła-
twia modelowanie wymarzonego 
kształtu ust. Natychmiast po za-
biegu są nawilżone, jędrne, mięk-
kie i nadal wyglądają naturalnie.

Poprawiony kontur twarzy, naturalnie 
podkreślone policzki, uniesiony owal 
to efekty, których oczekują klientki. 
Preparat RAdiEssE, wykorzysty-
wany w naszej klinice, bazuje 
na hydroksyapatycie wapnia i sil-
nie stymuluje naturalną produkcję  
kolagenu w skórze, zwiększając jej 
gęstość i elastyczność. Produkt stosuje-
my również do liftingu szyi i dekoltu, 
ujędrniania wiotkiej skóry kolan,  
a nawet wewnętrznej strony ramion czy 
brzucha. Świetne efekty daje też w za-
biegach na dłonie – odbudowuje skó-
rę, pogrubia ją, dzięki czemu znikają 
uwidaczniające się z wiekiem żyły. 
Zabiegi z użyciem Radiesse dają długo-
trwałe efekty – nawet do 12 miesięcy. 

NieRaZ PRZekoNałaM Się, że Mała ZMiaNa PoTRafi ZRobić dużą RóżNicę.  
SZcZeGóLNie Gdy chodZi o WyGLąd. PiękNiejSZa ceRa, WyRaZiSTSZy kSZTałT uST,  

– Niby Nic, aLe cZujeSZ Się o Niebo LePiej. jeŚLi ZabieGi, dZięki kTóRyM  
oSiąGNieSZ Takie ReZuLTaTy, Są beZPiecZNe, a efekTy NaTuRaLNe, Nie Ma Się  

co ZaSTaNaWiać. Wakacje To ideaLNy MoMeNT, by je WyPRóboWać.   

lEkARz mEdycyny EstEtycznEJ
AnnA bEdnAREk 

Klinika Anna Bednarek Med, 
annabednarekmed.pl

mAJA mEndRAszEk-gosER 
redaktorka działu urody 

ELLE

WyPieLęGNoWaNa, Gładka ceRa i ZMySłoWo PełNe uSTa podkręcają każdy Look. 
Gdy je masz, czujesz się atrakcyjna zawsze, nawet bez makijażu.  

i MożeSZ cieSZyć Się LaTeM, Nie MyŚLąc o TyM, że W uPaLe Make-uP SPłyWa Z TWaRZy. 

Gorący towar

dERmAtolog 
mAłgoRzAtA kocot

Klinika Ikona City,   
ikonacity.pl

Serum  
odmładzające  

i wzmacniające  
skórę Firming Serum  

zo skin hEAlth 
1075 zł, gabinety
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