O TYM SIĘ MÓWI!
tatuaż
medyczny

czyli mikropigmentację
medyczną, stosuje
się jako metodę
rekonstrukcyjną.
Do najbardziej popularnych
należy mikropigmentacja
piersi, blizn czy skóry
głowy. Wszystkie te obszary
uzupełniają kluczowe
zabiegi wykonywane
w Mandala Beauty Clinic
(transplantację włosów
i chirurgii rekonstrukcyjnej).
Do naszego zespołu
dołączyła Iwona
Ślebodzińska,
specjalizująca się właśnie
w tej dziedzinie.
www.mandalaclinic.com

BIO-SENSE
ULTRA REPAIR
CREAM
OVERNIGHT
CREAM MASK

Krem na noc oraz maska
w jednym. Zapewnia
długotrwałe i dogłębne
nawilżenie, przywraca
elastyczność i liftinguje
skórę. Maska chroni
i rewitalizuje DNA komórek,
stymuluje autoregenerację,
przeciwdziała procesowi
starzenia się skóry.
50 ml / 180 zł
www.klapp-cosmetics.pl

BODYSHOCK

Przynosi ulgę, redukując
uczucie pieczenia, obrzęk
i zaczerwienienie skóry
po zabiegach w gabinecie.
Chroni przed
powstawaniem
przebarwień.
Dostępny
w klinikach
medycyny
estetycznej:
50 ml / 180 zł.
Wyłączny
dystrybutor
w Polsce:
Revisage

Krem aktywnie redukujący nadmiar tkanki tłuszczowej,
doskonale wygładza i remodeluje sylwetkę. Pobudza
mikrocyrkulację w skórze, zapobiegając tworzeniu
się cellulitu w miejscach najbardziej narażonych,
takich jak uda, pośladki, brzuch czy biodra. Preparat
pozostawia idealnie smukłą sylwetkę oraz jędrną
i gładką skórę! 200 ml / ok. 260 zł
www.facebook.com/URGOAesthetics/
212

LIGHT EYES

Light Eyes to koktajl rewitalizujący, który zawiera kwas
hialuronowy, ruszczyk, rozmaryn, jagodę, witaminę C
i heksapeptydy. Poprawia elastyczność skóry oraz
mikrokrążenie, zmniejszając tendencję do gromadzenia się
płynów wokół oczu. Wskazaniem do zabiegu są cienie pod
oczami, obrzęk górnej i dolnej powieki, drobne zmarszczki.
Dzięki działaniu składników koktajlu uzyskujemy poprawę
nawilżenia i mikrokrążenia, rozjaśnienie i wygładzenie skóry.
Dr Monika Bujanowska, Princess Academy
www.princessacademy.com.pl

ZABIEG ZAFFIRO

To sprawdzona terapia ujędrniająca
twarz, szyję i ciało. Wykorzystane
w niej promieniowanie IR powoduje
obkurczenie włókien kolagenowych,
co zwiększa napięcie i elastyczność
skóry, spłyca zmarszczki i unosi rysy
twarzy (widać to już w gabinecie).
Długofalowym efektem zabiegu
jest produkcja nowego kolagenu.
www.instytut.yonelle.pl

HYDRA FACIAL MD®

Nowa rewolucyjna technika
pielęgnacji. Jest jedną z najbardziej
nowoczesnych i zaawansowanych
metod nieinwazyjnego leczenia
w dziedzinie odnowy skóry.
Skuteczność tej unikalnej technologii
została potwierdzona przez grono
zadowolonych klientów,
a także wyróżnienia branżowe.
www.hydrafacial.pl

Juvéderm® VOLITE®

Nowy produkt z kwasem hialuronowym. Juvéderm®
VOLITE® od marki Allergan to pierwszy preparat
do iniekcji opracowany specjalnie z myślą
o poprawie jakości skóry tak, aby efekt utrzymywał
się nawet do 9 miesięcy już po jednym zabiegu.
www.allergan.pl

Lipofilling
– naturalny
wypełniacz!

FACTOR G RENEW

Dzięki zawartości pięciu czynników wzrostu i komórek macierzystych kompleksowo odmładza szyję i dekolt. Zawartość
DMAE dodatkowo wzmacnia efekt liftingu.
W kremie wykorzystano nanotechnologię
zwiększającą przenikanie składników
w głąb skóry. 50 ml / 188,50 zł
www.factorgrenew.pl

Lipofilling to innowacyjny
zabieg polegający na
pobraniu tkanki tłuszczowej
z miejsca, gdzie występuje
w nadmiarze,
i przeszczepieniu jej
w miejsce wymagające
wypełnienia lub
wymodelowania, np. na
twarz czy dłonie. Pobrana
tkanka jest bogata w komórki
macierzyste, stanowiące
prawdziwy eliksir młodości!
Zabieg jest wykonywany
w Klinice Medycyny
Estetycznej Skin Laser
Lubelscy w Katowicach.
www.skin-laser.pl

