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AESTHETIC CONCEPT 
Wyłaczny Przedstawiciel Aptos w Polsce 
ul. Hanki Czaki 2/69 I 01-588 Warszawa 
tel./fax +48 22 415 6 7 92 
www.aestheticconcept.pl 

dr Bożena Jendrysik 
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APTn~ /' 'I I .......,,, V 
Nowe nici młodości 

APTOSSoft 
Szukasz sposobu na podniesienie 
opadających tkanek miękkich i wygładzanie 
nierównosc1 skóry? Sięgnij po techniki 
liftingujące APTOS! 

POWIEDZ STOP pojawiającym się zmarszcz
kom, obwisaniu tkanek na twarzy i ciele, w iotcze
niu skóry. Pozbądź się podwójnego podbródka, cho
mików, zwiotczałej skóry na szyi oraz bruzd i fałdów, 
z gwarancją trwałośc i os i ągn i ętych efektów od 2 
do 10 lat. Wspaniałe efekty, zbliżone do chirurgicznego 
liftingu twarzy, osiągane są w trakcie minimalnie 
inwazyjnego zabiegu wykonywanego ambulatoryjnie. 
Same atuty z punktu widzenia współczesnej, akty
wnej kobiety, ale nie tylko . Ze względu na wyjątkową 
natura ln ość efektu jest to zabieg często wybierany przez 
mężczyzn . 

Lekarze Juz docenili nici APTOS nagrodą 
Perły Dermatologii Estetycznej . DOCEŃ I TY! 

Pytaj o nową nieinwazyjną linię APTOS Soft. 
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-Nowości 

BÓL? NIGDY WIĘCEJ! 
Na polskim rynku zadebiutowało urządzenie, które z iniekcji z użyciem kwasu hialuronowego czyni 

zabieg komfortowy i precyzyjny, jak nigdy dotąd. Innowacyjny przyrząd w postaci bezprzewodowego 
długopisu umożliwia równomierną aplikację żelu, dopasowanie prędkości oraz wielkości kropli podawanego prepa

ratu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jest lekki i wygodny w użyciu, co sprawia, że lekarz w trakcie zabiegu może w większym 
stopniu skoncentrować się na „artystycznym aspekcie" swojej pracy. Nowoczesny mechanizm wyręcza lekarzy w najtrudniejszych 
zadaniach - iniekcjach przeprowadzanych na najwrażliwszych obszarach (okolica oka, ust) oraz w miejscach wymagających naj
większej precyzji i siły podania, jak czoło czy policzki. 

KONDYCJA I MŁODY WYGLĄD 
KORANA poleca mleko do kąpieli z serii GRECKA OLIWKA, stworzone na bazie naturalnej oliwy zoli
wek, której niezwykle bogactwo zapewnia skórze właściwe odżywienie i utrzymanie prawidłowych 
funkcji. Pozyskane z oliwki substancje myjące delikatnie oczyszczają skórę, pozostawiając długotrwałe 
uczucie świeżości i odprężenia. Obecność skwalenu sprawia, że mleko skutecznie odnawia warstwę 
hydrolipidową skóry, zapewniając jej głębokie nawilżenie. Z kolei ekstrakt z owoców figowca, przy
spiesza proces naprawy naskórka oraz działa rozświetlająco. Zmęczona skóra odzyskuje kondycję 
i miody wygląd. Kosmetyki firmy KORAN A dostępne są w wybranych sklepach zielarskich, drogeriach 
i aptekach oraz w sklepie internetowym. Cena 21 zł (op. 500 ml) 

www.korona .pl 

PERŁY I ZŁOTO 

www.newderm.pl 

Laboratorium Kosmetyczne AVA wprowadza na rynek trzy ekskluzywne 
14-dniowe kuracje PURE SERUM- stworzone na bazie niezwykłych właściwości 
złota i pereł. Są to: kuracja liftingująca, kuracja przeciwzmarszczkowa oraz 
kuracja odmładzająca. Każda z nich składa się z serum na dzień i serum na 
noc. Ekstrakt z pereł zapewnia długotrwały efekt jedwabiście gładkiej skóry, 
złoto natomiast aktywnie pobudza komórki skóry właściwej do produkcji 
włókien kolagenu i elastyny oraz rozświetla skórę. Cena ok. 40 zł. 

POZABIEGOWA BIELIZNA UCISKOWA 
Używanie profesjonalnej bielizny uciskowej jest podstawą prawidłowego gojenia skóry 
po zabiegach liposukcj i i operacjach chirurgicznych. Niestosowanie jej może skutkować 
trwałymi nierównościami skóry. Najlepsze efekty osiąga s ię nosząc odpowiednie ubrania, 
adekwatne do etapu rekonwalescencji - 1 etap: 1-2 tygodnie po zabiegu, 2 etap: 3-6 tygodni 
po pierwszym. 

Produkty Lipoelastic cha rakteryzuje wysoka jakość, sprężystość i e lastyczność materiału. 

Mają właściwości antybakteryjne i hipoalergiczne. Mikroklima eliminuje nieprzyjemny 
zapach, a mikrofibra usuwa nadmiar wilgoci. Stosowanie ubrań uciskowych zmniejsza ból, 
sztywność mięśni i urazowość. Ogranicza czas potrzebny na odbudowę mięśni, przyspiesza 
gojenie i pomaga skórze dopasować się do nowego kształtu . Ubranie jest przewiewne i mile 
w dotyku. Sprawdza się nawet przy długiej rekonwalescencji. 

www.aestheticconcept.pl 

www.ava-laboratorium.pl 



IJELLANSE ™ 

@ij@Mj 1 year @ifWd+ 2 years @iiW+ 3 years @i!Wi 4 years 

El lanse™ - b iowchła n i a l ny wypełniacz skórny 
i rewitalizator, sku tecznie przywraca objętość, 
doskonale stymu luje produkcję włas nego ko lagenu 
w skórze, nadaj ąc św i eży i młodzi eńczy wyg ląd . 

Ellanse™ - p reparat o potw ierdzonym kli niczn ie 
bezpiecze ń stwie działa n i a, od lat c i eszący się 

zaufa niem lekarzy na całym świec ie. 

Po 2 miesiącach 

lek. med Alido Horb, Riyodh. Arabio Saudyjska 

Zalety i przewagi Ellanse™ 

Natychmiastowy, długotrwały 
i stabilnie utrzymujący się efekt 
Naturaln ie zwiększona objętość 
Rewita lizacja skóry twarzy, szyi i dłoni 
Możliwość wyboru czasu trwania 
efektu zabiegowego 
Obszerne Badania Kliniczne 
potw i erdzające bezpieczeństwo 

Wysoka rentowność 

Mój co/lagen booste0 
aby wyglqdać młodo i na turalnie 

El/anse ™ l w1 
.J Natychmiastowa korekta zmarszczek i fałdów 
.J Stymulacja twojego własnego kolagenu dla 

długotrwałych i naturalnych efektów zabiegowych 

Ekspert poleca: 

El/anse™ to preparat, który często stosuję w swojej praktyce. 
Dla mnie i dla moich pac;entów ważny jest długotrwały i 
stabilnie utrzymujący się efekt, a nie chwilowe polepszenie. 
El/anse™ wpływa na poprawę jakości skóry za sprawą 
polikaprolaktonu, który uruchamia w skórze pacjenta pro
dukcję własnego kolagenu. Wygładzenie zmarszczek, 
poprawa jakości skóry i przywrócenie naturalnej obję
tości są widoczne natychmiast i co ważne stabilnie 
utrzymują się w czasie. Ten właśnie aspekt pacjenci 
chwalą sobie najbardziej. 

El/anse™ pozwala na osiągnięcie stabilnego efektu 
zabiegowego od 7 2 miesięcy do 4 lat, w zależności 
od wybranego preparatu Ef !anse™ S, M, L lub E, bez 
konieczności dostrzykiwania substancji. Doskonale 
sprawdza się w profilaktyce przeciwstarzeniowej tak 
trudnych obszarów jak: szyja, dekolt i grzbiety dłoni, które 
najszybciej zdradzają wiek. Nie tylko wypełnia zmarszczki 
i bruzdy, ale działa także jako silny biorewi1a/i1atur, nadaje 
skórze jędrność i gładkość oraz rozświetlony koloryt. 

dr Michał Kaniowski 
specjalista dermatolog 
DERMA PULS 
Centrum Dermatologii 
Estetyczne; i Laserowej 
ul Borycka 113, Wroclaw 
www.dermapuls.com.pl 
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