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Kalina Ben Sira, założycielka i prezes Klinik La Perla

Rynek medycyny estetycznej  
jest coraz bardziej wymagający, 
pojawia się mnóstwo nowych 
technologii z deklaracjami super 
skuteczności. Jednocześnie nasi 
pacjenci oczekują spektakularnych, 
natychmiastowych i naturalnych 
efektów pozabiegowych. Dlatego 
wybieram tylko takie technologie, 
które mają udowodnione działanie  
i certyfikaty, np. FDA czy CE  
oraz współpracuję tylko z najlep-
szymi  dystrybutorami w Polsce  
i na świecie. W Klinikach La Perla  
z założenia proponujemy najnow-
sze i najskuteczniejsze zabiegi 
odmładzające i modelujące ciało. 
Attiva jest bez wątpienia technolo-

gią nowej generacji, skuteczną 
alternatywą dla popularnych nici 
liftingujących. Jednak w ich przy-
padku okres rekonwalescencji  
jest dłuższy oraz istnieje ryzyko 
pojawienie się siniaków czy opuch-
nięć. Termolifting Attiva polega  
na wprowadzeniu kaniuli emitującej 
falę radiową bezpośrednio do 
skóry właściwej. Zabieg umożliwia 
postępujący w czasie lifting wiotkiej 
skóry z jednoczesnym jej zagęsz-
czeniem, co jest tu bardzo istotne. 
Dzięki temu, że działamy w głęb-
szych warstwach skóry zabieg  
jest całkowicie bezpieczny i prak-
tycznie nie wymaga okresu 
rekonwalescencji.

technologie odmładzania
najnowsze 
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Renata Frączek,  
Aesthetic Concept, dystrybutor nici Aptos

Zabiegi Aptos, znane na całym 
świecie ze swej skuteczności  
w odmładzaniu twarzy i ciała, kon-
centrują się na redukcji objawów 
procesu starzenia takich jak opada-
nie tkanek, utrata elastyczności skóry 
czy zmarszczki. Przywracają mło-
dzieńcze kontury i niwelują zmęczo-
ny wygląd skóry. Naprowadzają 
tkanki na ich pierwotne położenie, 
liftingując je oraz poprawiając 
sprężystość, przez stymulację 
kolagenu. Zabiegi te nie maskują 
oznak starzenia, a usuwają ich 
przyczynę. Aptos może poszczycić 
się 18 patentami oraz światowymi 
nagrodami w tym za „Najlepszą 
Rekonstrukcję Twarzy” i „Najlepszą 
Nić Liftingującą”. O indywidualnym 
podejściu do pacjenta świadczy 
ponad 50 metod zabiegowych. 
Opracowanie każdej z nich poprze-
dzone jest analizą procesów zacho-
dzących w tkankach, prowadzących 
do powstania nieestetycznych 
deformacji. Inaczej zachowują się 

tkanki w miejscach silnej mimiki, 
narażone na ciągłą pracę mięśni; 
inaczej skóra podbródka, na którą 
silny wpływ ma grawitacja, a jeszcze 
innego podejścia wymagają atroficz-
ne obszary wokół oczu, szyja, czy 
strefy intymne. 
Rok 2017 to dla Aptos innowacje  
w odmładzaniu trudnych obszarów 
wokół oka za sprawą APTOS NANO 
LIFT – ultra-cienkich bio-włókien 
stymulujących produkcję kolagenu, 
wprowadzanych pod skórę za 
pomocą cieniutkiej igły. Końcówka 
roku to wprowadzenie nieinwazyjnej, 
a bardzo skutecznej metody unosze-
nia brwi, bez ryzyka silnego obrzęku 
czy siniaków, blokująca tkanki za 
pomocą podskórnych kręgów nową 
wersją APTOS NEEDLE SOFT. 
Przełom 2017/18 to rozwój technik  
w obszarze stref intymnych oraz 
wprowadzenie linii produktów LINEA 
METHOD I NANO EXCELLENCE. 
Nowe rewolucyjne technologie  
są już w przygotowaniu. 

Maciej Opiela, Esthetic Medical Innovation

Z objawami starzenia się skóry 
spowodowanymi upływem czasu  
i działaniem światła najskuteczniej 
jest walczyć rożnymi technologia-
mi. Wielowymiarowe działanie 
sprawia, że efekt jest spektakular-
ny, utrzymuje się dłużej, a skóra 
jest zdrowa i „dopieszczona”.
Poprawę elastyczności skóry 
twarzy i wygładzenie płytszych 
zmarszczek warto rozpocząć od 
nieinwazyjnego a niezwykle sku-
tecznego zabiegu HIFU urządze-
niem V-Max. Polega on na wysyła-
niu fali ultradźwiękowej na daną 
głębokość skóry. Fala niszczy 
uszkodzone tkanki, jednocześnie 
stymulując tkanki zdrowe do 
produkcji nowego kolagenu. 
Zabieg działa niczym lifting twarzy 
bez ingerencji chirurga. 
Doskonałym uzupełnieniem  
w obszarze wypełniania zmarsz-
czek jest zabieg z wykorzystaniem 
kolagenu Nithya. Produkt jest 
najbardziej zaawansowanym 

technologicznie wykorzystaniem 
kolagenu w medycynie estetycznej 
o najwyższym poziomie czystości  
i bezpieczeństwa. Aplikacja pro-
duktu, techniką nakłuwania, popra-
wia jędrność skóry i redukuje 
zmarszczki. Nithya wywiera też 
działanie na fibroblasty, które są 
stymulowane do produkcji nowego 
kolagenu i elastyny. Aby utrwalić, 
udoskonalić efekt zabiegu oraz 
zregenerować skórę tuż po nim, 
warto skorzystać z dobroczynnej 
mocy światła Lampy LED LPL.  
To najmocniejsza lampa na rynku  
o niezwykle szerokim spektrum 
działania. Wpływa na odbudowę  
i wzmacnianie skóry po zabiegu 
wypełnienia. 
W Esthetic Medical Innovation  
uważamy, że łączenie zabiegów  
i technologii to gwarancja spekta-
kularnych efektów. Dbamy o to, aby 
były wykonywane najlepszej 
jakości sprzętem, który dostarcza-
my na rynek polski. 

dr Katarzyna Jasiewicz, Consensus med
W Consensus med Instytut Piękna 
doktor Jasiewicz wprowadziliśmy 
nowe, unikatowe na skalę światową 
urządzenie. THERMI RF to jedyna 
na świecie technologia  wykorzystu-
jącą fale radiowe z precyzyjnym 
ustawieniem temperatury zabiegu. 
Dotychczasowe metody oddziały-
wania temperaturą w zabiegach 
anty-aging pozwalały ustalać tylko 
moc lub czas oddziaływania. 
Temperatury nie można było ani 
nastawić, ani zmierzyć, przez co 
zabiegi mogły nie być skuteczne  
i bezpieczne, a odczucia bólowe 
były  jednym z mierników zbyt 
wysokiej temperatury. THERMI RF 
to jedyne  urządzenie, które oddzia-
łuje określoną przez lekarza tempe-
raturą, podlegając dodatkowej 
kontroli za pomocą kamery termowi-

zyjnej. Jedno urządzenie daje wiele 
możliwości działania. THERMI RF 
można  działać na powierzchni 
skóry okolic oczu i ust, okolic 
zewnętrznych błon śluzowych 
narządów płciowych lub po wpro-
wadzeniu kaniuli zabiegowej śród-
skórnie i podskórnie. Można śmiało 
powiedzieć, że tym urządzeniem 
możemy napiąć każdy fragment 
skóry, możemy likwidować problem 
nadpotliwości pach, napinać skórę 
twarzy rozprawiając się z niechcia-
nymi  chomiczkami,  podwójnymi 
podbródkami, poprawiać owal 
twarzy, unosić piersi dzięki napięciu 
skóry okolicy dekoltu, wyrównywać 
strukturę i napinać wiotką skórę na 
powierzchni brzucha. Dodatkowo 
można usuwać cellulit, wygładzając 
powierzchnię skóry ud i pośladków.
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