
Z d r o w i e  i   u r o d a

WYDANIE SPECJALNE październik 2020 r. www.prestizszczecin.pl

Czas na Spa  
– relaks dla duszy i ciała

Masaż  
– balijska receptura szczęścia

Suplementy  
– jak je stosować?



Dermatologia  |  Dermatochirurgia   
Medycyna estetyczna  |  Laseroterapia

chirurgia ogólna  |  chirurgia naczyniowa  
ginekologia estetyczna

Twój sposób 
na piękny wygląd!

Klinika Dr Stachura – Twój sposób na piękny wygląd!
ul. Jagiellońska 87, Szczecin

tel. +48 535 350 055  |  biuro@klinikadrstachura.pl
www.klinikadrstachura.pl





SpiS 
treści

październik 2020
www.prestizszczecin.pl

6. Balijska receptura szczęścia
13. włosy w dobrych rękach
14. Piłaciński. Spełnione marzenia
16. emocje i wyobraźnia
22. Piękno nie zna rozmiaru
28. Klub estetów
30. Po pierwsze: pielęgnacja, po drugie: lifting
31. Zdrowe potrzeby kobiet
32. o jedzeniu z głową
35. Jelitówka ciągle groźna

36. Skóra pod maską
38. Lek na prawie całe zło
39. Zbuduj odporność
40. Zdrowie w naszych rękach
41. Lekarstwo nie tylko dla starszych
42. Prestiż poleca. SPa  - relaks dla duszy i ciała
47. relaksacyjny weekend nad morzem
48. Górskie przyjemności dla ciała i ducha
49. Peeling chemiczny - sposób na skórę pełną blasku
50. Jesień nad morzem

Redaktor naczelna: Izabela Marecka,  
marecka@eprestiz.pl
Redakcja: aneta dolega,karolina Wysocka, 
Dariusz Staniewski

Wydawca: prestiż magazyn szczeciński,
ul. ks.piotra Ściegiennego 66/1
70-352 Szczecin

Reklama i Marketing:
konrad kupis, tel.: 733 790 590, 
radosław perz, tel.: 575 650 590, 
renata Suwała, tel.: 537 790 590, 
karina Tessar, tel.: 537 490 970
Dział foto:  Jarosław Gaszyński, 
dagna drążkowska-Majchrowicz,
Włodzimierz piątek

Skład gazety: kamil Żurek

redakcja nie odpowiada za treść reklam.
redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania treści redakcyjnych.

Drukarnia: drukarnia kadruk S.C.

MieSiĘCznik BezpŁaTnY  |  Wydawnictwo prestiż  |  e-mail: redakcja@eprestiz.pl  |  www.prestizszczecin.pl

16
32



Bogate doświadczenie wsparte nowoczesną technologią 
pomoże ci odnaleźć najlepszą wersję sieBie

Dr Paweł Perzanowski 

lekarz medycyny estetycznej. Ukoń-
czył wydział lekarski akademii 
medycznej w szczecinie. pracuje 
w jednym z klinicznych ośrodków 
medycznych w niemczech. prowadzi 
prywatna praktykę w zakresie medy-
cyny estetycznej w szczecinie. 

posiada międzynarodową specjali-
zację z medycyny estetycznej mię-
dzynarodowego centrum medycyny 
anti-aging. 

członek polskiego towarzystwa me-
dycyny estetycznej i anti-aging ptl 
oraz amerykańskiego stowarzysze-
nia medycyny estetycznej (american 
academy of aesthetic medicine).

posiada szeroką wiedzę oraz umie-
jętności z dziedziny medycyny este-

tycznej. przykłada szczególną wagę do efektu, który ma zadowolić pacjenta, 
ale także do bezpieczeństwa każdego zabiegu. w celu podnoszenia swoich 
kwalifikacji czynnie uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach oraz kongre-
sach z zakresu medycyny estetycznej w polsce i na świecie.

zapewnia, że w swojej pracy wielką wagę przywiązuję do najwyższej jakości 
świadczonych usług, dlatego używa najlepszych i sprawdzonych preparatów.

PiĘkno insPirowane naTUraLnoŚCiĄ

Dr Perzanowski, PPestetyczna 

70-311 Szczecin | Aleja Piastów 51/1

 tel. 668 865 804

/ppestetyczna 

 
www.ppestetyczna.com



Jest zbawieniem dla ciała i ducha, 
wspaniałym antidotum na 

zmęczenie, przepracowanie, 
fizyczne i psychiczne 

wyczerpanie. Pochodzący 
z indonezyjskiej wyspy Bali masaż 
to jest coś, czego potrzebuje nasz 

umysł i nasze zmysły. 

Balijska 
receptura 
szczęścia
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Jego korzenie tkwią w starożytności. Łączy w sobie różne  techniki czer-
piące z tradycji chińskiej i indyjskiej: akupresurę, ajurwedę, refleksolo-
gię i aromaterapię. w szczecińskim salonie Baliayu, świetnie wyeduko-
wane masażystki z  indonezji dbają o kondycję i dobre samopoczucie 
klientów. Szkoliły się w  najlepszych szkołach masażu i  podobnie jak 
w Tajlandii umiejętności odziedziczyły z pokolenia na pokolenie. Pod-
chodzą do swojego fachu nie jak do zwyczajnej pracy. Masaż, w którym 
się specjalizują ma też działanie lecznicze. wiedząc to, podchodzą do 
każdej osoby indywidualnie. – Mieszkańcy Bali twierdzą, że aby osią-
gnąć spotęgowany stan rozluźnienia, krew i  tlen muszą swobodnie 
przepływać i tylko wtedy energia również przepływa bez ograniczeń – 
wyjaśnia Piotr Ciwiński, właściciel szczecińskiego salonu. – Ten rodzaj 
masażu wykorzystuje różnorodne techniki, w  tym ugniatanie skóry, 
gładzenie, rozcieranie poprzeczne, wałkowanie delikatnymi ruchami 
każdego mięśnia, akupresurę i refleksoterapię. Nie jest tak mocny i in-
tensywny jak tajski, ale za to jest bardziej różnorodny – mówi.

Moc regeneracji

działanie masażu balijskiego jest nieocenione. Jak już wcześniej wspo-
mniałam, ma moc regenerowania naszych sił witalnych, które tracimy 
na skutek stresu, przepracowania, czy po prostu przemęczenia. działa 
kojąco na nasze zmysły, pobudza krążenie krwi i  limfy, przeciwdziała 
bezsenności oraz uodparnia na smutki. Pomaga także w różnych do-
legliwościach, jest też wskazany dla osób uprawiających sport, które 
często zmagają się z  kontuzjami czy bólem będącym następstwem 
zbyt intensywnych treningów. – Polecany jest w szczególności dla osób 
spędzających wiele godzin przed komputerem, dla osób z bólami krę-
gosłupa, sportowców,  w migrenach i innych bólach głowy – wymienia 

Piotr Ciwiński. – To dobry lek na chroniczne i ostre dolegliwości odde-
chowe wywołane astmą lub alergią. Łagodzi stres i niepokój – mówi. 

Masaż balijski obejmuje całe ciało, od stóp po sam czubek głowy, a na 
życzenie klienta masowana jest również twarz. warto skusić się na ca-
łość, bo nawet już masaż dłoni przynosi niesamowitą ulgę, co dopiero, 
kiedy oddamy się całkowicie we władanie masażystki. – Spędziłem pod 
opieką mojej masażystki półtorej godziny. To była ogromna przyjem-
ność dla mojego ciała, ducha i  umysłu, gdyż dosłownie „odleciałem” 
w  trakcie masażu, a  po jego zakończeniu jeszcze długo odczuwałem 
spokój, bo moje mięśnie otrzymały sporą dawkę ukojenia – mówi 
z uśmiechem pan Piotr.  i ma całkowitą rację. Po mojej pierwszej wizy-
cie w salonie, znając do tej pory działanie masażu tajskiego, z którego 
również można skorzystać w  Baliayu, stwierdziłam, że to jest to, co 
stawia mnie naprawdę na nogi i potrafi poradzić sobie z moim inten-
sywnym trybem życia. 

Masaż balijski odbywa się w pozycji leżącej. Jednym z jego najważniej-
szych elementów jest aromaterapia, dlatego zawsze towarzyszą mu 
olejki eteryczne, np. o zapachu róży, jaśminu czy ylang-ylang. działa-
nie olejków jest wielorakie: nie tylko pogłębia poczucie wyciszenia, ale 
i usprawnia krążenie krwi, a co za tym idzie – poprawia przemianę ma-
terii w mięśniach, skórze i pod jej powierzchnią. Cudowne właściwości 
ma masaż klasyczny z użyciem olejku z pomarańczy, na który koniecz-
nie należy się skusić. To idealne lekarstwo dla zapracowanych, zestre-
sowanych osób, które nie mają czasu na aktywność fizyczną. Bardzo 
dobrze radzi sobie z objawami stresu, jest antydepresantem. Ponadto 
ma zbawienny wpływ na wygląd i kondycję naszej skóry, gdyż ją głębo-
ko nawilża, pozostawia na niej ochronny filtr, ujędrnia ją, wygładza, 
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autor: aneta dolega / foto: Bogusz Kluz

poprawia krążenie krwi i widocznie odmładza. Świeży zapach olejku 
dodatkowo potęguje uczucie przyjemności.

Można również wybrać opcję masażu z użyciem rozgrzanych kamie-
ni wulkanicznych.  Ten rodzaj masażu odpręża, wycisza i regeneruje, 
likwiduje stres i jego negatywne skutki. rozluźnia także spięte i obo-
lałe mięśnie. Poprawia wygląd skóry, jej jędrność i  elastyczność, 
zwalcza cellulit. dodatkowo uwalnia organizm z  toksyn. Polecany 
jest szczególnie osobom narażonym na stres, mającym problemy ze 
snem, również intensywnie uprawiającym sport.  

Harmonia ciała i duszy

Masaż balijski ma za zadanie sprawić, że poczujemy całkowitą har-
monię duszy i ciała. aby to osiągnąć, masażystka uciska konkretne 
części naszego ciała. wykonuje przy tym szereg czynności: nie tyl-
ko uciska, ale rozciera, rozciąga, opukuje i gładzi wybrane miejsca, 
rozluźniając napięte mięśnie oraz wprowadzając masowaną osobę 
w spokojny, relaksujący nastrój. Zawsze zaczyna od stóp, a kończy 
na głowie. Podczas pracy używa dłoni i przedramion, odpowiednio 
balansując ciężarem swojego ciała i  wykonując precyzyjne ruchy. 
intensywność masażu zależy od indywidualnych preferencji osoby 
masowanej. Czasem masażystka sugeruje by mocniej potraktować 
konkretną część ciała, ale zazwyczaj dostosowuje się do naszych 
potrzeb. 

Masaż odbywa się w blasku świec, gdzie przez zapach olejków i ka-
dzideł, dyskretne przebija się relaksacyjna, pochodząca z indonezji 
muzyka. Tak stworzona atmosfera tylko wzmacnia kojące działanie 
całego rytuału. dopełnieniem całości jest filiżanka aromatycznej 
zielonej herbaty i spokojny powrót do rzeczywistości.

Luksusowy rytuał

Podczas mojej ostatniej wizyty w salonie Baliayu postanowiłam dać się 
potraktować iście po królewsku i  spróbowałam nowego zabiegu. we-
gański rytuał to składający się z trzech części zabieg, z użyciem luksu-
sowych kosmetyków arbonne. Są to wegańskie preparaty do skóry ciała 
i twarzy, zawierające wyłącznie roślinne składniki, do tego nietestowa-
ne na zwierzętach, korzystne również dla wrażliwej skóry. Cały zabieg 
zaczyna się od szczotkowania skóry specjalna szczotką. Następnie ma-
sażystka wykonuje solny peeling całego ciała zakończony chłodzącym 
żelem. Kolejnym etapem jest masaż z użyciem olejku oczyszczającego, 
wykończony lotionem wygładzająco - nawilżającym (tak było w  moim 
przypadku) bądź mocno nawilżającym balsamem kokosowym. Na ko-
niec rytuału dostajemy specjalną, bardzo aromatyczną herbatę o dzia-
łaniu oczyszczającym.  – rytuał ten oparty jest na zasadach ajurwedy, 
starożytnej praktyki skupiającej się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, 
uznającej istnienie przepływu energii w ciele – tłumaczy Piotr Ciwinski. 
–  Kosmetyki, których używamy zawierają bardzo dobre składniki.  wy-
ciąg z korzenia kurkumy, mniszka lekarskiego i korzenia imbiru, które po-
magają oczyszczać ciało oraz nadać skórze zdrowy i promienny wygląd 
znajdziemy w  linii rescue & renew. w  zabiegach ujędrniających uży-
wamy ekskluzywnego kremu do ciała re9, w którego składzie znajdują 
się: wyciągi z krosnorostów, oliwek i witamina C oraz masło kokosowe 
Botaniques zawierające masło shea, witaminę e, olej kokosowy i oliwę 
z oliwek.

Najlepsze w masażu balijskim jest to, że oprócz jego działania, może 
się mu poddać właściwie każdy, nawet dzieci. Przeciwwskazań jest 
mało, za to korzyści nieporównywalnie wiele. Ja po każdej wizycie czuję 
się bardzo odprężona, moja skóra otrzymuje zastrzyk młodości, co nawet 
jest widoczne na twarzy, lekko zarumienionej i uśmiechniętej. To lekar-
stwo dla ciała i duszy.
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Włosy w dobrych rękach
wizyta w salonie fryzjerskim zazwyczaj sprowadza się do podcięcia włosów, zmiany ich koloru 
czy ułożenia fryzury. ważna jest także, o czym często zapominamy, profesjonalna pielęgnacja 
włosów. zregenerowane włosy nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim są zdrowe. 
Jeśli połączymy to z  odpowiednim miejscem, w  których poddamy się tym zabiegom, nasz 
wygląd i samopoczucie tylko na tym zyskają. takim miejscem w szczecinie jest La Grazia – 

salon fryzjerski, właścicielem którego jest  anna Papież.

zadbane włosy potrafią być prawdziwą ozdobą i nie potrzeba cza-
sem już nic więcej. zgadza się pani z tym?
absolutnie. włosy są ważnym elementem urody, są też  wizytówką. 
Zadbane poprawiają nasze samopoczucie oraz naszą ocenę w  oczach 
innych. Ja jestem estetką, kocham wszystko co piękne. Fryzjerstwo 
traktuję jako dziedzinę sztuki. Zawsze uwielbiałam patrzeć, jak styliści 
tworzą piękne fryzury.

i otworzyła pani salon. 
La Grazia to nie tylko salon fryzjerski. Zależało mi, żeby to było rów-
nież miejsce spotkań, dlatego urządziłam je tak by każdy z  gości czuł 
się tutaj komfortowo. Połączyłam nowoczesny minimalizm z klasyczną 
elegancją. Jasne kolory, brak zbędnych bibelotów i ozdób, ukryty sprzęt 
fryzjerki i kosmetyki – zależało mi by nic nie rozpraszało naszych klien-
tów, żeby mogli w przyjemnej atmosferze poddać się wybranym dla nich 
zabiegom. Klient w salonie jest pod całkowitą opieką fryzjera, który po-
święca mu maksimum uwagi. Kto inny parzy kawę i  odbiera telefony. 
do tego wysoka jakość usług. Mocno postawiłam na szkolenia, by moi 
fryzjerzy, pomimo dużego doświadczenia, byli na bieżąco z nowościami.

w La Grazii nie tylko wykonujecie efektowne fryzury, ale również 
stawiacie na odpowiednią pielęgnację włosów.
Tak. dobre uczesanie to nie wszystko. ważna jest kondycja włosów. Na-
szym klientom doradzamy, jak włosy pielęgnować, jak prawidłowo myć, 
czesać, jakich kosmetyków używać. Zajmujemy się regeneracją nawet 
bardzo zniszczonych włosów. Mamy do dyspozycji nowoczesny zaawan-
sowany technologicznie sprzęt oraz najwyższej jakości kosmetyki.

zawsze pani podkreśla, że regeneracja włosów jest bardzo ważna. 
dlaczego należy zwracać na to uwagę?
Nasze włosy narażone są na wiele niekorzystnych czynników, które 
je niszczą. Mają na to wpływ różnego rodzaju stylizacje, źle dobrane 
szczotki, grzebienie, gumki, spinki. Niewłaściwe mycie, suszenie, wycie-
ranie, nieodpowiednie kosmetyki. Jednak odpowiednia pielęgnacja po-
trafi uratować nawet najbardziej zniszczone włosy.

co w takim razie by pani poleciła zniszczonym włosom?
Zabiegów regeneracyjnych jest wiele. Technologia, także we fryzjer-
stwie, idzie cały czas do przodu. My do każdego klienta podchodzimy 
indywidualnie, wnikliwie analizujemy włosy i dobieramy najbardziej od-
powiednie regeneracje.

który z zabiegów pani by poleciła?
wszystkie są wysoce skuteczne. Naprawdę jest w czym wybierać. Jed-
nym z nich jest na przykład Joico K- pak Hair repair System. To praw-
dziwy ratunek dla bardzo zniszczonych włosów. Zabieg ten składa się 
z  czterech etapów, z  użyciem składników, które wzmacniają, chronią, 
regenerują, nawilżają i  nadają sprężystości i  blasku naszym włosom. 
Bardzo dobrym  zabiegiem jest Nanobotox, który mocno nawilża wło-
sy, wygładza je i nadaje im spektakularny połysk. oprócz tego, botoks 

będący głównym składnikiem tego zabiegu, przeciwdziała wypadaniu wło-
sów i chroni przed wypłukiwaniem koloru. Polecam  Nanoplastię, w której 
używa się wyłącznie naturalnych produktów. oprócz wyciągów z  roślin 
i owoców, zawierają aminokwasy, witaminy, proteiny, keratynę, masło shea 
i olejek arganowy. Można też skorzystać z sauny z podczerwienią i ozonem 
czy z pielęgnicy. Polecam te i wiele innych bardzo skutecznych zabiegów. 

dziękuję za rozmowę.

anna Papież – właścicielka

La Grazia Salon Fryzur  |  al. Wojska Polskiego 9  |  70-470 Szczecin
tel. 515136585  |  lagrazia.pl@gmail.com

www.lagrazia.pl  |         FB La Grazia Salon Fryzur

 rozmawiała: aneta dolega / foto: Jarosław Gaszyński
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PiŁAciŃSKi
Spełnione marzenia

w zawodzie fryzjera-stylisty pracuje od 15 roku życia. Jak sam twierdzi, to nie tylko praca, którą lubi. to też  
spełnienie marzeń.  –  od 2009 roku prowadzę własną działalność gospodarczą PP studio Fryzur. własny gabinet 
był moim marzeniem, a marzenia przekuwam w cele, które konsekwentnie realizuję – mówi Grzegorz Piłaciński, 

szczeciński stylista, właściciel PP studio Fryzur.

z jakich preparatów korzysta Pan najczęściej?
Korzystam z  profesjonalnych pełnych odżywczych składni-
ków kosmetyków, ponieważ, przede wszystkim, cenię sobie 
długotrwały efekt i zadowolenie klientki. Lubię też próbować 
i korzystać ze wszystkich nowości kosmetycznych jakie poja-
wiają się na rynku. Jestem na to otwarty, nie boje się wyzwań.

Jakie są teraz najnowsze trendy w stylizacji fryzur?
Zajmuję się w głównej mierze kobiecymi koloryzacjami i sty-
lizacjami. ale zajmuje się także męskimi strzyżeniami oraz 
zabiegami pielęgnacyjnymi. Pomaga mi w tym  profesjonalny, 
wykwalifikowany team, m.in. Kasia Hachuła i dominika Ma-
ciak.

od kilku lat wśród mężczyzn trwa moda na zapuszczanie 
brody. różnego rodzaju – dłuższe, krótsze, tzw. „hisz-
panki”, „drwala” itp. Jak tylko fantazja pozwoli. czy Pana 
zdaniem to trwalszy trend, czy tylko chwilowa moda, 
która za jakiś czas przeminie?
Moim zdaniem moda na brody będzie się utrzymywać.  
dla mężczyzn jest to spora wygoda. Poza tym, pielęgnacja 
brody, jest pewna formą odpoczynku, złapania oddechu, je-
żeli mogą przyjść i zrelaksować się w taki sposób u barbera. 

ds/ foto: materiały prasowe 
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PiŁAciŃSKi
Spełnione marzenia

Grzegorz Piłaciński stylista Fryzur
PP Studio Fryzur, aleja Piastów 51/1, Szczecin,

tel. 515 749 760

ds/ foto: materiały prasowe 

Jakie są teraz trendy w stylizacji fryzur?
Największym trendem w tym roku jest koloryza-
cja techniką air Touch. Koloryzacja, która zyskuje 
uznanie coraz szerszego grona klientek. efekty 
uzyskane za pomocą tej techniki, to rozjaśnione 
włosy. Jednak bez potrzeby mocnej korekty ko-
loru tonowaniem. dzięki temu technika wystar-
cza na parę miesięcy, ponieważ odrost jest dość 
naturalny, a  przejścia pomiędzy kolorami prawie 
niewidoczne.  ostatnio wykonujemy również do-
czepianie włosów metodą Mini Bonds. Jest ona 
polecana do każdego rodzaju włosów. doczepy 
są niewidoczne, a efekt spektakularny. Stosujemy 
do niej najwyższej  jakości, tylko naturalne włosy. 
efekt utrzymuje się do dwóch lat.  

mamy już jesień. za chwile dotrze do nas zima. 
co prawda nie taka jak przed laty, ze śniegiem 
i silnymi mrozami, ale zawsze. Jak dbać o wło-
sy w tych miesiącach? na co zwrócić szczegól-
ną uwagę?
ważną rzeczą w  jesiennej pielęgnacji, jest dobór 
kosmetyków dopasowanych specjalnie do po-
trzeb danych włosów. warto postawić na szam-
pony, odżywki i  maski stworzone przez profe-
sjonalistów, zgodnie z  najnowszym odkryciami 
w  dziedzinie pielęgnacji i  regeneracji, opracowa-
nych na podstawie badań biotechnologicznych 
i  kosmetologicznych. Przykładem kosmetyków 
spełniających te kryteria są produkty marki Jo-
iCo. Zabieg rekonstrukcji JoiCo K-PaK Hair re-
pair System jest przeznaczony dla każdego typu 
włosów. To profesjonalny, czteroetapowy zabieg 
wykonywany wyłącznie w  salonach fryzjerskich. 
To opatentowany system Quadramine Complex 
bazujący na wyjątkowej formule odbudowującej, 
która zawiera zestaw 19 aminokwasów kompaty-
bilnych z keratyną ludzkiego włosa. Zabieg ten od-
budowuje i wzmacnia zniszczone włosy, zwiększa 
ich blask oraz przywraca optymalne nawilżenie 
Polecany jest wszystkim, którzy marzą o jedwabi-
stych, gładkich i zdrowych włosach. efekt zabiegu 
utrzymuje się do pięciu tygodni.

Jakie nowe usługi wprowadził Pan ostatnio, 
albo zamierza wprowadzić w najbliższej przy-
szłości?
Zabieg krioterapii. Zimno może zdziałać cuda. 
Zabieg krioterapii włosów polecany jest osobom, 
których kosmyki są pozbawione blasku i  wital-
ności, są zniszczone oraz potrzebują dodatko-
wej ochrony. ujemne temperatury zastosowane 
w  zabiegach pielęgnacyjnych i  regenerujących 
sprawiają, że składniki odżywcze są wtłaczane do 
włosów i mogą dzięki temu działać w  ich głębo-
kich warstwach. Kuracja zimnem daje efekt wow 
– włosy są gładkie, lśniące i  mocne. Co więcej, 
efekty kuracji są nie tylko szybsze, ale też bardziej 
widoczne. i utrzymują się na dłużej. Krioterapia do 
włosów to lifting włosów bez użycia skalpela – to 
chirurgia plastyczna dla Twoich kosmyków. urzą-
dzenie osiąga temperaturę -16°C już w ciągu 60 se-
kund – to właśnie ta temperatura jest potrzebna 
do wykonania zabiegu.

przed zabiegiem przedłużania po zabiegu przedłużania  
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Emocje 
i wyobraźnia

Modern design Piotra Kmiecika to nie-
zwykłe miejsce, gdzie nasze włosy prze-
chodzą transformację, a  my razem z  nimi. 
Szczeciński stylista tworzy niezwykłe fry-
zury idealnie dopasowane do osobowości  

każdego klienta. 

– inspiracje czerpię z obserwacji  otaczają-
cego nas świata – wyznaje: – inspiruje mnie 
zarówno natura, jej ulotność i  zmienność, 
jak i  sztuka, rzeźba, malarstwo, pokazy 
mody. Każda praca jest wyjątkowa, powsta-
je pod wpływem impulsu i wyraża aktualnie 
odczuwane emocje. Kreatywność, wizjo-
nerstwo i  nieograniczona wyobraźnia...  

to moje motto!
ad
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zdjęcie: Katarzyna rzeszowska,
www.rzeszowska.com
stylizacja: Piotr Kmiecik
projektantka: ela olszewska
modelka: alicja Soy
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zdjęcie: Katarzyna rzeszowska, 
www.rzeszowska.com
stylizacja: Piotr Kmiecik
projektantka: ela olszewska
modelka: alicja Soy
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zdjęcie: Paweł Smoliński
stylizacja: Piotr Kmiecik
asystentki: aleksandra Jakubik, 
Jadwiga dziedzic
make-up: Monika Kozieł
projektantka: ela olszewska
modelka: izabella Kvist
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zdjęcie: Piotr rychlicki 
Photography
stylizacja: Piotr Kmiecik
projektantka: ela olszewska
modelka: izabella Kvist
make-up: Monika Kozieł
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zdjęcie: Tomasz Przywecki
stylizacja: Piotr Kmiecik
asystentki: Żaneta Lipska, ada 
Jędruch, Paula Stankiewicz, Julia Gola
projektantka: ela olszewska
make-up: Monika Kozieł 
modelka: eliza Kiedos

zdjęcie: Grzegorz Skorny
stylizacja: Piotr Kmiecik
projektantka: ela olszewska
make-up: Monika Kozieł
modelka: Marlena Kuźmińska
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Piękno 
nie zna 

rozmiaru
kampania Beauty Full to ukłon 
marki agnes Fashion Group 
w  stronę kobiet, które noszą 
większe rozmiary. w  najnowszej 
stylizacji ślubnej wystąpiła 
Joanna cesarz, pierwsza polska 

„supermodelka Plus size”.
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25-latka zwyciężyła w  polskiej edycji tego 
show. w social media chętnie dzieli się zdję-
ciami, na których nie ukrywa swoich kobie-
cych kształtów. wręcz przeciwnie! aplauz 
wywołały te w  kostiumie kąpielowym lub... 
bez niego. Zdjęcie w samej bieliźnie, zrobione 
w  windzie, zebrało kilka tysięcy serduszek. 
Nic dziwnego, Joanna Cesarz wygląda jak bo-
gini seksapilu i tak też się czuje. Na instagra-
mie obserwuje ją aż 50 000 osób. Joasia ideal-
nie wpisuje się w założenia kampanii Beauty 
Full, którą agnes dowartościowuje kobiece 
kształty i rozprawia się ze stereotypami, bu-
dując większą świadomość i  szacunek do 
ciała w duchu body positive i self love. agnes 
Fashion Group projektuje suknie ślubne dla 
każdej kobiety, tak by czuła się w  tym naj-
ważniejszym dniu pięknie i wyjątkowo. asia 
pokazuje, że jeśli kobieta czuje się w środku 
piękna, to emanuje tym także na zewnątrz. 

kt / foto: materiały prasowe

Joanna cesarz
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TŁUSZCZ 
 - TWOJA WSPANIAŁA TKANKA

Tytułowe stwierdzenie raczej rzadko pada z ust kobiet - a to właśnie Dzień Kobiet świętujemy w tym miesiącu. Era, w której tłuszcz jest jedynie 
wrogiem i przyczyną leżącą u podstaw braku akceptacji własnego ciała - już się zakończyła. Tkanka tłuszczowa, to doskonały materiał do przesz-
czepów - wypełniania bruzd, ubytków tkanki oraz powiększania piersi czy pośladków.

Przeszczep tkanki tłuszczowej pod oczy. Lipofilling advice, 1 zabieg

WŁAŚCIWY GABINET
Powszechnie stosowanym wypełniaczem jest kwas hialuronowy. Jed-
nak nowoczesna medycyna estetyczna oferuje także inne, znacznie 
bardziej interesujące możliwości - takie jak przeszczep autologicznego 
tłuszczu. Zabieg powinien wykonywać specjalista, lekarz posiadający 
odpowiednie doświadczenie i mający właściwe zaplecze technologicz-
ne. W takich warunkach zabieg jest bezpieczny, co więcej - płynie z nie-
go wiele korzyści.
KORZYŚCI PRZESZCZEPU TŁUSZCZU
Tkanka tłuszczowa to wypełniacz naturalny. Dawcą jest zawsze ta 
sama osoba, która jest biorcą - to znaczy, że tłuszcz zawsze "się przyj-
mie", jest bezpieczny i znajomy dla organizmu, a możliwości pobrania 
tkanki są niemal nieograniczone. Zabieg jest bezbolesny i zazwyczaj 
nie wymaga znieczulenia anestezjologicznego. Przy mniejszych przesz-
czepach stosuje się znieczulenie miejscowe - dla obszaru pobrania i ob-
szaru podania, a pacjent zachowuje świadomość i nie dochodzi do żad-
nego dyskomfortu. Bardzo istotną korzyścią przeszczepu tłuszczu jest 
to, iż pobrany materiał, oprócz tłuszczu, zawiera także komórki macie-
rzyste, które przyśpieszają regenerację i odmładzają obszar podania.
TO TAKŻE LIPOSUKCJA
Zachowujemy podobną ilość tkanki tłuszczowej, ale zmieniamy jej poło-

żenie. Dla ścisłości - zabieg polegający na transplantacji tłuszczu - jego 
pobraniu, a potem podaniu w inne miejsce - nazywany jest lipotransfe-
rem. Tradycyjnie liposukcja to pobranie tkanki tłuszczowej,  skutkujące 
wyszczupleniem i wymodelowaniem obszaru pobrania. Najczęstszym 
obszarem pobrania tkanki tłuszczowej są: brzuch, boczki i uda. 
WYPEŁNIANIE BRUZD I UBYTKÓW
Bardzo popularnym zabiegiem w Klinice Zawodny jest przeszczep 
tłuszczu w okolice twarzy. Autologiczna tkanka tłuszczowa daje wiele 
możliwości, a modelowanie twarzy, wolumetria, korekta ubytków czy 
sińców pod oczami, to tylko niektóre z nich. Posiadamy już długoletnie 
doświadczenie w przeszczepach tłuszczu - zarówno tych niewielkich, 
jak i tych sporych - w piersi i pośladki. Lipofilling (wypełnianie tłusz-
czem) dokonujemy najczęściej w przypadku mocno zaznaczonych 
"worków pod oczami" - okolicę zwaną także "doliną łez". Skóra po za-
biegu jest prawidłowo uniesiona, ma naturalny jasny kolor, jest odży-
wiona, prezentuje się świeżo i zdrowo, a cała twarz wygląda młodziej. 
Lipofillingu dokonuje się również w przypadku ubytku tkanek, na przy-
kład po wypadkach lub po nieudanych zabiegach w innych gabinetach. 
Wypełnienie tłuszczem to także procedura szeroko stosowana w zabie-
gach Anti-Ageing, czyli zabiegach zapobiegających procesom starzenia 
się skóry (odpowiedzialne za to są także zawarte w tkance tłuszczowej 
komórki macierzyste).

Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl

www.klinikazawodny.pl

dr n. med. 
Piotr Zawodny

Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.

Prezentacja
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Przeszczep tłuszczu w piersi metodą Body Jet Eva

Obszar pobrania tłuszczu zabieg  Body Jet Eva

PRZESZCZEP TŁUSZCZU W PIERSI I POŚLADKI
Mniej w boczki, więcej w piersi - stwierdzenie to brzmi, jak spełnienie 
kobiecych marzeń. I tutaj właśnie naprzeciw tym pragnieniom wycho-
dzimy my - Klinika Zawodny i przeszczep tłuszczu z problematycznych 
okolic - do piersi! Wykonujemy również przeszczep tłuszczu w pośladki, 
co znacznie je ujędrnia, modeluje i wypełnia.
Stosowana technologia bazująca na urządzeniu Body Jet Evo nazywa-
na jest także mikroliposukcją wodną ze względu na charakterystycz-
ną delikatność przeprowadzanego zabiegu. Zastosowanie strumienia 
wody umożliwia pozyskanie nienaruszonych i bardzo żywotnych komó-

rek. Nowatorska metoda WAL (Water Assisted Liposuction) polega na 
wypłukiwaniu tkanki tłuszczowej przy pomocy kaniuli ze specjalnym 
roztworem soli fizjologicznej i znieczulenia. Dzięki temu rozwiązaniu 
dolegliwości bólowe oraz uszkodzenia mechaniczne są eliminowane do 
minimum, a pacjent tego samego dnia wraca do domu.
Przypominamy również o regularnych badaniach profilaktycznych. 
Przed każdym poważniejszym zabiegiem w Klinice Zawodny niezbędna 
jest konsultacja z lekarzem oraz wykonanie zleconych przez niego ba-
dań. Na zakończenie pragniemy w imieniu całej kliniki złożyć życzenia 
wszystkim paniom i czytelniczkom magazynu Prestiż.

TŁUSZCZ 
 - TWOJA WSPANIAŁA TKANKA

Tytułowe stwierdzenie raczej rzadko pada z ust kobiet - a to właśnie Dzień Kobiet świętujemy w tym miesiącu. Era, w której tłuszcz jest jedynie 
wrogiem i przyczyną leżącą u podstaw braku akceptacji własnego ciała - już się zakończyła. Tkanka tłuszczowa, to doskonały materiał do przesz-
czepów - wypełniania bruzd, ubytków tkanki oraz powiększania piersi czy pośladków.

Przeszczep tkanki tłuszczowej pod oczy. Lipofilling advice, 1 zabieg

WŁAŚCIWY GABINET
Powszechnie stosowanym wypełniaczem jest kwas hialuronowy. Jed-
nak nowoczesna medycyna estetyczna oferuje także inne, znacznie 
bardziej interesujące możliwości - takie jak przeszczep autologicznego 
tłuszczu. Zabieg powinien wykonywać specjalista, lekarz posiadający 
odpowiednie doświadczenie i mający właściwe zaplecze technologicz-
ne. W takich warunkach zabieg jest bezpieczny, co więcej - płynie z nie-
go wiele korzyści.
KORZYŚCI PRZESZCZEPU TŁUSZCZU
Tkanka tłuszczowa to wypełniacz naturalny. Dawcą jest zawsze ta 
sama osoba, która jest biorcą - to znaczy, że tłuszcz zawsze "się przyj-
mie", jest bezpieczny i znajomy dla organizmu, a możliwości pobrania 
tkanki są niemal nieograniczone. Zabieg jest bezbolesny i zazwyczaj 
nie wymaga znieczulenia anestezjologicznego. Przy mniejszych przesz-
czepach stosuje się znieczulenie miejscowe - dla obszaru pobrania i ob-
szaru podania, a pacjent zachowuje świadomość i nie dochodzi do żad-
nego dyskomfortu. Bardzo istotną korzyścią przeszczepu tłuszczu jest 
to, iż pobrany materiał, oprócz tłuszczu, zawiera także komórki macie-
rzyste, które przyśpieszają regenerację i odmładzają obszar podania.
TO TAKŻE LIPOSUKCJA
Zachowujemy podobną ilość tkanki tłuszczowej, ale zmieniamy jej poło-

żenie. Dla ścisłości - zabieg polegający na transplantacji tłuszczu - jego 
pobraniu, a potem podaniu w inne miejsce - nazywany jest lipotransfe-
rem. Tradycyjnie liposukcja to pobranie tkanki tłuszczowej,  skutkujące 
wyszczupleniem i wymodelowaniem obszaru pobrania. Najczęstszym 
obszarem pobrania tkanki tłuszczowej są: brzuch, boczki i uda. 
WYPEŁNIANIE BRUZD I UBYTKÓW
Bardzo popularnym zabiegiem w Klinice Zawodny jest przeszczep 
tłuszczu w okolice twarzy. Autologiczna tkanka tłuszczowa daje wiele 
możliwości, a modelowanie twarzy, wolumetria, korekta ubytków czy 
sińców pod oczami, to tylko niektóre z nich. Posiadamy już długoletnie 
doświadczenie w przeszczepach tłuszczu - zarówno tych niewielkich, 
jak i tych sporych - w piersi i pośladki. Lipofilling (wypełnianie tłusz-
czem) dokonujemy najczęściej w przypadku mocno zaznaczonych 
"worków pod oczami" - okolicę zwaną także "doliną łez". Skóra po za-
biegu jest prawidłowo uniesiona, ma naturalny jasny kolor, jest odży-
wiona, prezentuje się świeżo i zdrowo, a cała twarz wygląda młodziej. 
Lipofillingu dokonuje się również w przypadku ubytku tkanek, na przy-
kład po wypadkach lub po nieudanych zabiegach w innych gabinetach. 
Wypełnienie tłuszczem to także procedura szeroko stosowana w zabie-
gach Anti-Ageing, czyli zabiegach zapobiegających procesom starzenia 
się skóry (odpowiedzialne za to są także zawarte w tkance tłuszczowej 
komórki macierzyste).

Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl

www.klinikazawodny.pl

dr n. med. 
Piotr Zawodny

Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.

Prezentacja

Zdrowie i uroda72 

ul. Ku Słońcu 58, Szczecin             tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460             recepcja@estetic.pl
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Przeszczep tłuszczu w piersi metodą Body Jet Eva

Obszar pobrania tłuszczu zabieg  Body Jet Eva

PRZESZCZEP TŁUSZCZU W PIERSI I POŚLADKI
Mniej w boczki, więcej w piersi - stwierdzenie to brzmi, jak spełnienie 
kobiecych marzeń. I tutaj właśnie naprzeciw tym pragnieniom wycho-
dzimy my - Klinika Zawodny i przeszczep tłuszczu z problematycznych 
okolic - do piersi! Wykonujemy również przeszczep tłuszczu w pośladki, 
co znacznie je ujędrnia, modeluje i wypełnia.
Stosowana technologia bazująca na urządzeniu Body Jet Evo nazywa-
na jest także mikroliposukcją wodną ze względu na charakterystycz-
ną delikatność przeprowadzanego zabiegu. Zastosowanie strumienia 
wody umożliwia pozyskanie nienaruszonych i bardzo żywotnych komó-

rek. Nowatorska metoda WAL (Water Assisted Liposuction) polega na 
wypłukiwaniu tkanki tłuszczowej przy pomocy kaniuli ze specjalnym 
roztworem soli fizjologicznej i znieczulenia. Dzięki temu rozwiązaniu 
dolegliwości bólowe oraz uszkodzenia mechaniczne są eliminowane do 
minimum, a pacjent tego samego dnia wraca do domu.
Przypominamy również o regularnych badaniach profilaktycznych. 
Przed każdym poważniejszym zabiegiem w Klinice Zawodny niezbędna 
jest konsultacja z lekarzem oraz wykonanie zleconych przez niego ba-
dań. Na zakończenie pragniemy w imieniu całej kliniki złożyć życzenia 
wszystkim paniom i czytelniczkom magazynu Prestiż.

Swoim Pacjentkom polecam bezoperacyjny lifting 
twarzy z wykorzystaniem specjalnych nici - taki 
zabieg gwarantuje odmłodzenie nawet o kilkanaście 
lat, likwiduje tak zwane chomiczki i  prowadzi 
do poprawy napięcia skóry twarzy. Ponadto 
odpowiednio dobrane nici wykorzystuję również 
przy zabiegach niechirurgicznej korekty nosa, 
a także z ich pomocą można uzyskać wspaniałe 
efekty  w zabiegu likwidacji podwójnego podbródka.

Gdy Pacjentki pytają się mnie: jak zachować młodość 
na wieczność? Jak uzyskać piękną i zdrową skórę? 
Wtedy polecam im zabieg laserami Enlighten 
i PicoSure, które zaledwie w pikosekundę przywrócą 
im świeżość i  blask, a  nawet wygładzą blizny 
i rozstępy. Super-przyjemny zabieg i ekstra-łagodne 
gojenie to właśnie Enlighten i PicoSure - młodość 
odzyskana w pikosekundę.

Wielu Pacjentów ma problem z wiotką skóra powiek
oraz zmarszczkami w  okolicy oczodołowej i  w 
okolicy uszu. W Klinice Zawodny możemy zaradzić 
temu poprzez wykorzystanie technologii plazmy 
do obkurczenia i poprawy jędrności skóry. Szybki 
i długotrwały efekt zapewni bezoperacyjny lifting 
w zabiegu Plexr - i jego właśnie polecam zarówno 
Pacjentkom, jak i Pacjentom.

Ultraformer daje możliwość bezinwazyjnego liftingu twarzy 
i ciała. Wykorzystuje technologie HIFU, czyli zogniskowaną 
falę ultradźwiękową, która ma zdolność podgrzewania 
tkanek, takich jak skóra czy tkanka podskórna, w tym tkanka 
tłuszczowa. Po zabiegu tkanka obkurcza się, następuje 
również produkcja kolagenu i  elastyny co powoduje 
długotrwały efekt odmłodzenia i ujędrnienia skóry. Rezultat 
widoczny jest już po 1 zabiegu. Jest to doskonały zabieg dla 
Pacjentów, którzy pragną uzyskać efekt liftingu twarzy bez 
skalpela.

Leczenie pajączków i  naczynek ma charakter nie tylko 
zdrowotny, ale również estetyczny. Dzięki nowoczesnemu  
laserowi Cutera Excel V+ w Klinice Zawodny leczymy Pacjentów 
z  dolegliwościami takimi jak: trądzik różowaty, rumień, 
rozproszone zaczerwienienia, zmiany naczyniowe typu port-
wine stain czy brodawki. Dodatkowo laser Cutera Excel V + 
umożliwia stymulację włókien kolagenowych oraz tworzenie 
nowych komórek skóry, co skutkuje spłyceniem zmarszczek 
oraz poprawą elastyczności skóry w miejscu zabiegu. Excel 
V+ najnowocześniejszy z laserów naczyniowych zapewnia 
pełne bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonałe efekty 
leczenia potwierdzone badaniami klinicznymi i dużą liczbą 
zadowolonych Pacjentów.

Jestem zwolennikiem wykorzystywania najnowocześniejszych 
technologii w ginekologii estetycznej. Dopochwowe urządzenie 
HIFU wykorzystuje ultradźwięki zogniskowane o dużym natężeniu do 
regeneracji ściany pochwy oraz cewki moczowej. Unikalność działania 
tej technologii wynika z możliwości oddziaływania  na głębokości 
nawet do 4,5 mm. HIFU waginalne doskonale obkurcza pochwę 
i przynosi poprawę u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
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W sezonie jesiennym niesłabnącą popularnością cieszą się także 
zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. 
Imponująca technologia zastosowana w naszych laserach 
pikosekundowych pozwala nam na bezpieczne i skuteczne 
usunięcie tatuażowych błędów młodości. Efekt fotomechniczny 
lasera oddziałowujący na barwnik i otaczające go tkanki 
minimalizuje ryzyko powstawania blizn oraz przebarwień, 
często występujących po laserach starszej generacji - ponadto 
lasery PicoSure i Enlighten wymagają mniejszej ilości zabiegów. 
Pigment znika bez pozostawienia śladu po wykonaniu serii 
zabiegów oraz pełnym wygojeniu skóry.

W okresie jesiennym szczególnie polecam zabieg 
platformą Laserową Quantum SR wykorzystującym 
głowicę IPL. Jest moim faworytem, ponieważ podczas 
jednego zabiegu mogę zadbać o skórę twarzy, likwidując 
przebarwienia, wyciszając rumień, a  jednocześnie 
poprawiać napięcie. Dodatkowo zabieg ten jest 
bezbolesny i nie wymaga rekonwalescencji. Jest to idealna 
opcja, aby rozpocząć swoją przygodę z kosmetologią 
estetyczną i poprawić wygląd skóry pod wieloma 
względami.

Zaawansowana technologia zastosowana w Vital Injector 2 to 
nowa era mezoterapii. To jedyne tak skuteczne urządzenie na 
rynku medycyny estetycznej i kosmetologii do wieloigłowej 
mezoterapii próżniowej. Zaletą Vital Injector 2 jest to, że jest 
praktycznie bezbolesny dzięki systemowi próżniowego zaciągania 
skóry, nie pozostawia obrzęku ani siniaków, zapewnia równomierne 
dawkowanie i rozmieszczenie preparatu. Po zabiegu Pacjent 
wraca do codziennych czynności. Mezoterapia Vital Injector 
2 wykonujemy w celu rewitalizacji, poprawy elastyczności, 
nawilżenia, spłycenia drobnych zmarszczek oraz pozbycia 
się zasinień wokół oczu.  Wykorzystujemy do tego specjalne, 
certyfikowane preparaty lub substancję doskonałą - jaką? 
Zapraszam na zabieg, przekonajcie się sami.  

Pacjentkom, które chcą odświeżyć wygląd swojej skóry 
i polepszyć jej kondycję oraz dostrzegającym na niej 
małe niedoskonałości polecam nieinwazyjny zabieg 
laserem frakcyjnym Harmony XL iPixel. Zmarszczki, 
blizny czy przebarwienia? Z pomocą przychodzi laser 
Harmony XL iPixel, nazywany także zabiegiem peelingu 
laserowego, daje naprawdę szybkie efekty. Urządzenie 
pozwala na wyraźną poprawę ogólnego kolorytu skóry 
oraz jej elastyczności i struktury. Oprócz tego zmniejsza 
powierzchowną pigmentację oraz wielkość porów. 
Dodatkowo wykorzystanie maski z preparatu silnie 
stymulującego skórę znacznie przyśpiesza regenerację 
i potęguje efekt. Jesień jest doskonałym czasem na 
wykonanie tego zabiegu. 

Moim Pacjentom zalecam zabieg Accent Prime do 
skutecznego modelowania sylwetki. Accent Prime 
nazywany jest agentem do zadań specjalnych, a jego 
wyjątkowość wynika z rewolucyjnego połączenia 
unipolarnej fali radiowej RF oraz innowacyjnej 
opatentowanej technologii ultradźwięków. Ta 
rewolucyjna technologia umożliwia redukcję tkanki 
tłuszczowej i prowadzi do poprawy jędrności, 
sprężystości i elastyczności skóry. Zabieg idealnie 
sprawdzi się w wymodelowaniu konturu sylwetki 
ciała, redukując tkankę tłuszczowa i cellulit. Jeśli 
więc Pacjenci pragną zabiegu, który w rezultacie 
zredukuje zbędną tkankę tłuszczowa oraz ujędrni 
skórę jednocześnie - z pewnością polecam im zabieg 
Accent Prime.

Jednym z moich ulubionych zabiegów jest zabieg 
z użyciem lasera frakcyjnego SmartXide 2. Pacjenci 
często słysząc o tej technologii, obawiają się bólu, 
długiego gojenia i wyłączenia z życia codziennego 
- jednak sam zabieg przebiega komfortowo, 
odczuwamy jedynie intensywne ciepło, a okres 
rekonwalescencji to zazwyczaj 5-7 dni. Kiedy zabieg 
dodatkowo połączymy z osoczem bogatopłytkowym, 
możemy spodziewać się znacznie szybszego 
czasu gojenia oraz jeszcze lepszych efektów. 
Laser frakcyjny to nie tylko blizny, przebarwienia, 
rozstępy - laser frakcyjny to także poprawa napięcia, 
resurfacing, ujednolicenie kolorytu, struktury, a także 
zagęszczenie skóry. Jako kosmetolog oraz pacjent, 
który poddaje się temu zabiegowi, zachęcam 
wszystkich do zapoznania się z procedurą zabiegu 
oraz do skorzystania z konsultacji w celu omówienia 
wszystkich szczegółów.
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TŁUSZCZ 
 - TWOJA WSPANIAŁA TKANKA

Tytułowe stwierdzenie raczej rzadko pada z ust kobiet - a to właśnie Dzień Kobiet świętujemy w tym miesiącu. Era, w której tłuszcz jest jedynie 
wrogiem i przyczyną leżącą u podstaw braku akceptacji własnego ciała - już się zakończyła. Tkanka tłuszczowa, to doskonały materiał do przesz-
czepów - wypełniania bruzd, ubytków tkanki oraz powiększania piersi czy pośladków.

Przeszczep tkanki tłuszczowej pod oczy. Lipofilling advice, 1 zabieg

WŁAŚCIWY GABINET
Powszechnie stosowanym wypełniaczem jest kwas hialuronowy. Jed-
nak nowoczesna medycyna estetyczna oferuje także inne, znacznie 
bardziej interesujące możliwości - takie jak przeszczep autologicznego 
tłuszczu. Zabieg powinien wykonywać specjalista, lekarz posiadający 
odpowiednie doświadczenie i mający właściwe zaplecze technologicz-
ne. W takich warunkach zabieg jest bezpieczny, co więcej - płynie z nie-
go wiele korzyści.
KORZYŚCI PRZESZCZEPU TŁUSZCZU
Tkanka tłuszczowa to wypełniacz naturalny. Dawcą jest zawsze ta 
sama osoba, która jest biorcą - to znaczy, że tłuszcz zawsze "się przyj-
mie", jest bezpieczny i znajomy dla organizmu, a możliwości pobrania 
tkanki są niemal nieograniczone. Zabieg jest bezbolesny i zazwyczaj 
nie wymaga znieczulenia anestezjologicznego. Przy mniejszych przesz-
czepach stosuje się znieczulenie miejscowe - dla obszaru pobrania i ob-
szaru podania, a pacjent zachowuje świadomość i nie dochodzi do żad-
nego dyskomfortu. Bardzo istotną korzyścią przeszczepu tłuszczu jest 
to, iż pobrany materiał, oprócz tłuszczu, zawiera także komórki macie-
rzyste, które przyśpieszają regenerację i odmładzają obszar podania.
TO TAKŻE LIPOSUKCJA
Zachowujemy podobną ilość tkanki tłuszczowej, ale zmieniamy jej poło-

żenie. Dla ścisłości - zabieg polegający na transplantacji tłuszczu - jego 
pobraniu, a potem podaniu w inne miejsce - nazywany jest lipotransfe-
rem. Tradycyjnie liposukcja to pobranie tkanki tłuszczowej,  skutkujące 
wyszczupleniem i wymodelowaniem obszaru pobrania. Najczęstszym 
obszarem pobrania tkanki tłuszczowej są: brzuch, boczki i uda. 
WYPEŁNIANIE BRUZD I UBYTKÓW
Bardzo popularnym zabiegiem w Klinice Zawodny jest przeszczep 
tłuszczu w okolice twarzy. Autologiczna tkanka tłuszczowa daje wiele 
możliwości, a modelowanie twarzy, wolumetria, korekta ubytków czy 
sińców pod oczami, to tylko niektóre z nich. Posiadamy już długoletnie 
doświadczenie w przeszczepach tłuszczu - zarówno tych niewielkich, 
jak i tych sporych - w piersi i pośladki. Lipofilling (wypełnianie tłusz-
czem) dokonujemy najczęściej w przypadku mocno zaznaczonych 
"worków pod oczami" - okolicę zwaną także "doliną łez". Skóra po za-
biegu jest prawidłowo uniesiona, ma naturalny jasny kolor, jest odży-
wiona, prezentuje się świeżo i zdrowo, a cała twarz wygląda młodziej. 
Lipofillingu dokonuje się również w przypadku ubytku tkanek, na przy-
kład po wypadkach lub po nieudanych zabiegach w innych gabinetach. 
Wypełnienie tłuszczem to także procedura szeroko stosowana w zabie-
gach Anti-Ageing, czyli zabiegach zapobiegających procesom starzenia 
się skóry (odpowiedzialne za to są także zawarte w tkance tłuszczowej 
komórki macierzyste).

Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl
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dr n. med. 
Piotr Zawodny

Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Przeszczep tłuszczu w piersi metodą Body Jet Eva

Obszar pobrania tłuszczu zabieg  Body Jet Eva

PRZESZCZEP TŁUSZCZU W PIERSI I POŚLADKI
Mniej w boczki, więcej w piersi - stwierdzenie to brzmi, jak spełnienie 
kobiecych marzeń. I tutaj właśnie naprzeciw tym pragnieniom wycho-
dzimy my - Klinika Zawodny i przeszczep tłuszczu z problematycznych 
okolic - do piersi! Wykonujemy również przeszczep tłuszczu w pośladki, 
co znacznie je ujędrnia, modeluje i wypełnia.
Stosowana technologia bazująca na urządzeniu Body Jet Evo nazywa-
na jest także mikroliposukcją wodną ze względu na charakterystycz-
ną delikatność przeprowadzanego zabiegu. Zastosowanie strumienia 
wody umożliwia pozyskanie nienaruszonych i bardzo żywotnych komó-

rek. Nowatorska metoda WAL (Water Assisted Liposuction) polega na 
wypłukiwaniu tkanki tłuszczowej przy pomocy kaniuli ze specjalnym 
roztworem soli fizjologicznej i znieczulenia. Dzięki temu rozwiązaniu 
dolegliwości bólowe oraz uszkodzenia mechaniczne są eliminowane do 
minimum, a pacjent tego samego dnia wraca do domu.
Przypominamy również o regularnych badaniach profilaktycznych. 
Przed każdym poważniejszym zabiegiem w Klinice Zawodny niezbędna 
jest konsultacja z lekarzem oraz wykonanie zleconych przez niego ba-
dań. Na zakończenie pragniemy w imieniu całej kliniki złożyć życzenia 
wszystkim paniom i czytelniczkom magazynu Prestiż.

TŁUSZCZ 
 - TWOJA WSPANIAŁA TKANKA

Tytułowe stwierdzenie raczej rzadko pada z ust kobiet - a to właśnie Dzień Kobiet świętujemy w tym miesiącu. Era, w której tłuszcz jest jedynie 
wrogiem i przyczyną leżącą u podstaw braku akceptacji własnego ciała - już się zakończyła. Tkanka tłuszczowa, to doskonały materiał do przesz-
czepów - wypełniania bruzd, ubytków tkanki oraz powiększania piersi czy pośladków.

Przeszczep tkanki tłuszczowej pod oczy. Lipofilling advice, 1 zabieg

WŁAŚCIWY GABINET
Powszechnie stosowanym wypełniaczem jest kwas hialuronowy. Jed-
nak nowoczesna medycyna estetyczna oferuje także inne, znacznie 
bardziej interesujące możliwości - takie jak przeszczep autologicznego 
tłuszczu. Zabieg powinien wykonywać specjalista, lekarz posiadający 
odpowiednie doświadczenie i mający właściwe zaplecze technologicz-
ne. W takich warunkach zabieg jest bezpieczny, co więcej - płynie z nie-
go wiele korzyści.
KORZYŚCI PRZESZCZEPU TŁUSZCZU
Tkanka tłuszczowa to wypełniacz naturalny. Dawcą jest zawsze ta 
sama osoba, która jest biorcą - to znaczy, że tłuszcz zawsze "się przyj-
mie", jest bezpieczny i znajomy dla organizmu, a możliwości pobrania 
tkanki są niemal nieograniczone. Zabieg jest bezbolesny i zazwyczaj 
nie wymaga znieczulenia anestezjologicznego. Przy mniejszych przesz-
czepach stosuje się znieczulenie miejscowe - dla obszaru pobrania i ob-
szaru podania, a pacjent zachowuje świadomość i nie dochodzi do żad-
nego dyskomfortu. Bardzo istotną korzyścią przeszczepu tłuszczu jest 
to, iż pobrany materiał, oprócz tłuszczu, zawiera także komórki macie-
rzyste, które przyśpieszają regenerację i odmładzają obszar podania.
TO TAKŻE LIPOSUKCJA
Zachowujemy podobną ilość tkanki tłuszczowej, ale zmieniamy jej poło-

żenie. Dla ścisłości - zabieg polegający na transplantacji tłuszczu - jego 
pobraniu, a potem podaniu w inne miejsce - nazywany jest lipotransfe-
rem. Tradycyjnie liposukcja to pobranie tkanki tłuszczowej,  skutkujące 
wyszczupleniem i wymodelowaniem obszaru pobrania. Najczęstszym 
obszarem pobrania tkanki tłuszczowej są: brzuch, boczki i uda. 
WYPEŁNIANIE BRUZD I UBYTKÓW
Bardzo popularnym zabiegiem w Klinice Zawodny jest przeszczep 
tłuszczu w okolice twarzy. Autologiczna tkanka tłuszczowa daje wiele 
możliwości, a modelowanie twarzy, wolumetria, korekta ubytków czy 
sińców pod oczami, to tylko niektóre z nich. Posiadamy już długoletnie 
doświadczenie w przeszczepach tłuszczu - zarówno tych niewielkich, 
jak i tych sporych - w piersi i pośladki. Lipofilling (wypełnianie tłusz-
czem) dokonujemy najczęściej w przypadku mocno zaznaczonych 
"worków pod oczami" - okolicę zwaną także "doliną łez". Skóra po za-
biegu jest prawidłowo uniesiona, ma naturalny jasny kolor, jest odży-
wiona, prezentuje się świeżo i zdrowo, a cała twarz wygląda młodziej. 
Lipofillingu dokonuje się również w przypadku ubytku tkanek, na przy-
kład po wypadkach lub po nieudanych zabiegach w innych gabinetach. 
Wypełnienie tłuszczem to także procedura szeroko stosowana w zabie-
gach Anti-Ageing, czyli zabiegach zapobiegających procesom starzenia 
się skóry (odpowiedzialne za to są także zawarte w tkance tłuszczowej 
komórki macierzyste).

Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.
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dr n. med. 
Piotr Zawodny

Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Przeszczep tłuszczu w piersi metodą Body Jet Eva

Obszar pobrania tłuszczu zabieg  Body Jet Eva

PRZESZCZEP TŁUSZCZU W PIERSI I POŚLADKI
Mniej w boczki, więcej w piersi - stwierdzenie to brzmi, jak spełnienie 
kobiecych marzeń. I tutaj właśnie naprzeciw tym pragnieniom wycho-
dzimy my - Klinika Zawodny i przeszczep tłuszczu z problematycznych 
okolic - do piersi! Wykonujemy również przeszczep tłuszczu w pośladki, 
co znacznie je ujędrnia, modeluje i wypełnia.
Stosowana technologia bazująca na urządzeniu Body Jet Evo nazywa-
na jest także mikroliposukcją wodną ze względu na charakterystycz-
ną delikatność przeprowadzanego zabiegu. Zastosowanie strumienia 
wody umożliwia pozyskanie nienaruszonych i bardzo żywotnych komó-

rek. Nowatorska metoda WAL (Water Assisted Liposuction) polega na 
wypłukiwaniu tkanki tłuszczowej przy pomocy kaniuli ze specjalnym 
roztworem soli fizjologicznej i znieczulenia. Dzięki temu rozwiązaniu 
dolegliwości bólowe oraz uszkodzenia mechaniczne są eliminowane do 
minimum, a pacjent tego samego dnia wraca do domu.
Przypominamy również o regularnych badaniach profilaktycznych. 
Przed każdym poważniejszym zabiegiem w Klinice Zawodny niezbędna 
jest konsultacja z lekarzem oraz wykonanie zleconych przez niego ba-
dań. Na zakończenie pragniemy w imieniu całej kliniki złożyć życzenia 
wszystkim paniom i czytelniczkom magazynu Prestiż.

Swoim Pacjentkom polecam bezoperacyjny lifting 
twarzy z wykorzystaniem specjalnych nici - taki 
zabieg gwarantuje odmłodzenie nawet o kilkanaście 
lat, likwiduje tak zwane chomiczki i  prowadzi 
do poprawy napięcia skóry twarzy. Ponadto 
odpowiednio dobrane nici wykorzystuję również 
przy zabiegach niechirurgicznej korekty nosa, 
a także z ich pomocą można uzyskać wspaniałe 
efekty  w zabiegu likwidacji podwójnego podbródka.

Gdy Pacjentki pytają się mnie: jak zachować młodość 
na wieczność? Jak uzyskać piękną i zdrową skórę? 
Wtedy polecam im zabieg laserami Enlighten 
i PicoSure, które zaledwie w pikosekundę przywrócą 
im świeżość i  blask, a  nawet wygładzą blizny 
i rozstępy. Super-przyjemny zabieg i ekstra-łagodne 
gojenie to właśnie Enlighten i PicoSure - młodość 
odzyskana w pikosekundę.

Wielu Pacjentów ma problem z wiotką skóra powiek
oraz zmarszczkami w  okolicy oczodołowej i  w 
okolicy uszu. W Klinice Zawodny możemy zaradzić 
temu poprzez wykorzystanie technologii plazmy 
do obkurczenia i poprawy jędrności skóry. Szybki 
i długotrwały efekt zapewni bezoperacyjny lifting 
w zabiegu Plexr - i jego właśnie polecam zarówno 
Pacjentkom, jak i Pacjentom.

Ultraformer daje możliwość bezinwazyjnego liftingu twarzy 
i ciała. Wykorzystuje technologie HIFU, czyli zogniskowaną 
falę ultradźwiękową, która ma zdolność podgrzewania 
tkanek, takich jak skóra czy tkanka podskórna, w tym tkanka 
tłuszczowa. Po zabiegu tkanka obkurcza się, następuje 
również produkcja kolagenu i  elastyny co powoduje 
długotrwały efekt odmłodzenia i ujędrnienia skóry. Rezultat 
widoczny jest już po 1 zabiegu. Jest to doskonały zabieg dla 
Pacjentów, którzy pragną uzyskać efekt liftingu twarzy bez 
skalpela.

Leczenie pajączków i  naczynek ma charakter nie tylko 
zdrowotny, ale również estetyczny. Dzięki nowoczesnemu  
laserowi Cutera Excel V+ w Klinice Zawodny leczymy Pacjentów 
z  dolegliwościami takimi jak: trądzik różowaty, rumień, 
rozproszone zaczerwienienia, zmiany naczyniowe typu port-
wine stain czy brodawki. Dodatkowo laser Cutera Excel V + 
umożliwia stymulację włókien kolagenowych oraz tworzenie 
nowych komórek skóry, co skutkuje spłyceniem zmarszczek 
oraz poprawą elastyczności skóry w miejscu zabiegu. Excel 
V+ najnowocześniejszy z laserów naczyniowych zapewnia 
pełne bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonałe efekty 
leczenia potwierdzone badaniami klinicznymi i dużą liczbą 
zadowolonych Pacjentów.

Jestem zwolennikiem wykorzystywania najnowocześniejszych 
technologii w ginekologii estetycznej. Dopochwowe urządzenie 
HIFU wykorzystuje ultradźwięki zogniskowane o dużym natężeniu do 
regeneracji ściany pochwy oraz cewki moczowej. Unikalność działania 
tej technologii wynika z możliwości oddziaływania  na głębokości 
nawet do 4,5 mm. HIFU waginalne doskonale obkurcza pochwę 
i przynosi poprawę u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
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doktor Sylwia Wenc

doktor Tomasz Konopka

doktor Paulina Hermanowicz

doktor Konrad Krawczyk

doktor Piotr Kolczewski

W sezonie jesiennym niesłabnącą popularnością cieszą się także 
zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. 
Imponująca technologia zastosowana w naszych laserach 
pikosekundowych pozwala nam na bezpieczne i skuteczne 
usunięcie tatuażowych błędów młodości. Efekt fotomechniczny 
lasera oddziałowujący na barwnik i otaczające go tkanki 
minimalizuje ryzyko powstawania blizn oraz przebarwień, 
często występujących po laserach starszej generacji - ponadto 
lasery PicoSure i Enlighten wymagają mniejszej ilości zabiegów. 
Pigment znika bez pozostawienia śladu po wykonaniu serii 
zabiegów oraz pełnym wygojeniu skóry.

W okresie jesiennym szczególnie polecam zabieg 
platformą Laserową Quantum SR wykorzystującym 
głowicę IPL. Jest moim faworytem, ponieważ podczas 
jednego zabiegu mogę zadbać o skórę twarzy, likwidując 
przebarwienia, wyciszając rumień, a  jednocześnie 
poprawiać napięcie. Dodatkowo zabieg ten jest 
bezbolesny i nie wymaga rekonwalescencji. Jest to idealna 
opcja, aby rozpocząć swoją przygodę z kosmetologią 
estetyczną i poprawić wygląd skóry pod wieloma 
względami.

Zaawansowana technologia zastosowana w Vital Injector 2 to 
nowa era mezoterapii. To jedyne tak skuteczne urządzenie na 
rynku medycyny estetycznej i kosmetologii do wieloigłowej 
mezoterapii próżniowej. Zaletą Vital Injector 2 jest to, że jest 
praktycznie bezbolesny dzięki systemowi próżniowego zaciągania 
skóry, nie pozostawia obrzęku ani siniaków, zapewnia równomierne 
dawkowanie i rozmieszczenie preparatu. Po zabiegu Pacjent 
wraca do codziennych czynności. Mezoterapia Vital Injector 
2 wykonujemy w celu rewitalizacji, poprawy elastyczności, 
nawilżenia, spłycenia drobnych zmarszczek oraz pozbycia 
się zasinień wokół oczu.  Wykorzystujemy do tego specjalne, 
certyfikowane preparaty lub substancję doskonałą - jaką? 
Zapraszam na zabieg, przekonajcie się sami.  

Pacjentkom, które chcą odświeżyć wygląd swojej skóry 
i polepszyć jej kondycję oraz dostrzegającym na niej 
małe niedoskonałości polecam nieinwazyjny zabieg 
laserem frakcyjnym Harmony XL iPixel. Zmarszczki, 
blizny czy przebarwienia? Z pomocą przychodzi laser 
Harmony XL iPixel, nazywany także zabiegiem peelingu 
laserowego, daje naprawdę szybkie efekty. Urządzenie 
pozwala na wyraźną poprawę ogólnego kolorytu skóry 
oraz jej elastyczności i struktury. Oprócz tego zmniejsza 
powierzchowną pigmentację oraz wielkość porów. 
Dodatkowo wykorzystanie maski z preparatu silnie 
stymulującego skórę znacznie przyśpiesza regenerację 
i potęguje efekt. Jesień jest doskonałym czasem na 
wykonanie tego zabiegu. 

Moim Pacjentom zalecam zabieg Accent Prime do 
skutecznego modelowania sylwetki. Accent Prime 
nazywany jest agentem do zadań specjalnych, a jego 
wyjątkowość wynika z rewolucyjnego połączenia 
unipolarnej fali radiowej RF oraz innowacyjnej 
opatentowanej technologii ultradźwięków. Ta 
rewolucyjna technologia umożliwia redukcję tkanki 
tłuszczowej i prowadzi do poprawy jędrności, 
sprężystości i elastyczności skóry. Zabieg idealnie 
sprawdzi się w wymodelowaniu konturu sylwetki 
ciała, redukując tkankę tłuszczowa i cellulit. Jeśli 
więc Pacjenci pragną zabiegu, który w rezultacie 
zredukuje zbędną tkankę tłuszczowa oraz ujędrni 
skórę jednocześnie - z pewnością polecam im zabieg 
Accent Prime.

Jednym z moich ulubionych zabiegów jest zabieg 
z użyciem lasera frakcyjnego SmartXide 2. Pacjenci 
często słysząc o tej technologii, obawiają się bólu, 
długiego gojenia i wyłączenia z życia codziennego 
- jednak sam zabieg przebiega komfortowo, 
odczuwamy jedynie intensywne ciepło, a okres 
rekonwalescencji to zazwyczaj 5-7 dni. Kiedy zabieg 
dodatkowo połączymy z osoczem bogatopłytkowym, 
możemy spodziewać się znacznie szybszego 
czasu gojenia oraz jeszcze lepszych efektów. 
Laser frakcyjny to nie tylko blizny, przebarwienia, 
rozstępy - laser frakcyjny to także poprawa napięcia, 
resurfacing, ujednolicenie kolorytu, struktury, a także 
zagęszczenie skóry. Jako kosmetolog oraz pacjent, 
który poddaje się temu zabiegowi, zachęcam 
wszystkich do zapoznania się z procedurą zabiegu 
oraz do skorzystania z konsultacji w celu omówienia 
wszystkich szczegółów.
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Klub estetów
GdG aesthetics club – to prężny i  rozwijający się ośrodek na mapie medycyny estetycznej szczecina. 
Prowadzą go młodzi, ale już bardzo doświadczeni lekarze – Paulina dobrzyńska-Gziut oraz Hubert Gziut, 

którzy cieszą się zaufaniem pacjentów i nie boją się wyzwań.

dlaczego wybrali Państwo medycynę?
Paulina dobrzyńska - Gziut: Jesteśmy dwójką lekarzy, którzy kierując się 
fascynacją biologią człowieka wybrali medycynę jako kierunek rozwoju, 
pod który podporządkowaliśmy swoje życie od czasów szkoły podsta-
wowej. Bo to już wtedy zapadła decyzja o  wyborze takiej drogi. więk-
szość naszego życia podporządkowaliśmy dążeniu do wiedzy, mnóstwo 
energii i czasu pochłonęła nauka o człowieku oraz o świecie nas otacza-
jącym, by zrozumieć jak działa ludzkie ciało, jak nasza biologia integruje 
się ze światem i walczy z jego przeciwnościami. wybraliśmy medycynę, 
bo tak! (śmiech). Jako logiczną konsekwencję zainteresowania biologią  
człowieka. 

a dlaczego medycyna estetyczna? co zdecydowało o wyborze tego 
kierunku?
Hubert Gziut: oboje wybraliśmy zupełnie inną drogę do poznania człowie-
ka. Studia niby te same, ale mamy w pewnych kwestiach zupełnie inne 
doświadczenia i zupełnie inną perspektywę. dlatego też Paulina wybrała 
jako specjalizację anestezjologię, a ja chirurgię plastyczną. Medycyna es-
tetyczna jest częścią szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii plastycznej 
i zawiera się w jej programie szkoleniowym. Można więc powiedzieć, że 
jest to oczywista konsekwencja wyboru i pole do rozwoju. Paulina nato-
miast od zawsze, jak większość kobiet, miała bardzo wyraźnie rozwinięte 
poczucie estetyki, bardzo interesowała się pięknem i zawsze bardzo dba-
ła o swój wygląd. a dociekliwość zmusiła ją do zgłębiania wiedzy na temat 
możliwości ingerencji w ciało i poprawy wyglądu. dlatego też to Paulina 
niejako popchnęła nas oboje byśmy skończyli Studia Podyplomowe w ka-
towickiej GwSH – Medycyna estetyczna dla Lekarzy. 

Jak długo Państwo prowadzicie tę działalność?
Najkrócej mówiąc, zaczęliśmy robić zabiegi w 2016 roku, a gabinet uru-
chomiliśmy w 2017 roku.

obiegowa opinia głosi, że szczecin jest bardzo prężnym ośrodkiem 
medycyny estetycznej. nie bali się Państwo konkurencji? 
Kiedy zaczynaliśmy działać mieszkaliśmy w Lublinie i w ogóle nie zasta-
nawialiśmy się nad tym jak wygląda rynek w Szczecinie. Nie wiedzieliśmy 
nawet jak ten rynek wygląda globalnie i prawdę mówiąc nie wiedzieliśmy, 
kiedy i czy w ogóle wrócimy do Szczecina. wiedzieliśmy co chcemy robić 
i jak chcemy by nasza praca wyglądała, więc po prostu zaczęliśmy.

czym postanowiliście podbić rynek i zdobyć klientów – nowymi tech-
nikami i technologiami, jakością usług, ofertą, czymś, czego inni nie 
wykonują, podejściem do pacjentów? co was odróżnia od innych 
firm z tej branży?
Trudno powiedzieć co nas odróżnia, bo bardzo mało współpracowaliśmy z in-
nymi lekarzami z branży estetycznej. Jesteśmy bardzo otwarci na naszych 
pacjentów, mówimy im np. o możliwych powikłaniach i jak ewentualnie wy-
glądałyby ich konsekwencje. Przede wszystkim chcemy wiedzieć czego ocze-
kuje od nas człowiek, który do nas przychodzi, staje przed nami. Bardzo czę-
sto zapraszamy do gabinetu partnerów, małżonków, by także słuchali tego 
co mówimy, szczególnie o zaleceniach i możliwych powikłaniach. 

do kogo, przede wszystkim, kierujecie swoją ofertę?
Trudno jednoznacznie ocenić tzw. grupę docelową i chyba możemy stwier-
dzić, że nadal budujemy wizję oraz kierunek naszego rozwoju. Na pewno 
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serdecznie zapraszamy wszystkich którym odmówiono pomocy i tym, któ-
rzy nie do końca wierzą w medycynę estetyczną oraz  jej możliwości.

Jakie zabiegi, wykonywane w Państwa studio, cieszą się największym 
zainteresowaniem i popularnością? o co najczęściej pytają pacjenci?
Pomimo straszenia pacjentów możliwymi powikłaniami dominują zabiegi 
wolumetryczne kwasem hialuronowym. Myślę tu o ustach, policzkach, linii 
żuchwy. dużo wykonywanych jest zabiegów toksyną botulinową. ostatnio 
jest swojego rodzaju moda na zabiegi biostymulujące co nas bardzo cieszy, 
bo od zawsze kładliśmy duży nacisk na zabiegi regeneracyjne, biostymulu-
jące i od samego początku chcieliśmy by nasza praca nie zamieniała ludzi 
w klony. Bardzo lubimy taki mały „hardcore” jak peelingi fenolowy czy TCa 
w wyższych stężeniach.

według opinii pacjentów cieszycie się ich zaufaniem, często dają wam 
wolną rękę. w jaki sposób zdobyliście Państwo taki kapitał?
Pierwsi pacjenci tzw. obcy, czyli tacy niepowiązani z nami koleżeńsko czy ro-
dzinnie, to byli ludzie którym ktoś ze znajomych powiedział żeby przyszli do 
nas coś „naprawić”. Leczenie powikłań stało się niejako naszym konikiem. 
Przychodzili do nas ludzie z twardymi guzami po wolumetrii, z bliznami po 
zabiegach, z tzw. kaczym dzióbkiem czy tygrysią wargą, w pewnym mo-
mencie było nawet trochę osób z paskudnie zszytymi ranami, asymetrią 
po botoksie, stanem zapalnym wokół nici czy w ustach. udawało nam się 
naprawdę pomóc i  sporo osób przychodziło później do nas, bo widzieli 
jak pomogliśmy innym pacjentom. Chcemy zrozumieć ludzi i chcemy by 
ludzie rozumieli nas. Przekazujemy im swoją wiedzę i zawsze poświęca-
my tyle czasu, ile trzeba, by dobrze wiedzieli co zrobimy i dlaczego pro-
ponujemy pewne podejście do danego problemu. Fizycznie malujemy po 
twarzy kredką bądź flamastrem, żeby pokazać bardzo jednoznacznie co 
będziemy robić. rzeczywiście bardzo często zdarza się, że proponujemy 

zupełnie inny zabieg niż pacjenci chcieli pierwotnie wykonać. implikuje to 
potrzebę zaufania ze strony pacjentów i doskonale zdajemy sobie z tego 
sprawę. dlatego zawsze mamy z tyłu głowy, że naprzeciw nas jest czło-
wiek taki jak my i zawsze staramy się podejść tak, jakbyśmy chcieli, by 
podchodzono do nas.

co w najbliższych planach? coś nowego w ofercie, nowe zabiegi, nowe 
techniki?
Na pewno działamy coraz bardziej inwazyjnie. Myślimy nad kolejnym sprzę-
tem, który stworzyłby nam następne możliwości leczenia. w pewnym sen-
sie widzimy już linię mety naszych specjalizacji lekarskich i na pewno po ich 
ukończeniu trochę się zmieni. Nie będzie to pewnie jakaś radykalna zmiana 
jak linia chirurgicznego cięcia, ale zapewne dużo się będzie działo. 

ds / foto: ewelina Borowska

GdG aesthetics Club oferuje m.in. preparaty do iniekcji, w  tym 
praktycznie likwidujące zmarszczki mimiczne, wypełniacze tkan-
kowe, preparaty niemalże topiące tłuszcz i tzw. cellulit, zajmuje się 
zmęczoną, matową skórą. GdG aesthetics Club proponuje także 
medycynę regeneracyjną autologicznymi preparatami pozyskiwa-
nymi z  osocza bądź tkanki tłuszczowej pozwalające „odmłodzić” 
m.in. skórę twarzy, zajmuje się również skórą głowy – wzmocnie-
niem i odbudową włosów.

GdG the aesthetics club  |  Szczecin, Jagiellońska 81/1, 70-362  
GdG-Spec-Med-260099061194671/  |       gdgspecmed

gdgspecmed@gmail.com
 +48 533 210 115   |     +48 533 210 115 
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 Po pierwsze: pielęgnacja, 
po drugie: lifting

 młoda, zdrowa, widocznie zregenerowana skóra to pragnienie każdego z nas. zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej, co prawda pozwalają osiągnąć taki efekt, ale podstawą wszystkiego jest codzienna pielęgnacja. 
o tym, dlaczego jest tak ważna, również latem i do jakich zabiegów jest świetnym wstępem, porozmawialiśmy 
z  natalią Pawłowską, kosmetologiem i  dr n. med. marcinem wiśniowskim, specjalistą chirurgii ogólnej 

i transplantologii klinicznej, ekspertem medycyny estetycznej.

w lato jest ciepło, nasza skóra cały czas wystawiona jest na działanie 
promieni słonecznych. czy to dobry czas na zabiegi kosmetologiczne?
n.P: oczywiście, pielęgnować skórę należy cały czas. aktualnie warto pod-
dać skórę twarzy delikatnemu złuszczaniu, pamiętając przy tym o ciągłym jej 
nawilżaniu. Na czasie jest też depilacja, szczególnie depilacja cukrowa, która 
nie podrażnia skóry i jest przyjemniejszym zabiegiem, niż ten z użyciem wo-
sku. Kolejna bardzo ważna rzecz, szczególnie o tej porze roku, to używanie 
kremów z filtrem. Cały czas przypominamy o tym naszym pacjentom.

wspomniała pani o złuszczaniu. do tej pory to był zabieg, który wy-
konywano po lecie.
n.P: Kwasy, na których pracuję, są bezpieczne także latem. Nie powodu-
ją mocnego złuszczania, działają wewnątrz skóry naprawiając ją, np. przy 
cerze tłustej zdecydowanie ograniczają wydzielanie sebum. do zabiegów 
używam francuskich kosmetyków marki academie, o 130-letniej tradycji. 
oprócz kwasów polecam także lecznicze zabiegi dermokosmetyczne, czyli 
takie, które skupiają się na danym problemie, np. zabieg z witaminą C, redu-
kujący przebarwienia lub zabieg z maską gipsową intensywnie liftingujący. 
Kolejną grupą są zbiegi „szyte na miarę” czyli takie, które komponowane 
są pod konkretnego pacjenta i jego typ cery. Bardzo ważne jest, aby na co 
dzień używać filtrów przeciwsłonecznych, nie tylko po zabiegach inwazyj-
nych, ale także po zabiegach pielęgnacyjnych.

a co nowego w temacie pielęgnacji?
wśród nowych zabiegów pielęgnacyjnych bardzo dużą popularnością cie-
szą się zabiegi z użyciem bandaży arosha. Mają one działanie wyszczupla-
jące, ujędrniające, antycellulitowe i drenujące skórę. Zabieg polega na tym, 
że na ciało, albo jego wybrane partie, nakładamy delikatny peeling gliko-
lowy, Następnie skóra jest szczotkowana (także forma peelingu) i na tak 
przygotowany podkład, aplikujemy ampułkę dostosowaną do konkretnych 
potrzeb skóry. Poddane zabiegowi części ciała owijamy nasączonymi spe-
cjalną mieszanką preparatów bandażami i zabezpieczamy folią. Po takim 
przygotowaniu, pacjent odpoczywa przez 30 minut, w trakcie których ak-
tywne składniki wnikając w głąb skóry zaczynając działać. Bandaże arosha 
pomagają pozbyć się zalegającej w organizmie wody oraz nadmiaru tkanki 
tłuszczowej. działają również na skórę ujędrniająco, pomagają w zwalcza-
niu cellulitu. Zakres ich działania jest naprawdę szeroki.

Pielęgnacja to dobry wstęp do dalszych zabiegów, tych bardziej inwa-
zyjnych. Jest chyba niezbędna do ich przeprowadzenia?
dr.m.w: Zgadza się, pielęgnacja jest podstawą do przeprowadzenia poważ-
niejszych zabiegów, np. implantacji nici liftingujących. Podstawą kwalifika-
cji do takiego zabiegu, a co za tym idzie dobrych efektów, jest odpowiednia 
jakość skóry. Jeśli skóra jest wiotka, bardzo cienka lub mocno przesuszona, 
nie powinniśmy takiego pacjenta kwalifikować do zabiegu z użyciem nici, 
ponieważ nie uzyskamy dobrego efektu, albo nie będzie się on długo utrzy-
mywał. o skórę dbamy cały czas, a zabiegi mocniejsze, bardziej inwazyjne, 
są taką kropką nad „i”, wisienką na torcie, dzięki której rozwiązujemy te 
problemy, z którymi zwykła pielęgnacja sobie nie poradzi. 

Już wspomniane nici liftingujące. dla nich pora roku nie ma znaczenia? 
dr.m.w: Nie, pod tym względem to uniwersalny zabieg. Nici liftingujące 
są świetne dla tych osób, które zauważają u siebie początek działania gra-

witacji i  wiotczenia skóry. dobrze sobie radzą w  takich przypadkach jak 
np. pojawiające się „chomiki” albo „linie marionetki”, kiedy pacjentka nie 
myśli o operacji plastycznej lub się jeszcze na nią nie kwalifikuje, a marzy 
o poprawie owalu twarzy. Jest to zabieg ambulatoryjny, trwający ok. go-
dziny, po którym rekonwalescencja jest znacznie krótsza – trwa do 2 ty-
godni. Ponadto jest bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejsco-
wym, a jego efekty są naprawdę zadowalające. Głównie pracuję na niciach 
stożkowych Silhouette Soft, wykonanych z kwasu polimlekowego, który 
jest jednym z najsilniejszych stymulatorów kolagenu w organizmie. efekt 
ich działania jest dwukierunkowy: pierwszy to mechaniczne podciągnięcie 
tkanek, a drugi to stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu, która bę-
dzie trwała przez ok. dwa lata. Przez ten czas skóra twarzy nie tylko jest 
widocznie zliftingowana, ale także cały czas wewnątrz tkanek wytwarza 
się nowy kolagen, poprawiając jej jakość. oczywiście jak mówiliśmy na po-
czątku naszej rozmowy, pielęgnacja jest podstawą do tego by poddać się 
takiemu zabiegowi i cieszyć się młodą i zdrową skórą na dłużej.

dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: aneta dolega / foto: materiały promocyjne

 Natalia Pawłowska, kosmetolog i dr n. med. Marcin Wiśniowski,  
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista transplantologii klinicznej,  

międzynarodowy trener implantacji nici  
Silhouette Soft, trener w zakresie przeszczepiania komórek macierzystych, 

pochodzących z tkanki tłuszczowej, zastosowania kwasu, hialuronowego 
oraz biostymulatora tkankowego ellanse.

dr Wi niowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna  |  ul. Janusza kusoci skiego 12/LU3  |  70-237 Szczecin
     / dr WI niOWSki chirurgia i medycyna estetyczna  |  www.drwisniowski.pl

30 

Zd
ro

w
ie

 i 
U

ro
da



Zdrowe potrzeby kobiet
w temacie kobiecego piękna, estetyki i komfortu życia powiedziano i zrobiono już wiele. Jednak 
medycyna, w tym estetyczna, cały czas się rozwija podążając za potrzebami współczesnych kobiet.

Ten trend szczególnie widoczny jest w ginekologii estetycznej, która 
może skutecznie poprawić komfort życia wielu kobietom, niezależ-
nie od ich wieku, ale także zaradzić różnym uciążliwym schorzeniom 
i dolegliwościom. Klinika dr Stachura idąc za tym jakże potrzebnym 
„trendem” pacjentek oferuje pełną gamę zabiegów dedykowanych 
właśnie ginekologii estetycznej. wspomniane dolegliwości mogą 
być związane m.in. z przebytym porodem, z menopauzą, ze skłonno-
ścią do infekcji intymnych lub potrzebą poprawy satysfakcji z życia 
seksualnego. Na szczęście dzisiaj nie są to już tematy tabu i mamy 
na nie w  ginekologii skuteczne rozwiązania, do tego wszystkie za-
biegi są mało inwazyjne, niemal bezbolesne i nie wymagają rekon-
walescencji.

Ginekologia estetyczna w  Klinice dr Stachura prowadzona jest 
przez zespół specjalistów ginekologów: dr hab. n. med. anetę Cym-
baluk-Płoskę oraz dr n. med. Pawła Brelika. Specjaliści podkreślają, 
że najlepsze efekty osiąga się łącząc różne metody dlatego też w kli-
nice dostępne jest całe spektrum z zakresu ginekologii estetycznej.

dużym zainteresowaniem cieszy się rewitalizacja warg sromowych 
i  przedsionka pochwy kwasem hialuronowym oraz osoczem boga-
topłytkowym. Sporo pań ze względu na budowę warg sromowych 

bądź uprawiających takie sporty jak jazda na rowerze czy jazda kon-
no, decyduje się na labioplastykę, czyli na zabieg korekty warg sro-
mowych. Bezsprzeczną gwiazdą ginekologii estetycznej co do sku-
teczności oraz małoinwazyjności jest laser frakcyjny. Pozwala on na 
laserową rewitalizację i regenerację okolic intymnych poprawiającą 
m.in. komfort życia seksualnego. Zabieg pozwala zwiększyć ela-
styczność ścianek pochwy, obkurczyć je oraz pobudzić nawilżenie.

drugim bardzo efektywnym urządzeniem opartym na rewolucyjnej 
technologii jest HiFu ultracare. Stosuje się go u  kobiet, u  których 
nastąpiło rozluźnienie mięśni pochwy. idealnie sprawdza się rów-
nież u  pacjentek przechodzących menopauzę. dzięki technologii 
HiFu zabieg oddziałuje na tkankę mięśniową i przyczynia się do re-
generacji i zwężenia przedsionka pochwy. Zabieg daje świetne rezul-
taty przy uciążliwościach związanych z wysiłkowym nietrzymaniem 
moczu, a także pozwala zwiększyć satysfakcję z życia seksualnego.

dopełnieniem tych wszystkich zabiegów jest sama klinika. To bar-
dzo ważne, w jakich warunkach przeprowadzane są tego rodzaju za-
biegi. Kameralne wnętrza Kliniki dr Stachura zapewniają dyskrecję, 
a atmosfera troski o bezpieczeństwo i wynikające z tego zadowole-
nie pacjentki to najlepsza rekomendacja.

ul. Jagiello ska 87  |  70-435 Szczecin 
tel. 535 350 055    |  www.klinikadrstachura.pl  

www.bogdanidermatologia.pl 
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czym zajmuje się neurodietetyka? czy można ją określić jako 
wpływem psychiki na zmianę sposobu odżywiania? 
Zacznijmy od faktu, że problem otyłości przybrał we współczesnym 
świecie formę kolejnej epidemii. Problem narastał w  szybkim tempie, 
a  epidemia w  znacznym stopniu to nasiliła. w  związku z  powyższym 
pojawiło się nowe spojrzenie na chorobę otyłości i co za tym idzie, po-
szukiwanie możliwości skutecznego leczenia. okazuje się bowiem, że 
zagadnienie otyłości ma znacznie szerszy wymiar, niż do tej pory myśla-
no. okazuje się, że choroba ta wymaga wielopłaszczyznowego leczenia. 
Mówi się o  leczeniu farmakologicznym, psychoterapeutycznym, a  my 
podjęliśmy wyzwanie na poziomie neuroterapii. 

co to oznacza?
Najprościej można by ująć, że interesuje nas biologiczne oddziaływanie 
naszego mózgu na jedzenie w sprzężeniu zwrotnym – czyli neuro kon-
takt z jedzeniem. Pytanie jak zmienia się umysł, zdrowie fizyczne i psy-
chiczne w procesie zmiany odżywania i odwrotnie, jak zmienia się nasz 
styl odżywania w  procesie zmiany myślenia, świadomość, to proces, 
który kryje się pod hasłem: neurodietetyka.  Jak działa umysł – najpro-
ściej można to zdefiniować, że to przepływ energii i informacji. Przepły-
wają one w samym mózgu, ale też między mózgami. Neuronauka rozwija 
sprawdzalne hipotezy i teorie ułatwiające zrozumienie działania mózgu 
i neuronów wywołujące procesy umysłu. Patrząc na to z  innej strony, 
to jakiekolwiek podejmujemy działanie naszym celem jest włączenie 
do tego umysłu, który jest wynikiem pracy naszego mózgu. Ten proces 
umożliwia nam świadome działanie i  kontrolę swobodnego wyboru. 
i choć nie możemy zobaczyć umysłu to jest on tak samo prawdziwy jak 
procesy zachodzące w nerkach, płucach czy wątrobie. Z całą pewnością 
można stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat rady-
kalnie zmienia się nasza dieta, ale również nasz stosunek do jedzenia, 
jego ranga, a co za tym idzie powstaje nowy, w wielu przypadkach nie-
sprzyjających zdrowiu, neurokontakt z jedzeniem. odpowiadając na ko-
lejną część pytania, to również, choć nie tylko, zmiana naszego myślenia 
o odżywianiu. To też wpływ diety na mózg i odwrotnie. wpływ psychi-
ki na jedzenie – tu bardzo ważna jest kontrola, ponieważ duży odsetek 
osób chorujących na otyłość kompensuje emocje poprzez jedzenie i tu 
podkreślmy, że  jest to zaburzenie behawioralne. Kończąc wypowiedz 
neurodietetyka – to karmienie zmysłów i umiejętność świadomego ich 
karmienia. 

dlaczego collegium Balticum postanowiło zająć się neurodietetyką? 
Bo to bardzo ważny i aktualny temat na świecie, zwłaszcza w krajach 
europy i innych szybko rozwijających się krajach świata. oceniamy i do-
strzegamy powagę tego zjawiska, do którego należy również supersi-
zing. Chcemy podkreślić, że mamy pełną świadomość potrzeby eduko-
wania w zakresie zdrowego i racjonalnego żywienia, więc wychodzimy 
naprzeciw nowym wyzwaniom. 

kto może zostać studentem studiów podyplomowych z  zakresu 
neurodietetyki?
Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest problem tego ważnego i po-
wszechnego zjawiska, jakim jest choroba otyłości, niosąca groźne dla 
życia powikłania. Choroba, która w wielu przypadkach skraca życie a na-
wet doprowadza do śmierci. Zapraszamy osoby z  wyższym wykształ-
ceniem: lekarzy, dietetyków, pielęgniarki, fizjoterapeutów, pedagogów, 

sportowców, trenerów personalnych aplikacje na ten kierunek osób 
nieposiadających dyplomu ukończenia studiów, natomiast mających 
świadectwo maturalne i/lub doświadczenie zawodowe z  dziedzinach 
pokrewnych będą rozpatrywane indywidualnie i  otrzymają certyfikat 
ukończenia kursu z wyszczególnienie realizowanych modułów.

 Jakie umiejętności można uzyskać po ukończeniu tego kierunku? 
Chcemy zagwarantować rzetelną wiedzę teoretyczną, ale oczywiście 
także praktyczną od specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zaj-
mowaniu się problematyką otyłości (lekarzy psychoterapeutów, die-
tetyków, fizjoterapeutów). Mamy zaplanowane szkolenia i  warsztaty 
praktyczne, dzięki którym pokażemy jak teoretyczna wiedza ma być 
wykorzystywana w codzienne praktyce zawodowej. Są to studia zwięk-
szające wiedzę i nabyte kompetencje. 

Gdzie absolwenci neurodietetyki mogą znaleźć zatrudnienie? 
Mamy nadzieję, że ogrom potrzeb społecznych w  tej dziedzinie spra-
wi, że rozwinie się w szybkim tempie poradnictwo, edukacja i leczenie. 
wszędzie tam widzimy możliwości pracy wykwalifikowanego i gotowe-
go do praktycznego działania personelu. 

Jak stosować neurodietetykę w praktyce? 
To bardzo szeroki temat, ale gdybym miała powiedzieć najkrócej jak 
można to: należy obudzić mózg do działania i  myślenia, przy każdym 
kontakcie z  jedzeniem, który jest przecież niezbędnym elementem na-
szego życia. Żeby się dowiedzieć jak to zrobić zapraszamy na studia po-
dyplomowe do szczecińskiej Szkoły wyższej Collegium Balticum. dane 
do rekrutacji: tel. 91 48 38 172 lub zapisy online na www.cb.szczecin.pl

dorota Żurawik 
Kierownik studiów podyplomowych 
tel.: + 48 91 48 38 172
e-mail: d.zurawik@cb.szczecin.pl

rozmawiał: dariusz Staniewski 
foto: materiały prasowe

O jedzeniu z głową
o neurodietetyce, co ma wspólnego psychika z odżywianiem i umiejętności świadomego karmienia 
zmysłów porozmawialiśmy z lek. n. med. magdaleną kotowicz-kilian – lekarzem, psychoterapeutką, 

specjalistą do leczenia otyłości certyfikowanym przez Polskie towarzystwo Badań nad otyłością.
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dorota Żurawik 
Kierownik studiów podyplomowych 
tel.: + 48 91 48 38 172
e-mail: d.zurawik@cb.szczecin.pl

Dietetyka
Studia licencjackie

Dietetyka sportu
Specjalności:

Psychodietetyka

Neurodietetyka
�udia podyplomme



DBAMY O TWÓJ ZDROWY UŚMIECH

STOMATOLOGIA DLA DZIECI
ortodoncja – leczenie nakładkami Invisalign / kompleksowe leczenie na pierwszej 

wizycie / sedacja z doświadczonym zespołem anestezjologicznym / leczenie 

zachowawcze

Szczecin, ul. Mariacka 6/U  |  tel. 91 423 57 57
kontakt@dentalcenter.pl  |         / klinika.edentist

www.dentalcenter.pl

STOMATOLOGIA DLA DOROSŁYCH 
stomatologia estetyczna / implantologia / ortodoncja – leczenie nakładkami Invisalign 

/ implantoprotetyka / endodoncja – leczenie kanałowe / chirurgia stomatologiczna / 

periodentologia / profilaktyka / rentgenodiagnostyka stomatologiczna / laseroterapia / 

protetyka stomatologiczna 



Jelitówka ciągle groźna
Jesień w pełni. wokół szaleje pandemia. ale nie można zapominać o  innych chorobach, 
które o tej porze roku są bardzo aktywne. należy do nich m.in. grypa żołądkowa nazywana 

także grypą jelitową. 

To wirusowe zakażenie układu pokarmowego. wywołują je rotawiru-
sy, norowirusy lub adenowirusy. Grypą żołądkową można zarazić się 
od osoby chorej – głównie drogą pokarmową oraz kropelkową. By nie 
dopuścić do zakażenia należy przestrzegać zasad higieny m.in. czę-
sto myć ręce. Na grypę jelitową najbardziej narażone są małe dzieci.  
ale wśród chorych bardzo często pojawiają się dorośli.

Jak jednak odróżnić objawy jelitówki od grypy i koronawirusa? Czy są 
jakieś znaczące różnice? – Potoczna jelitówka zaczyna się najczęściej 
brakiem apetytu, wręcz niechęcią do jedzenia, po kilku godzinach nud-
nościami, potem wymiotami  i bólami w nadbrzuszu. Już w początkowej 
fazie objawów pojawia się stan podgorączkowy, uczucie rozbicia, nie-
chęć do pracy, w momencie wymiotów najczęściej temperatura ulega 
podwyższeniu do 38 st. czasem 39, pojawiają się typowe objawy dla in-
fekcji wirusowej, czyli bóle kostno-stawowe, mięśniowe nierzadko bóle 
głowy. w okresie wymiotów lub często krótko po ustąpieniu dołącza 
się biegunka i bóle brzucha w środkowej części i podbrzuszu. Choroba 
ma zazwyczaj przebieg dość szybki i krótki. Po jednym, dwóch dniach 
złego samopoczucia, rozbicia i  wysokiej temperatury dochodzi do 
szybkiej poprawy stanu ogólnego – wyjaśnia dr Grzegorz Skuza, znany 
szczeciński internista i diabetolog.

dodaje, że rozpoznanie w takich przypadkach jest też typowe. – Cho-
roba pojawia się u  członków rodziny w  różnej kolejności i  w różnym 
nasileniu lub w  grupie wspólnie pracujących osób. w  mojej praktyce 
dość często tzw. grypy jelitowe pojawiały się w  porze jesiennej, po  
pierwszych wychłodzeniach we wrześniu lub październiku. druga fala 
miała miejsce późną jesienią lub zimą. Leczenie jest objawowe – przede 
wszystkim paracetamol przeciwgorączkowo. Nie polecam aspiryny ze 
względu na możliwość nasilenia podrażnienia błony śluzowej żołądka. 
Kolejne zalecenia, to ograniczenie posiłków, możliwa nawet głodówka. 
Pozwoli to zmniejszyć częstość wymiotów i  biegunkę. Bardzo waż-
na jest podaż płynów, ale w małych ilościach i często. wypicie dużej 
ilości  jednorazowo może spowodować wymioty. dodatkowo w  razie 
bólów w nadbrzuszu zalecam leki hamujące wydzielanie kwasu solne-
go, czyli tzw. leki przeciwwrzodowe, przy bólach w śródbrzuszu oraz 
podbrzuszu środki rozkurczowe. w razie wątpliwej genezy dodatkowo 
probiotyki. w  przypadku przedłużającej się biegunki płyny wieloelek-
trolitowe. Powrót do zdrowia następuję w  trzeciej, czwartej dobie – 
mówi dr Skuza.

z GryPą sytuacJa Jest Już dużo PoważnieJsza

– Zazwyczaj po krótkim okresie osłabienia dochodzi do bardzo szybkie-
go wzrostu temperatury do 38.5-39 nawet 40 stopni Celsjusza. Pacjenci 
zgłaszają silne bóle mięśniowe, kostno-stawowe i znaczne osłabienie. 
objawy ze strony układu oddechowego są niewielkie w postaci  suche-
go niezbyt uporczywego kaszlu. wysoka temperatura i ogólne rozbicie 
uniemożliwiają jakąkolwiek pracę. w leczeniu najważniejsze jest pozo-
stanie w domu w łóżku. Jakikolwiek wysiłek zwiększa ryzyko komplika-
cji , czyli zapalenie płuc, czy mięśnia sercowego. osobiście widziałem 
np. zmiany w  eKG u  młodej 19-letniej pacjentki, które po ustąpieniu 
choroby znikły. w leczeniu poza wypoczynkiem stosuje się leki hamu-
jące replikację wirusa (Tamiflu), które dość istotnie skracają i łagodzą 
chorobę. ważne tylko jest rozpoczęcie leczenia w ciągu 48 godzin od 
pojawienia się objawów. dodatkowo chorobę łagodzą leki przeciwgo-
rączkowe – paracetamol lub aspiryna oraz częste nawadnianie. Po 
ustąpieniu ostrej fazy choroby do dwóch tygodni może występować 

osłabienie, apatia. w okresie tym nie zalecam ciężkiego wysiłku fizycz-
nego oraz intensywnej pracy – wyjaśnia dr Skuza.

dość podobny przebieg ma paragrypa. – Z tą różnicą, że bardziej wy-
raźne są objawy kataralne. w grypie dość istotne miejsce zajmuje pro-
filaktyka, czyli szczepienia. w dobie nowej pandemii bardzo polecam 
szczepienie ze względu na ogólny strach przed Covid -19. Jakakolwiek 
gorączka naraża nas na niepotrzebny stres i  diagnostykę w  kierunku 
kornawirusa. Lepiej ograniczyć  do minimum niepotrzebne badania 
zwłaszcza w izbach Przyjęć – na pewno zaoszczędzimy sobie i bliskim 
dużo nerwów i czasu. dodatkowo pojawiająca się w tym samym czasie 
infekcja koronawirusa z grypą  znacznie zwiększają ryzyko zgonu – do-
daje dr Skuza.

ds / foto: Lucjola runiewicz 
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Skóra pod maską
maseczki ochronne, które musimy nosić w  związku z koronawirusem stały się częścią 
naszej codzienności i  raczej szybko nie znikną. choć chronią nas przed wirusem, są 

wyzwaniem dla naszej skóry.

Szczególnie narażone są osoby, które do tej pory musiały się borykać z pro-
blemami skórnymi, takimi jak jej nadwrażliwość czy trądzik. Nosząc ma-
seczkę przez wiele godzin, schorzenie to może się nasilić, co więcej osoby, 
które nigdy nie cierpiały z tego powodu mogą odczuć to na… własnej skórze.

Pod materiałem powstają idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów, 
w  tym bakterii czy drożdżaków. Zwiększona wilgoć oraz ciepło pod 
maseczką prowadzą do większego wydzielania się sebum, co jest przy-
czyną powstawania wyprysków. Zatkane pory, przetłuszczająca się 
cera, niedostatek tlenu to jedno. Noszenie maseczki może być również 
jednym z powodów jej przesuszenia i podrażnienia. Co zatem robić, by 
nasza skóra twarzy była nadal zdrowa i zadbana? Są na to sposoby.

Należy zacząć od samych maseczek, od ich higieny i jakości. Maseczki 
należy często zmieniać, trzeba je także prać w temperaturze 60 stopni. 
Najlepsze są te wykonane z organicznej bawełny, bez użycia barwników. 
Niestety te kolorowe, pomimo iż ładnie wyglądają, dla naszej skóry nie 
specjalnie są dobre. Przed nałożeniem maseczki warto skórę twarzy po-
smarować kremem nawilżającym z filtrem uV, najlepiej takim jaki uży-
wany jest zimą. osłoni on skórę nie tylko przed niekorzystnymi warunka-
mi atmosferycznymi, ale także przez penetracją bakterii. Po ścignięciu 

maseczki warto przemyć skórę płynem miceralnym albo tonikiem. Panie 
powinny zrezygnować z  pełnego makijażu. Można za to bardziej pod-
kreślić oprawę oczu. Podkład, fluid czy puder już same w sobie zatykają 
pory, a pod maseczką ich niekorzystne działanie jeszcze bardziej się na-
sili. warto z nich zrezygnować albo zastąpić je kremem BB, który oprócz 
właściwości kryjących, nawilży bądź zmatuje skórę twarzy.

oprócz codziennego używania kremów nawilżających, ochronnych, 
toników i  płynów miceralnych, warto skórze zaaplikować maseczkę 
i  peeling. Najlepsze będą peelingi enzymatyczne lub te z  delikatnie 
działającym kwasami. Maseczki oczyszczające i regenerujące także po-
mogą naszej skórze. oczywiście wszystko należy stosować z umiarem. 
Przy problemach skórnych takich jak trądzik warto stosować produkty 
antybakteryjne, przy cerach wrażliwych i  suchych specjalnie do tego 
przeznaczone preparaty.

warto wybrać się również na spacer do lasu, do parku, ogrodu bota-
nicznego czy nad morze. To miejsca gdzie nie trzeba nosić maseczki, za 
to można się dotlenić. Tlen odżywia komórki, tonizuje, wzmacnia pory, 
przyśpiesza gojenie się ran. działa przeciwzapalnie i opóźnia procesy 
starzenia. Nasza skóra z tego skorzysta.

autor: aneta dolega/ foto: Pixabay

36 

Zd
ro

w
ie

 i 
U

ro
da





magiczna mikstura na przeziębienie? każdy chyba ją zna. często sięgamy po nią jak tylko odczujemy 
pierwsze symptomy nadchodzącej choroby. cóż to za napój? chodzi oczywiście o mleko z miodem 
i czosnkiem. w innej wersji także z odrobiną masła. mlekiem, masłem i czosnkiem zajmiemy się przy 

następnej okazji. dziś kilka zdań na temat miodu pszczelego. 

Jego odżywcze, bakteriobójcze i uodparniające właściwości znane są już od 
wieków. Znajdowano go m.in. w grobowcach faraonów, zwolennikiem mio-
du jako pokarmu i leku był Hipokrates – ojciec medycyny, a sławny kronikarz 
Gall anonim pisał o Słowianach, że ich ziemie miodem płyną.  

Z czego się składa ten naturalny produkt? Jakie są jego rodzaje? Jakie ma 
właściwości lecznicze? w  leczeniu jakich chorób może pomóc? w  100 
gramach tego naturalnego produktu znajdziemy wodę (20 g) i węglowoda-
ny (ok. 80 g) oraz minerały. Miód płynny nazywany jest potoką. To gęsta 
ciecz, która po pewnym czasie ulega krystalizacji. Taki miód to krupiec. 
Krystalizacja jednak nie wpływa na osłabienie jego poziomu wartości od-
żywczo-leczniczych. Można odwrócić to zjawisko i ponownie doprowadzić 
do płynnej postaci. w  jaki sposób? Podgrzewając miód w kąpieli wodnej 
o temperaturze do 40°C. By nie stracił swych cennych właściwości powi-
nien być przechowywany w temperaturze pokojowej i zacienionym miejscu 
np. szafkach. Miody pszczele dzieli się na trzy grupy, w zależności od pocho-
dzenia surowców z których powstały, na nektarowe, spadziowe i nektaro-
wo-spadziowe. Pierwsze powstają z nektaru – słodkiej cieczy wydzielanej 
przez kwiaty. Pszczoły zbierają go, gromadzą i przetwarzają w miód. Miody 
nektarowe są jasne, łagodne, delikatniejsze w smaku. Ciemne np. miód gry-
czany, są ostrzejsze i drapiące. druga grupa miodów powstaje z tzw. spa-
dzi – lepkiej substancji pochodzącej z igieł drzew iglastych jak jodła, świerk 
oraz modrzew, a także liści niektórych drzew liściastych dębu, leszczyny 
czy lipy. Produkują ją drobne owady np. mszyce. Miody spadziowe mają 

ciemną barwę. Natomiast trzecia grupa miodów powstaje, gdy okres spa-
dziowania drzew przebiega w tym samym czasie, co nektarowanie roślin. 
Ze względu na swoje właściwości konkretne miody są zalecane w określo-
nych dolegliwościach, np. miód lipowy działa rozgrzewająco i kojąco przy 
schorzeniach oskrzeli, zatok, ma działanie przeciwzapalne, przeciwgorącz-
kowe i wykrztuśne, dlatego stosuje się go na grypę i przeziębienie. Na serce 
najlepszy jest miód rzepakowy, który zawiera najwięcej glukozy i fruktozy, 
oraz niezbędnych dla właściwego funkcjonowania mięśnia sercowego po-
tasu i  magnezu. Miód spadziowy zalecany jest przy schorzeniach układu 
krążenia i problemach z sercem. Leczy też gardło i górne drogi oddechowe. 
Miód akacjowy można stosować przy zaburzeniach trawienia. Miód wrzoso-
wy jest pomocny w leczeniu chorób pęcherza moczowego, nerek i prostaty, 
zapobiega kamicy nerkowej. Najpopularniejszy – wielokwiatowy polecany 
jest przy anemii, zmęczeniu, regulacji ciśnienia.

według pszczelarzy najlepiej pić miód rozpuszczony w  letniej, wcześniej 
przegotowanej wodzie. Specjaliści od apiterapii (od. łac. apis – pszczoła 
i grec. therapia – leczenie, oznacza leczenie chorób produktami pszczelimi 
np. miodem) zalecają picie takiej mikstury małymi łykami, przetrzymywanie 
w ustach przed połknięciem, aby śluzówka wchłonęła jego cenne składniki. 
ich zdaniem powinniśmy pić miód codziennie – rano na czczo i wieczorem, 
przed snem. Jedna łyżka miodu (20 gramów) dostarcza 65 kcal. dietetycy 
zalecają jednak, aby zmienić przyzwyczajenia i słodzić napoje miodem, a nie 
cukrem, bo to jego zdrowszy zamiennik.

                 ds / foto: pixabay
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o  odporność organizmu powinniśmy dbać przez cały rok, gdyż to najlepszy sposób na unikanie infekcji 
wirusowych oraz bakteryjnych. w  wirze pracy, obowiązków i  codziennych wyzwań, często o  tym 
zapominamy. zazwyczaj o  kondycję naszego organizmu zaczynamy martwić się dopiero w  okresie 
jesienno-zimowym. szukamy wtedy sposobów na podniesienie odporności i  kupujemy suplementy 
oraz leki bez recepty, wierząc, że pomogą uniknąć nam różnych infekcji. Jak wzmocnić odporność?   

Jak mądrze się suplementować? spytaliśmy znawcę tematu. 

Kilku porad udzielił nam Bartłomiej rząd z PriMe, absolwent wydziału Kul-
tury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz trener personalny, który odbył wiele 
kursów z zakresu treningu, a także zdrowego odżywiania i stylu życia.

czym dokładnie się Pan zajmuje?
Br: Pomagam prowadzić ludziom zdrowy styl życia, poprzez treningi, a tak-
że wspieram ich w polepszeniu stylu odżywiania. Tak, żeby cieszyli się zdro-
wiem i dążyli do właściwego trybu życia. 

czym jest odporność? od czego zależy? 
odporność jest wrodzona lub nabyta. w kontekście stylu życia i okresu je-
sienno-zimowego, rozpatrujemy ją jako zdolność organizmu do przeciwsta-
wienia się czynnikom chorobotwórczym. inaczej: to niepodatność organizmu 
na czynniki szkodliwe. Zdolność do efektywnej ochrony przed negatywnymi 
wpływami środowiska. To także umiejętność organizmu do utrzymania sta-
nu równowagi. Zależy od uwarunkowań genetycznych, przebytych chorób, 
a w największej mierze – od naszego stylu życia. 

Jak o nią dbać na co dzień i co może naturalnie pomóc nam podnieść 
odporność? 
o  odporność organizmu powinniśmy dbać poprzez aktywność fizyczną, 
a także zrównoważoną, przeciwzapalną dietę, jak również odpowiednią ilość 
snu oraz unikanie stresu. dodatkowe aspekty to stymulowanie układu odpor-
nościowego poprzez morsowanie, hartowanie się i suplementacja. wzmocnić 
ją można przez dbanie o organizm, czyli wspomniane wcześniej aspekty. 

co najlepiej działa?
Poza aktywnością i snem, bardzo ważna jest dieta, czyli sposób i styl odżywia-
nia. Powinna być przeciwzapalna, bogata w odpowiednie ilości warzyw oraz 
owoców, antyoksydantów, obniżających stres oksydacyjny. Ludzie chcą wszyst-
ko szybko zdobyć, szukają magicznej pigułki, ale najpierw powinniśmy skupić się 
na podstawowych aspektach, dopiero później sięgać po suplementację. 

skoro dieta jest tak istotna, to po jaką żywność powinniśmy sięgać? 
Powinniśmy wybierać produkty dobre na odporność, czyli np. bogate w wita-
minę C. Mam tu na myśli nie tylko popularne cytrusy, ale też pietruszkę oraz 
inne warzywa i owoce. Kolejne dobre produkty żywnościowe to: imbir i czo-
snek. Mówi się też, że obecność ostrych przypraw stymuluje układ odporno-
ściowy. Najważniejsze, to po prostu sięgać po różnorodne warzywa i owoce. 

co w takim razie z suplementacją? Jakie wspierać nasz organizm dzięki 
preparatom z apteki? które z nich wybrać?
Suplementację należy traktować jako dodatkowy środek. Nie zastąpi nam 
odpowiedniej ilości snu, ruchu oraz sposobu żywienia. Powinna być uzupeł-
nieniem diety, ewentualnych niedoborów wynikających z  prowadzonego 
przez nas stylu odżywiania. w okresie jesienno-zimowym zwróćmy uwagę 
na to, jakie możemy mieć niedostatki. Brak słońca wywołuje niedobory wi-
taminy d3, ograniczony dostęp do warzyw – kwasu askorbinowego, czyli wi-
taminy C. Przy wyborze, możemy się kierować np. ku kompleksom witamin 
i minerałów.

a  jak na tym tle wypadają popularne preparaty ziołowe i  produkty 
z naturalnymi wyciągami?
Suplementy ziołowe są dość bezpiecznym wyborem, jako te zbliżone do na-
tury. oczywiście wszystko jest po coś i nie powinniśmy stosować różnych 
środków, tylko te wybrane, odpowiadające naszym potrzebom. 

o czym więc powinniśmy pamiętać? Jak mądrze i odpowiedzialnie się 
suplementować?
Nie możemy suplementować się w  ciemno. warto skonsultować się z  le-
karzem, ewentualnie farmaceutą czy osobą, która zna się na tym temacie. 
warto zrobić badania krwi, moczu, by wykryć ewentualnie niedobory. Jeśli 
natomiast wiemy, że powinniśmy coś suplementować, to powinniśmy wybie-
rać produkty dobrej jakości, znane na rynku.

na co jeszcze należy uważać, biorąc preparaty z apteki?
Powinniśmy przede wszystkim zachować zdrowy umiar. wprowadzanie do 
organizmu suplementów ma na celu uzupełnianie niedoborów diety. Jeśli 
więc zadbamy o podstawowe aspekty, aktywność fizyczną, sen, odpowied-
nią dietę, to raczej nie będziemy potrzebować preparatów z  apteki. Nie 
można przesadzać. To wszystko musi mieć sens. Najlepiej więc skupić się na 
suplementach, które są potencjalnie najbardziej potrzebne w okresie jesien-
no-zimowym. Zalecam zdrowy umiar.

kiedy już się suplementujemy, to jak utrzymać zamierzony efekt?
rekomenduje sumienne prowadzenie prozdrowotnego stylu życia. Suple-
mentacja nie powinna być wyskokiem, jak często bywa w przypadku ćwiczeń 
fizycznych u osób otyłych, które próbują wszystko szybko uzyskać. Ta su-
plementacja powinna wpisywać się w zdrowy styl życia, naszą codzienność.  
To powinno być przemyślane. Nie może być tylko chwilową chęcią wpłynię-
cia na zdrowie, bo pojawiło się jakieś zaburzenie czy moda. Zalecam skru-
pulatne, sumienne dbanie o zdrowie. Pamiętajmy o tym, że suplementy nie 
zastąpią zdrowego stylu życia, tego, jak dbamy o nasz organizm.

na koniec muszę zapytać: czy ma Pan swój ulubiony sposób na odpor-
ność?
rekomenduję i uwielbiam hartowanie organizmu. Niezależnie od pory roku, 
w  zależności od stopnia zaawansowania, od spacerów po morsowanie. 
w  PriMe prowadzimy morsowania, ogólnodostępne, które powodują sty-
mulację układu odpornościowego. w zależności od zaawansowania różnych 
osób, będzie to trwało od kilku sekund do kilkunastu minut. Hartowanie or-
ganizmu można nazwać wisienką na torcie. To szczególnie istotny dodatek, 
który podnosi naszą odporność.

dziękuję za rozmowę.
kw/ foto: pixabay

Zbuduj odporność 

39 

Zdrow
ie i U

roda



Zdrowie w naszych rękach
w  dobie trwającej pandemii koronawirusa dbanie o  odpowiednią higienę dłoni jest niezbędne 
a wręcz obowiązkowe. myjemy ręce nie tylko przed i po jedzeniu czy korzystaniu z toalety. myjemy 
i dezynfekujemy je również m.in. po dotknięciu klamki u drzwi, przycisku w windzie, przeróżnych 
przedmiotów publicznego użytku. myjemy jak najczęściej i  jak najdokładniej. taka wzmożona 
higiena, choć ma nas chronić przez wirusem, powoduje, że delikatna skóra dłoni ulega przesuszeniu 

i podrażnieniu. możemy jednak temu zapobiec. wystarczy właściwa pielęgnacja. 

zrzucanie skóry

Najlepiej zacząć od odpowiedniego mydła, najlepiej naturalnego, o neutral-
nym pH, bez konserwantów i zapachowych składników. Zwykła szara lub bia-
ła kostka, którą kupimy w każdej drogerii będzie najlepszą rzeczą dla naszych 
rąk, do tego dość tanią.

Bardzo zbawienny wpływ na skórę dłoni ma peeling. Pomaga „zrzucić” prze-
suszony, zrogowaciały naskórek. Czyni skórę gładszą, bardziej miękką, jest 
też dobrym podkładem pod kremy nawilżające. Zazwyczaj taki zabieg fun-
dujemy naszym dłoniom maksymalnie dwa razy w tygodniu, ale można też 
częściej, w zależności od stanu naszej skóry. wybór peelingów w sklepach 
jest ogromny, możemy również taki wykonać samodzielnie w domu. Świetnie 
się do tego nadaje cukier. Można go np. zmieszać z olejem kokosowym. Taką 
mieszankę nakładamy na dłonie, pocieramy i gotowe. efekt jest odczuwalny 
i widoczny tuż po pierwszym zastosowaniu. 

sPa na dwie ręce

Krem do rąk tak jak mydło to najlepszy przyjaciel człowieka. Po każdym my-
ciu warto go użyć. Najlepiej takiego, który zawiera gliceryną bądź wazelinę, 
witaminy a, e, B, C, F. dobrymi składnikami są również: aloes, awokado, olej 
z pestek winogron, wosk pszczeli i masło shea. warto raz na jakiś czas zrobić 
naszym dłoniom kompres. Nakładamy grubszą warstwę kremu na skórę dłoni 
a następnie zakładamy rękawiczki. Taką maskę możemy potrzymać nawet 
przez całą noc. Krem pod wpływem ciepła lepiej wchłania się w skórę.

Bardzo dobrym i popularnym, szczególnie w gabinetach kosmetologicznych 
zabiegiem, jest kąpiel w parafinie. Najpierw na dłonie nakładamy krem od-
żywczy, następnie zanurzamy je w ciepłej parafinie, która na nich zastyga. 
Tak przygotowane dłonie owijamy folią i ręcznikiem. Po 15 minutach zasty-
gniętą parafinę rozpuszczamy w wodzie, a ręce wycieramy delikatnie papie-
rowym ręcznikiem. Ciepła parafina przyspiesza i pogłębia działanie kremu, 
który  w ten sposób lepiej wnika w skórę, czyniąc ją gładszą i bardziej miękką. 

dotyk młodości

Skóra dłoni jest bardzo delikatna i dlatego też szybciej się starzeje. w profe-
sjonalnych gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej znajdzie-
my szereg zabiegów, które nie tylko wygładzą skórę rąk, ale zlikwidują prze-
barwienia i w widoczny sposób ją odmłodzą. Jednym z bardziej popularnych 
zabiegów jest mezatorepia igłowa kwasem hialuronowym. w  ten sposób 
podany kwas likwiduje przebarwienia, nawilża, pobudza produkcje kolagenu. 
Zmieszany np. z retinolem i witaminą C opóźnia procesy starzenia, ujędrnia 
i  napina skórę. odmładzająco i  regeneracyjnie działa także osocze bogato 
płytkowe, aplikowane podobnie jak mezoterapia. 

doskonałym sposobem na poprawę kondycji skóry rąk jest masaż dłoni. ak-
tywizuje przepływ krwi, odżywia, przywraca sprężystość i jednolity koloryt. 
Masaż stymuluje tysiące zakończeń nerwowych w  dłoniach, które biegną 
przez całe nasze ciało i mają połączenie z mózgiem. oba te obszary są odpo-
wiedzialne za odczuwanie napięcia, stresu czy zmęczenia co w rezultacie ła-
godzi je. Podobnie jak masaż relaksacyjny, rewitalizuje skórę rąk i wprowadza 
ich właściciela w stan odprężenia. 

autor: aneta dolega / foto: materiały prasowe 
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Lekarstwo nie tylko dla starszych
sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, związana z trwającą pandemią, wymaga od nas rozsądnego zachowania 
i troski nie tylko o siebie, ale także o innych. Grupą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo są osoby 
starsze – seniorzy. Janina kamińska, instruktorka fitness, trener personalny i medyczny, a także doradca 

w dietetyce klinicznej specjalizuje się w fitnessie dla osób starszych i propaguje zdrowy styl życia.

Przed pandemią wiele starszych osób prowadziło aktywny tryb ży-
cia, również dzięki Pani zajęciom. w związku z aktualną sytuacją, 
zaprzestanie czy ograniczenie wychodzenia na świeże powietrze, 
znacznie spowodowało zmniejszenie codziennego wysiłku fizycz-
nego, a jak wiemy jest on bardzo ważny dla zdrowia.
To, że zostajemy w domach nie oznacza jednak, by siedzieć w fotelu i nic 
nie robić. regularne ćwiczenia są niezbędne osobom starszym i muszą 
one o tym wiedzieć. Nie wystarczą dzisiaj same spacery czy basen. do-
datkowo należy jeszcze ćwiczyć.

dlaczego jest to takie ważne?
Ćwiczenia wzmacniają naturalną odporność organizmu. Z powodu koro-
nawirusa lekarze, fizjoterapeuci i trenerzy rekomendują seniorom, pomi-
mo przebywania w  domach, by utrzymywali stałą aktywność fizyczną. 
Zgadzam się z  tym stanowiskiem i  podpisuję pod nim obiema rękami. 
Ponadto ćwiczenia wzmacniają mięśnie i stawy, poprawiają strukturę ko-
ści. dzięki nim nasz układ sercowo-naczyniowy ma się lepiej. Z powodu 
lepszego oddychania płuca są na co dzień sprawniejsze. regularna aktyw-
ność pozwala utrzymać ciało w dobrej formie, ma pozytywny wpływ na 
samopoczucie. Poprawia też funkcje poznawcze.  Poza tym zmniejsza ry-
zyko rozwoju chorób przewlekłych takich jak m.in. otyłość, cukrzyca, nad-
ciśnienie, choroba niedokrwienna serca, osteoporoza, choroby hormonu 
tarczowego, czy tak ważne dla każdego organizmu utrzymanie poprawne-
go funkcjonowania układu immunologicznego. 

kogo ma Pani na myśli, mówiąc seniorzy i do kogo dokładnie skiero-
wane są te ćwiczenia? 
Te ćwiczenia dotyczą każdej osoby po 60. roku życia, czy to pacjenta z do-
legliwością geriatryczną, neurologiczną, czy kardiologiczną. dotyczy na-
wet tych osób, które uważają, że czują się dobrze. 

a jak wygląda taki trening w praktyce?
Na pewno odpadają wizyty na siłowniach. do odwołania. To bardzo waż-
ne, ponieważ łatwo zapominamy o  bezpieczeństwie własnym, widząc 
niestety jak inni lekceważą zaistniałą sytuację. Trenujemy w  domach. 
Ćwiczenia powinny być łatwe w wykonaniu i bez pomocy jakiegokolwiek 
specjalistycznego sprzętu. Niektóre z  nich można wykonywać przy po-
mocy np. kijka od szczotki, taśmy rozciągającej, małej poduszki czy piłki 
golfowej. Konieczne jest przygotowanie sobie wolnego miejsca, wygod-
nych antypoślizgowych butów i odpowiedniego ubrania niekrępującego 
ruchów. w temacie samych ćwiczeń to nie wystarczy tylko przygotować 
i polecić seniorom odpowiednio skomponowanego zestawu ćwiczeń pod 
postacią np. filmików. Jednocześnie należy seniorów edukować. Cierpli-
wie przypominać im i wręcz pilnować, by we własnym interesie ćwicząc 
codziennie, dbali o swoje zdrowie i życie tak, aby te ćwiczenia stały się 
głównym punktem dnia. w przypadku osób cierpiących na niedobór ru-
chu (hipokinezja) zalecane są ćwiczenia rehabilitacyjne. Są osoby, które 
nie mogą się poruszać, wtedy rehabilitacja utrzymuje układ kostno-mię-
śniowy pacjenta w odpowiedniej kondycji. utrzymuje jego ciało w ruchu. 
utrzymuje jego kondycję psychiczną na odpowiednim poziomie.

o czym osoby starsze powinny jeszcze pamiętać?
o odpowiednim sposobie odżywiania się. To oprócz ruchu, najważniejszy 
dzisiaj dla naszych organizmów obowiązek. Zawsze powtarzam, że dieta 
+ ruch, to lekarstwo wszechczasów. obowiązkowe lekarstwo. To moim 
zdaniem idea dająca szansę na zdrowsze, piękne i aktywne starzenie się. 
Tym samym przedłużamy sobie życie, zdrowie, zadowalającą sprawność 
i lepsze samopoczucie. innymi słowy, to satysfakcjonujący seniorów kom-
fortowy styl życia.

dziękuję za rozmowę. 

rozmawiała: aneta dolega / foto: materiały prasowe

Janina kamińska  |  tel. 606 608 681
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Sylwestrowa Gala Filmowa to propozycja spędzenia Nowego roku w eleganckim 
hotelu usytuowanym w pięknym nadmorskim kurorcie. Pakiet obejmuje od 2 do 
4 nocy, program rozrywkowy z muzyką na żywo, specjalnym bufetem i open ba-
rem na wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe. do tego lampka wina mu-
sującego o północy i pokaz sztucznych ogni przy Promenadzie Gwiazd. w hotelu 
znajduje się niewielkie, ale bardzo nastrojowe spa, gdzie można się zrelaksować 
w saunie, popływać w basenie, można również skorzystać z któregoś zabiegów: 
z masażu i peelingu, a gdy pogoda dopisze – pospacerować po plaży. Vienna Ho-
use amber Baltic przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, dostosowując się 
do najnowszych wytycznych. we wszystkich pomieszczeniach znajdują się płyny 
do dezynfekcji, obsługa zawsze zasłania usta i nos, stoliki w restauracjach i ka-
wiarni są regularnie dezynfekowane, a menu można sprawdzić w telefonie. dodat-
kowo z recepcją można skontaktować się przez mobilny concierge.

Hotel  położony jest w samym centrum Karpacza. To rodzinny biznes, którego 
największym atutem jest strefa wellness i gabinety spa. w ofercie mają szeroki 
wachlarz zabiegów i rytuałów relaksacyjnych na twarz oraz ciało. Strefa wellness 
obejmuje basen, bezchlorowe jacuzzi – bezpieczne dla dzieci, jacuzzi amerykań-
skie oraz świat saun: suchą, parową i infrared. wszystkie zabiegi bazują na świa-
towej klasy kosmetykach jak Sothys, Klapp, Guam oraz produktach organicznych 
marki Team dr Joseph. Jednym z tych zabiegów jest liftingujący masaż twarzy Ko-
bido. To pochodzący z Japonii intensywny masaż twarzy oraz głowy. Ma działanie 
odmładzające. redukuje zmarszczki mimiczne i poprawia owal twarzy. Połącze-
nie drenażu limfatycznego, akupresury i przede wszystkim technik liftingujących 
przynosi bardzo dobre efekty i jest alternatywą dla medycyny estetycznej.

Po palącym słońcu, kąpielach w morzu i ciepłym piasku zostało tylko wspomnie-
nie. Nadeszła jesień. Czas przygotować się na nową porę roku. Pomóżmy utrzy-
mać ciału jak najdłużej wspaniałą kondycję z lata. idealnym jesiennym zabiegiem 
polecanym w Centrum Kosmetycznym Green SPa znajdującym się w hotelu Bel 
Mare resort jest oczyszczająco-regenerujący zabieg na ciało z zastosowaniem 
imbirowego aromatycznego peelingu solnego oraz ekocertyfikowanego ma-
sła Shea. Peeling zastosowany w zabiegu jest bogaty w bocheńską sól jodowo
-bromową, naturalne oleje, masło Shea oraz aromatyczny cynamon. doskonale 
złuszcza martwy naskórek, oczyszcza i odświeża skórę. Następnie zastosowane 
w tym zabiegu rozgrzewające masło do ciała, oparte na ekocertyfikowanym ma-
śle Shea i odżywczych olejach roślinnych, zapewnia efekt długotrwałego nawilże-
nia i  odżywienia skóry. dodatkowo odbudowuje warstwę lipidową i  poprawia 
elastyczność naskórka.

Promenada Gwiazd 1, Międzyzdroje
www.viennahouse.com

Nad Łomnicą 20c, Karpacz
www.konradowka.pl

Bursztynowa 1, Międzyzdroje
www.belmare.pl

Prestiż poleca

Vienna House Amber Baltic

Hotel Konradówka Wellness &Spa

Bel Mare Resort

SPA –  reLAKS dLA duSZy i ciAŁA
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Filozofia ostoi SPa znajdującej się w osadzie opiera się na dwóch filarach: wy-
korzystaniu nowoczesnych kosmetyków marki Skeyndor oraz produktów autor-
skich w 100% naturalnych. Jednym z pakietów jest relaks w SPa, który obejmuje: 
2 noclegi, śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. do wyboru: zabieg normalizu-
jący lub zabieg z płatem kolagenowym, rytuał detoksykujący Spa Senses, masaż 
twarzy, szyi i dekoltu lub masaż stóp dla każdej osoby. Ponadto można skorzystać 
z Groty Solnej, z kompleksu wellness & SPa, który obejmuje: basen wewnętrz-
ny (całoroczny) i zewnętrzny (otwarty w sezonie letnim), sauny: fińska, rzymską, 
infrared, salę fitness z masażerami rolletic, jacuzzi, strefę wypoczynkową z pod-
grzewanymi, kamiennymi leżankami. do tego godzinę gry w kręgle w Centrum 
rozrywki Pohulanka, korzystanie z siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia. do dys-
pozycji gości jest również niestrzeżony hotelowy parking.

Spa w Hotelu w Grzybowie wyposażone jest w nowoczesne gabinety, w których 
doświadczony personel odkrywa przed gośćmi świat ekologicznej kosmetologii. 
wszystkie zabiegi na twarz i ciało bazują na organicznych, ekologicznych, natu-
ralnych kosmetykach, których głównym składnikiem jest olej z rokitnika. Charak-
teryzuje się on bardzo dużą zawartością witaminy, przeznaczony jest głównie do 
pielęgnacji skóry przesuszonej, łuszczącej się i podrażnionej. w hotelu znajduje 
się także strefa wellness do której należą: basen, jacuzzi, sauna sucha i  łaźnia 
parowa. Saltic Love to jeden z pakietów, przeznaczony dla par, który obejmuje: 
2 noclegi,  butelkę Prosecco,  śniadanie, kolację, uroczystą kolację przy blasku 
świec z lampką wina. do tego pobyt w romantycznym Spa, a w jego ramach: aro-
materapeutyczny masaż całego ciała dla dwojga oraz dostęp do strefy wellness 
& Spa z basenem wewnętrznym, brodzikiem dla dzieci, 2 jacuzzi, sauną suchą 
i łaźnią parową.

w hotelowej strefie wellness & Spa można zadbać o ciało i ducha. Na gości czeka 
szereg zabiegów, seansów, rytuałów, w tym masaże lecznicze, relaksacyjne, za-
biegi regenerujące, a także basen i kameralna grota solna, która wspomaga lecze-
nie górnych dróg oddechowych, astmy i nerwicy. Można również skorzystać z za-
jęć z fitnessu i lekcji squasha. Jesień nad morzem to idealny czas by podładować 
baterie. Tak też nazywa się jeden z pakietów, w skład którego wchodzą: noclegi, 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, zajęcia ruchowe na basenie, nording 
walking, masaż pleców ciepłą czekoladą, rabat -50% na wybrane zabiegi w spa, 
rabat -20% na squash, nieograniczony dostęp do seansów w grocie solnej oraz 
kompleksu basenów z gejzerami i kaskadami wodnymi, nieograniczony dostęp do 
kompleksu wellness: wanna spa, sauna sucha, pokój wypoczynkowy i sali fitness.

elgiszewo 37, Ciechocin
www.osadakarbowko.pl

Nadmorska 36c, Grzybowo
www.hotelsaltic.pl

T. Kościuszki 16, Kołobrzeg
hoteldivaspa.pl

Osada Karbówko Wellness & SPA

Hotel Saltic resort & Spa

Hotel diva Spa

SPA –  reLAKS dLA duSZy i ciAŁA
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ośrodek wypoczynkowy położony nad morzem i w sąsiedztwie sosnowego lasu 
to miejsce, gdzie można poddać się głębokiej odnowie na poziomie fizycznym 
i umysłowym. Służy temu szereg zabiegów z dziedzin masażu, terapii manual-
nych, kosmetologii i  ogólnej pielęgnacji skóry. Jednym z  takich zabiegów jest 
rokitnikowy rytuał odprężenia, to połączenie głęboko relaksacyjnego, harmo-
nijnego masażu całego ciała wraz z peelingiem opartym na naturalnych kosmety-
kach bazujących na oleju z rokitnika. Pozwala na skuteczny i głęboki detoks oraz 
pełne odprężenie. rokitnik zawiera dużo drogocennych składników m.in. witami-
nę C i karotenoidy, które intensywnie regenerują skórę, posiadają działanie prze-
ciwzmarszczkowe i antyoksydacyjne, dzięki czemu spowalniają proces starzenia 
się skóry i chronią przed wolnymi rodnikami.

wśród wielu dających bardzo dobre efekty zabiegów, centrum odnowy biologicz-
nej Biały Kamień proponuje infuzję tlenową, która działa na skórę odmładzająco. 
Metoda bazuje na technologii hiperbarycznego tlenu, a także na rozprowadzeniu 
po skórze skoncentrowanych składników aktywnych. Jednym z najważniejszych 
elementów są dwie postaci kwasu hialuronowego, który łączy włókna kolagenu 
i elastyny oraz wpływa na fibroblasty, dzięki czemu skóra zyskuje jędrność, ela-
styczność i gładkość. do cząsteczek kwasu przyłączają się również witaminy a, 
e i C, aloes i oleje roślinne z jojoby. Przy systematycznych zabiegach dochodzi 
do wypełnienia zmarszczek, redukcji cienkich linii, wygładzenia okolicy oczu i ust 
oraz poprawy konturów twarzy. Kwas hialuronowy zapewnia jędrną i  napiętą 
skórę, a hiperbaryczny tlen i aktywne składniki serum rozjaśniają przebarwienia 
i poprawiają koloryt skóry. infuzja tlenowa jest wskazana przede wszystkim dla 
osób mających problemy z trądzikiem, łuszczycą oraz egzemą. 

Znajdziemy tu szereg różnych zabiegów na każdą okazję. Jednym z nich jest pa-
kiet rozgrzewający Ciepło Bazaltu. Składa się z dwóch części: strefy wellness i ry-
tuału Ciepło Bazaltu. w Strefie wellness znajdują się tradycyjne łaźnie spa, sauna, 
rzymski pokój relaksu tepidarium oraz natryski wodne (z programami wykorzy-
stującymi technologie audiowizualne). dodatkową atrakcją jest grota śnieżna ze 
sztucznym śniegiem, a także strefa jacuzzi. rytuał Ciepło Bazaltu to relaksująca 
droga do dobrego samopoczucia dzięki leczniczej mocy dotyku, idealnej gładko-
ści bazaltu i promieniującemu ciepłu. Szczególnie polecany jest osobom narażo-
nym na stres. Najpierw wykonywany jest peeling egzotyczny pleców, a następnie 
zostaje nałożona maska samorozgrzewająca na plecy (okład folią termiczną i cie-
płym kompresem). Zabieg kończy masaż pleców kamieniami La Stone. Podgrza-
ne kamienie bazaltowe pobudzają pozytywną energię organizmu, wpływają wita-
lizująco oraz dogłębnie rozluźniają. delikatnie otulające ciepło kamieni dociera do 
ognisk bólu i napięć. wycisza i uspokaja.

Turystyczna 1, Międzywodzie
www.marenaspa.pl

Leśna 8, Świeradów-Zdrój
www.bialykamien.com

Plac rodła 8, Szczecin
spabaltica.pl

Marena Wellness & Spa

Hotel & Medi-SPA Biały Kamień****

Baltica Wellness & Spa
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Pozwól sobie na relaks

komfortowe warunki wypoczynku |  wyśmienita kuchnia |  basen, sauna, jacuzzi
atrakcyjna okolica |  cisza, spokój |  niecałe 1,5 godziny jazdy od szczecina

Okra resOrt&spa
drawsko pomorskie,  ul.  jeziorna 12

tel.  94 357 13 00 |  email:  recepcja@okraresort.pl |  www.okraresort.pl





Relaksacyjny weekend 
nad morzem

„weekendy w  Vienna House amber Baltic międzyzdroje powinny być refundowane 
przez nFz”. tak oceniła pobyt w międzyzdrojach agnieszka z bloga ciasteczkolandia. 
z pewnością szum fal, domowa, ale zarazem luksusowa atmosfera w hotelu i centrum 

spa pozwalają oderwać się od codzienności oraz ukoić skołatane nerwy.

Strefa spa w Vienna House amber Baltic Między-
zdroje nie jest może duża, ale jest tam wszystko, 
czego potrzeba do relaksu. Można potrenować 
w  basenie zewnętrznym lub wewnętrznym, wy-
grzać się w fińskiej saunie i odpocząć w pokoju re-
laksu, a także poddać się jednemu z oferowanych 
masaży. Może to być coś klasycznego – na przy-
kład masaż klasyczny z akupresurą czy sportowy, 
albo coś bardziej orientalnego – masaż rosyjski 
miodem, Lomi-Lomi czy aromateraupetyczny. do-
datkowo chcąc zadbać o swoją skórę przed zimą, 
można połączyć masaż z  peelingiem – takie za-
biegi mają bardzo smaczne nazwy: „kawowo-ka-
kaowa rozkosz”, „różane marzenia” czy „zabieg 
orientalno-tropikalny”. a po takiej dawce relaksu 
można udać się do swojego pokoju z widokiem na 
morze i  na tarasie wypić kieliszek dobrego wina 
czy prosecco. w Vienna House amber Baltic Mię-
dzyzdroje każdy pokój oferuje taką panoramę, 
a  wystrój wnętrz inspirowany morzem idealnie 
komponuje się z szumem fal zza okna. w ten spo-
sób możesz też celebrować Boże Narodzenie albo 
przywitać Nowy rok. relaks zapewniony. 
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Górskie przyjemności dla ciała i ducha
w samym sercu karpacza, jednego z ulubionych miejsc miłośników gór, nart i wszystkich ludzi spragnionych 
odpoczynku, w  bajecznych okolicznościach przyrody, stoi Hotel konradówka wellnes & spa. Prowadzony 
z  pokolenia na pokolenie rodzinny biznes przyciąga gości nie tylko wyjątkowym położeniem ale również 
stylowymi wnętrzami, wyśmienitą kuchnią, przyjazną i ciepłą atmosferą. Jego największym atutem jest strefa 
wellness i gabinety spa, w których zadbamy o przyjemności ciała i ducha. o tym, dlaczego warto zatrzymać się 

w konradówce rozmawiamy z córkami właścicieli, które prowadzą hotel już w trzecim pokoleniu.

strefa wellness oraz gabinety spa 
to wasza specjalność. na jakie przy-
jemności warto się skusić, zatrzymu-
jąc się w waszym hotelu?
Mamy szeroki wachlarz zabiegów i  ry-
tuałów relaksacyjnych na twarz oraz na 
ciało. wszystkie zabiegi bazują na świa-
towej klasy kosmetykach jak Sothys, 
Klapp, Guam oraz produktach organicz-
nych marki Team dr Joseph. Jesień to ide-
alny moment, by zadbać o naszą skórę, 
dlatego teraz szczególnie polecamy za-
biegi regenerujące oraz te o silniejszym 
działaniu. Zabieg sezonowy na twarz 
od firmy Sothys działa na skórę detok-
sykująco, a jego piękny zapach pobudza 
zmysły. Z kolei do pielęgnacji całego cia-
ła proponujemy rytuał relaksacyjny So-
thys „Hanakasumi”, który inspirowany 
jest tradycjami japońskimi. Strefa well-
ness to przede wszystkim piękny basen, 
bezchlorowe jacuzzi – bezpieczne dla 
dzieci, jacuzzi amerykańskie oraz świat 
saun (sucha, parowa i infrared). 

w  ofercie macie Państwo bardzo 
atrakcyjne pakiety pobytu. co szcze-
gólnego szykujecie na obecny sezon?
To prawda, dbamy o to by nasze pakiety 
były atrakcyjne i każdy z gości mógł zna-
leźć cos dla siebie niezależnie od tego 
czy przyjeżdża na weekend czy na dłuż-
szy pobyt. Nasz hotel jest ceniony przez 
gości za pyszne jedzenie i  wyjątkowe 
spa – te dwie rzeczy zawsze znajdują się 
w każdym pakiecie.
Przed nami okres świąteczno-nowo-
roczny, dlatego już teraz zapraszamy 
do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia 
w  naszym hotelu. To dla nas szczegól-
nie wyjątkowy czas, wkładamy dużo 
serca w to, by było rodzinnie, kameral-
nie i  niezwykle smacznie. Nie zabrak-
nie tradycyjnej wigilii ze świątecznymi 
potrawami, kolędowaniem i wizytą św. 
Mikołaja. Zaraz po świętach zaprasza-
my na Sylwestra w Konradówce, a także 
na ferie zimowe – w  promocyjnym pa-
kiecie z jedną nocą gratis. Nie zabraknie 
smacznych obiadokolacji, animacji dla 
dzieci, na miejscu będzie można umówić 
się na lekcje z instruktorem narciarstwa 
i snowboardu.

osobną rzeczą są atrakcje dla naj-
młodszych. Państwa hotel to także 
idealne miejsce dla dzieci. 
Nasz hotel to wielopokoleniowa i  ro-
dzinna tradycja. Myślę, że to właśnie dla-
tego tak dobrze czują się u nas rodziny. 
Najważniejszym punktem dla najmłod-
szych jest bawialnia z  pięknym wido-
kiem na Śnieżkę. Plac zabaw, niezliczo-
na ilość zabawek, klocków i pluszaków, 
kącik czytelniczy – tutaj nie można się 
nudzić! Najwspanialszym elementem 
jest malowany sklepik i domek z ogród-
kiem – to ulubione miejsca dzieci. 

słyniecie Państwo z  bardzo dobrej 
kuchni. czym się charakteryzuje? 
Kuchnia to nasze oczko w  głowie. Tra-
dycyjne dania bazujące na domowych 
przepisach to właśnie to, z czego słynie 
Konradówka. razem ze znakomitym sze-
fem kuchni dbamy, aby dania na każdy 
dzień były różnorodne, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Śniadania obfitują w  po-
trawy wytrawne i słodkie, obiadokolacje 
z wyborem zup i kilku dań mięsnych, a do 
tego zawsze propozycja wegetariańska. 
Goście bardzo sobie chwalą duży wybór 
świeżych warzyw, owoców oraz słodkich 
wypieków i deserów.

Państwa hotel to rodzinny biznes, 
prowadzony z  pokolenia na pokole-
nia, od 40 lat. 
Hotel został stworzony od zera przez 
naszych rodziców i  dziadków. Zaczęli 
od niewielkiego pensjonatu z  zaledwie 
13 pokojami, który następnie pieczoło-
wicie rozbudowywali i  modernizowali, 
aż do obecnej formy. Nie ma jednego 
przepisu na sukces. To jest efekt wie-
lu zmiennych, które w  naszym hotelu 
po prostu działają. Z  pewnością tymi 
najważniejszymi jest autentyczność 
oraz pełne zaangażowanie całej rodzi-
ny i naszych wieloletnich pracowników 
w tworzenie tego wyjątkowego miejsca 
jakim jest Konradówka. Nie prowadzimy 
hotelu tylko go tworzymy. Jeśli szukać 
jednego przepisu na sukces to właśnie 
w tym podejściu. 

dziękuję za rozmowę.

Hotel konradówka wellness & spa
ul. Nad Łomnicą 20C  |  58-540 Karpacz
e-mail : hotel@konradowka.pl  |  telefon : 757618173
www.konradowka.pl

rozmawiała: aneta dolega / foto: materiały promocyjne
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Peeling chemiczny 
– sposób na skórę pełną blasku

Jeśli twoja skóra nosi jeszcze przyjemną dla oka letnią opaleniznę i chciałabyś zatrzymać ją na dłużej, 
postaw na peeling chemiczny, który jej nie zetrze, a jeszcze bardziej podkręci. o sposobie działania, 
efektach i  rodzajach peelingów porozmawialiśmy z  kosmetolog agatą kampioni, właścicielką 

instytutu urody Be Beauty.

wiele pań myśli, że peeling chemiczny usunie opaleniznę i wstrzy-
muje się z jego wykonaniem jesienią. czy słusznie?
Zdecydowanie nie, bo dzieje się wręcz odwrotnie. Za opaleniznę odpowia-
da melanina, która gromadzi się na poziomie skóry właściwej, a peeling 
złuszcza wyłącznie martwe komórki wierzchniej warstwy – naskórka. 
Pozwalamy więc skórze oddychać, dzięki czemu lepiej i łatwiej można ją 
nawilżyć, a nawilżona skóra to piękna opalenizna. 

na jakie jeszcze efekty można liczyć?
Peeling chemiczny stosuje się przede wszystkim na przebarwienia i blizny, 
ale dobrze sprawdza się po prostu, gdy oczekujemy ogólnej poprawy wy-
glądu skóry i wyrównania jej kolorytu. Złuszczy martwe komórki naskór-
ka, dzięki czemu cera będzie rozświetlona, a kremy i, co za tym idzie, ich 
składniki aktywne będą się lepiej wchłaniać. Pozwoli pozbyć się proble-
mów z wypryskami, zmniejszy widoczność przebarwień, a  także obkur-
czy pory i zniweluje drobne zmarszczki. To doskonały sposób na szarą, 
zmęczoną cerę, z jaką często przychodzi nam się zmierzyć jesienią i zimą.

Jakie preparaty pani stosuje i  czy ich działanie różni się między 
sobą?
Posiadam w gabinecie wiele peelingów, z których najczęściej tworzę au-
torskie mieszanki i proponuję klientom terapię dostosowaną bezpośred-
nio do problemów i rodzaju ich skóry. Najczęściej wykorzystuję 3 preparaty:
– Sensi Peel o  delikatnej formule zaprojektowanej dla szczególnie 

wrażliwej skóry o  każdym fototypie. Zabieg wzmacnia i  rozjaśnia 
cerę zniszczoną nadmierną ekspozycją na promieniowanie uVa/uVB 
oraz skórę odwodnioną i  z  przebarwieniami. działa też profilaktycz-
nie: przeciwzapalnie i przeciwtrądzikowo. Zapobiega migracji bakterii 
i stanowi świetną terapię skóry z trądzikiem różowatym i rumieniem 
utrwalonym;
– ultra Peel i, podobnie jak pierwszy preparat, sprawdzi się przy hi-
perpigmentacji oraz skórze suchej i  odwodnionej. Przeznaczony jest 
dla skóry dojrzałej oraz o różnym stopniu wrażliwości. Pomaga zniwe-
lować nawet nieco głębsze zmarszczki, objawy fotostarzenia i zmiany 
trądzikowe u osób dorosłych. efektami zabiegów są znaczna poprawa 
kolorytu, gęstości i napięcia skóry oraz wzrost jej nawilżenia;
– Perfecting Peel to z kolei unikalna kompozycja alfa-hydroksykwasów, 
skierowana do pielęgnacji skór wrażliwych, starzejących się, z  prze-
barwieniami, a  nawet pęknięciami. wyrównuje teksturę skóry, spły-
ca drobne linie oraz zmarszczki, jednocześnie przywracając jednolity 
odcień skóry. Zabieg stanowi idealne rozwiązanie dla skór wrażliwych 
oraz o wyższych fototypach, czyli jaśniejszych karnacjach.
Peeling chemiczny jest jednym z najbardziej bezpiecznych zabiegów i – 
co ważne – jego efekty utrzymują się naprawdę długo.

dziękuję za rozmowę.

Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 
tel. 513 086 098
       /instytut urody Be Beauty  
www.bebeauty.szczecin.pl 

rozmawiała: Karina Tessar  
foto: dagna drążkowska-Majchrowicz
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 Jesień nad morzem
 wybierając hotel nad morzem, warto wybrać taki, który oprócz pięknych okoliczności przyrody, oferuje 
również inne formy relaksu jak baseny i centrum sPa. w Bel mare resort położonym w międzyzdrojach 
zrelaksujemy się niezależnie od pogody, a kosmetyczne i  lecznicze zabiegi wzmocnią nasze zdrowie 
i urodę, przy okazji pozwolą zapomnieć o codziennych troskach. Jesień w takim miejscu zagwarantuje 
nam wypoczynek, który sprawi, że nabierzemy energii przed nadchodzącą zimą. a  oto z  jakich 

przyjemności możemy skorzystać w październiku w Bel mare resort.

 Na pewno warto skorzystać z ich specjalnego PaKieTu SPa, który obej-
muje: minimum 2 noce w komfortowych i przestronnych apartamentach 
dBL, Suite, Suite Lux, Suite Premium, dostęp do placu zabawi nowocze-
śnie wyposażoną salę zabaw dla dzieci Kids Play. Ponadto obfite śnia-
dania i  obiadokolacje w  formie bufetu, bezpłatne korzystanie ze strefy 
basenowej i  saun oraz szlafroki i  kapcie. dodatkowo w  całym obiekcie 
dostępne jest bezpłatne wi-Fi.

Poza tym, podczas pobytu w  obiekcie możemy skorzystać z  pa-
kietu zabiegów SPa, który obejmuje zabiegi indywidualnie 
dobrane do po¬trzeb naszej skóry. Są to nowoczesne zabiegi 
pielęgnacyjne twarzy, poprzedzone szczegółową analizę skóry, re-
generujący masaż naturalnym masłem shea, a także specjalistycz-
ny zabieg na dłonie, który wygładza i regeneruje skórę i wzmacnia  
paznokcie.

e-mail: rezerwacja@hotelbelmare.pl
tel. +48 91 885 89 00
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Jedno z najbardziej zaawansowanych

technologicznie  centrów medycznych w Polsce.

 AMC Art Medical Center

ul. Langiewicza 28/U1,  70-263 Szczecin

 tel. +48 91 820 20 20

www.artmedicalcenter.eu


