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Sprzymierzeńcy
piękna
Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
Dermalogica właśnie zakończył rozbudowę.
To doskonała wiadomość dla miłośników
piękna. Nowe gabinety oznaczają też nowe
zabiegi. Dermalogica szykuje rewolucję.
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Edyta Słupczewska
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
gdzie na wydziale farmaceutycznym ukończyła studia
magisterskie z kosmetologii. Jej zaangażowanie oraz
pasja zostały dostrzeżone przez kolegów i koleżanki
z branży i pełni obecnie funkcję wiceprezesa Polskiego
Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.
Pochodzi z Koszalina i – jak sama mówi – to miejsce
było dla niej zawsze wyjątkowe.
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Pod powierzchnią skóry,
którą widzisz, jest skóra, jakiej
pragniesz. Odkryj ją już dziś
Tekst: Katarzyna Chybowska
/ Fot. Izabela Bobrowicz

Po roku wracamy do Instytutu Kosmetologii i Medycyny
Estetycznej Dermalogica,
gdyż sporo się tu zmieniło
od naszej ostatniej wizyty.
Wita nas, jak zawsze, zapach
świeżych kwiatów w recepcji
i uśmiechnięci profesjonaliści, w rękach których możemy czuć się bezpiecznie.

W drzwiach czeka na nas Edyta Słupczewska, właścicielka Instytutu.
– Dłużej nie mogliśmy czekać z rozbudową – uśmiecha się, widząc nasze
zdumione miny. – I choć to ogromne przedsięwzięcie, musieliśmy się na
nie zdecydować, bo ciągle nam przybywa pacjentów, a przecież zarówno
godziny przyjęć, jak i komfort zabiegów, muszą być na najwyższym poziomie. Poza tym zdecydowałam się na wprowadzenie kilku nowych, innowacyjnych zabiegów, na które trzeba było znaleźć miejsce.
Instytut ma teraz sto metrów kwadratowych przestrzeni zabiegowej oraz
wygodną, przyjazną i miłą dla oka poczekalnię. – Cztery w pełni wyposażone, profesjonalne i eleganckie gabinety, którymi teraz dysponujemy, na
pewno spodobają się naszym pacjentom, jak i – mam nadzieję – nowości,
które im teraz oferujemy – dodaje Edyta Słupczewska.

Tylko w Dermalogice
Dzięki rozbudowie Instytutu, Dermalogica może zaproponować nam teraz zabieg Regenera Activa, który sprawia, że będziemy mogli cieszyć się
bujnymi i mocnymi włosami. – To prawdziwa rewolucja. Nie musimy już
decydować się na chirurgiczną operację przeszczepu cebulek. Zabieg mikroprzeszczepu włosów Regenera Activa jest nie tylko prosty, ale też bardzo szybko widać efekty – wyjaśnia ekspertka. – Zabieg jest trzyetapowy.
Najpierw lekarz pobiera trzy niewielkie wycinki skóry o średnicy około
dwóch i pół milimetra. Pacjent jest w tym czasie znieczulony, więc nie
trzeba się martwić o jakikolwiek dyskomfort. W kolejnym etapie za pomocą specjalnego urządzenia wyizolowujemy z pobranej tkanki komórki pro-
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genitorowe, komórki macierzyste i czynniki wzrostu, które
mają zdolności regeneracyjne. Tak przygotowany preparat
jest następnie wstrzykiwany metodą mezoterapii w skórę
głowy. Efekt, i to naprawdę spektakularny, widać już po
czterdziestu dniach.
Zabieg ten jest nie tylko skuteczny i bezbolesny. Trwa też
zaledwie dwadzieścia-trzydzieści minut. Do tego nie wymaga powtarzania. – Kolejny możemy wykonać dopiero po
dwóch-trzech latach – zaznacza Edyta Słupczewska. – Mogą z niego skorzystać tak panowie, jak i panie. Nie ma też
żadnych przeciwwskazań, oprócz tego, że nie można być
zupełnie pozbawionym owłosienia.

MAGAZYN MIEJSKI

Dodajmy, że Dermalogica oferuje zabieg Regenera Activa
jako jedyny gabinet na Pomorzu Środkowym.
Instytut szykuje też nam inną niespodziankę: za kilka
tygodni będziemy mieli możliwość skorzystania tu
z witaminowych kroplówek. – Sprowadzamy urządzenie,
które cieszy się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych, a dzięki któremu za pomocą zaledwie dotyku dłoni będziemy mogli określić zawartość metali
ciężkich w naszym organizmie i dopasować odpowiednią, witaminową kurację – zdradza nieco właścicielka Instytutu. – O szczegółach pacjenci dowiedzą się wkrótce.
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Będziecie w dobrych rękach
Plan na stworzenie Instytutu Kosmetologii i Medycyny
Estetycznej z prawdziwego zdarzenia Edyta Słupczewska
miała jeszcze zanim wybrała się na studia. Kosztowało ją
to wiele wyrzeczeń, pracy i osobistych kompromisów. Ale
jeśli chodzi o gabinet, tu nie ma mowy o ustępstwach.
– Pracują u nas tylko eksperci w swoich dziedzinach, kosmetolodzy oraz lekarze. Wykształcenie oraz doświadczenie przekłada się na jakość usług, a te chcemy oferować
tylko z najwyższej półki – stwierdza kategorycznie założycielka Instytutu.
Dlatego sprzęt oraz zabiegi, które można znaleźć w ofercie
Dermalogiki nasza rozmówczyni najpierw testuje zawsze
na sobie. Wiąże się to z częstymi podróżami w różne zakątki Polski i nie tylko. – Lubię trzymać rękę na pulsie. Medycyna estetyczna jest dziedziną, która rozwija się w bardzo
szybkim tempie. Między tym, co mogliśmy oferować naszym pacjentom piętnaście lat temu, a tym, co jesteśmy
w stanie zrobić dziś, jest ogromna przepaść – uważa pani
Edyta. – To zaś sprawia, że ciągle musimy podnosić swoje
kwalifikacje.

Perełki w ofercie
Lista zabiegów dostępnych w Instytucie Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej Dermalogica jest bardzo długa.
– Zdaję się też na opinie ekspertów. Z dumą mogę powiedzieć, że mamy w ofercie najlepsze na świecie lasery. Większość dostępnych u nas urządzeń oraz kosmetyków chlubi
się tytułem Perły Dermatologii Estetycznej – nie ukrywa
dumy nasza rozmówczyni.
To istotna uwaga, jako że Perły Dermatologii Estetycznej
to organizowany od trzynastu lat prestiżowy konkurs na
najlepsze produkty stosowane w estetyce lekarskiej. O tym,
kto otrzyma statuetkę, decyduje grono najlepszych specjalistów z kraju.

Marzena Domazer

Joanna Kalkowska
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Gorący okres
Jesień to idealny okres na przeprowadzanie wielu zabiegów, dlatego pracy w Dermalogice nie brakuje.– Cieszę się,
że remont za nami i możemy skupić się już tylko na pacjentach. Wielu przychodzi do nas o tej porze roku z kilkoma
problemami naraz. Dzięki wywiadowi i rozmowie, bazując
na naszym doświadczeniu, możemy zaoferować pacjentom
najczęściej jeden zabieg, który w krótkim czasie da oczekiwane efekty – zaznacza Edyta Słupczewska.
Naszą uwagę zwrócił laser frakcyjny Alma Harmony
Pro. I – jak się okazuje – słusznie, ponieważ w Koszalinie
dysponuje nim tylko Dermalogica. – To doskonałe narzędzie, które działa za pomocą dwóch technik: nieablacyjnej
oraz ablacyjnej. Pierwsza technika nie narusza naskórka,
tylko dyskretnie odmładza. To świetne rozwiązanie dla pacjentów ceniących sobie dyskrecję lub chcących uniknąć
niezręcznych pytań, niepotrzebnych plotek – wyjaśnia Edyta Słupczewska. – Druga technika polega na „dziurkowaniu”
skóry wiązką lasera, co doskonale spłyca blizny, rozstępy
i zmarszczki. Jest doskonałą metodą na poprawienie wyglądu owalu twarzy.
Dermalogica oferuje zabiegi Alma Harmony Pro z użyciem różnych, specjalistycznych głowic. – Głowica DyeVL
to nasza broń w walce z naczynkami, trądzikiem różowatym i przebarwieniami skóry. Głowica NIR nazywana jest
liftingiem bez skalpela, służy do napinania i zagęszczania
skóry zarówno na twarzy, jak i na ciele, ma też możliwość
ujędrnienia skóry na pośladkach, wewnętrznej stronie ud
i zlikwidowania luźnych ramion, tak zwanych pelikanów,
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tak odpornych na ćwiczenia.
Sporo klientów pyta również o najbardziej zaawansowany
laser diodowy VECTUS, który skutecznie, szybko i trwale usuwa owłosienie. – Dla mnie najważniejsze jest to, że
Vectus różni się od swoich poprzedników tym, że skanuje
skórę, określając zawartość barwnika w skórze oraz kolor
i gęstość włosów i na tej podstawie ustala parametry, według których zabieg staje się bezpieczny i bardzo efektywny – podkreśla Edyta Słupczewska, właścicielka Instytutu
Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica. n
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