8

C

W KOSZALINIE
JAK W NOWYM YORKU.
NOWOŚCI W INSTYTUCIE
DERMALOGICA
Cztery gabinety zabiegowe, przestronna recepcja oraz dwie
platformy multimedialne ukryte w lustrach, które umilają pacjentom
czas oczekiwania - tak dziś wygląda DERMALOGICA Instytut
Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w Koszalinie.
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PIĘKNA I ZDROWA SKÓRA

– Zawsze powtarzam to swoim
pacjentom, że najbardziej istotną rzeczą jest poprawa stanu
skóry, maksymalne jej zagęszczenie, co w istotny sposób
wpływa na likwidację zmar-

Nowoczesne, przestronne
wnętrza instytutu są jego
wizytówką.
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hoć
remont
instytutu zakończył
się
zaledwie kilka
miesięcy temu, a całość
ma dziś już powierzchnię
p o n a d 1 0 0 m k w. , t o w p l a nach są kolejne rozbudow y.
– Gabinet cały czas się rozwija, nieustannie śledzimy światowe trendy medycyny estetycznej, a co za tym idzie wprowadzamy nowe zabiegi – podkreśla
Edyta Słupczewska, założycielka oraz właścicielka Instytutu
Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica.
Oferta gabinetu jest bardzo
szeroka - posiada on największy
zakres usług na Pomorzu Środkowym. Nowoczesny sprzęt i zabiegi są ważne, ale tym, co sprawia, że koszalinianie (i nie tylko)
wybierają Instytut, jest podejście
do pacjenta.
– Ważne jest to, aby zawsze
indywidualnie dostosować zabieg do potrzeb skóry pacjenta.
I tu kluczowe jest pierwsze spotkanie, konsultacja, podczas której poznajemy potrzeby pacjenta oraz jego problemy skórne,
z którymi nie może sobie poradzić. Bardzo często pacjenci trafiają do nas z kilkoma różnymi
problemami skórnymi i wtedy
bardzo ważne jest odpowiednie
zaplanowanie zabiegów, aby
uzyskać jak najlepsze efekty
w jak najkrótszym czasie – wyjaśnia ekspertka.
– Idealnym przykładem może tu być wykonanie zabiegów
laserowych, a po nich zabiegów
z zakresu medycyny estetycznej
- takich jak mezoterapia, wypełniacze, botoks. Jeśli pacjent kwalifikuje się do wykonania nici będą one zawsze ostatnim etapem
naszej pracy.
W Instytucie obecnie proponowane są Nici Strong Lift 4D,
które są najnowszą i najsilniejszą generacją nici haczykowych
dostępnych na rynku. Mają największą siłę uniesienia tkanki siła ciągu robi wrażenie, jest to
aż 2,7 kg!
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Edyta Słupczewska skupia
się na jak najlepszym
doborze zabiegów.
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szczek oraz wiotkości na skórze,
ale najlepiej zrobić to w sposób
jak najbardziej naturalny. Jak?
Po prostu zmobilizować skórę
do pracy, wykonując zabiegi laserowe, peelingi dermatologicz-

ne lub mezoterapie – podpowiada Edyta Słupczewska.

DOBRZE SPRAWDZONA
- KLASYKA
NR 07 // 2018 // MM TRENDY

Urządzeń w gabinecie do tego typu zadań specjalnych nie
brakuje. Pro Acne - laser, który
poradzi sobie z każdym trądzikiem, DyeVl - laser - idealny
do usuwania przebarwień, na-
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– Warto też wspomnieć
o ClearLift - fraxelu nieablacyjnym do odmładzania skóry
od środka - idealny dla osób, które oczekują świetnych efektów
bez okresu rekonwalescencji,
czy też o iPixel - fraxelu ablacyjnym do likwidacji blizn, porów
skórnych, rozstępów oraz wygładzenia powierzchni skóry – dodaje właścicielka. – Często też
polecam NIR, czyli światło podczerwone, które liftinguje oraz
napina skórę.
Wśród urządzeń, które są
sprawdzone i dobrze znane
przez pacjentów Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w Koszalinie trzeba też
wspomnieć o Accent Prime będącym najsilniejszym laserem
do usuwania tkanki tłuszczowej,
cellulitu oraz likwidacji wiotkości skórnych. Pacjentom, którzy
chcieliby walczyć z cieniami
pod oczami, zwiększyć gęstość
włosów, zlikwidować tkankę
tłuszczową czy po prostu dotle-

nić skórę nie trzeba przedstawiać
karboksyterapii - terapii dwutlenkiem węgla, która świetnie
radzi sobie z tymi problemami.
– Endermologia - niezawodny sposób na smukłe, jędrne ciało, pozbawione cellulitu. Tu muszę przyznać, że jest zabieg,
od którego jestem uzależniona
i wykonuję go raz w tygodniu, to
taki mój sposób na odprężenie
po całym dniu pracy – wyznaje
Edyta Słupczewska. –Zresztą we
Francji endermologia jest traktowana po prostu jako styl życia
i Francuzki korzystają z niej
przez całe swoje życie.
Strzałem w dziesiątkę okazał
się wprowadzony kilka miesięcy
temu zabieg Regenera Activa.
– Pierwsza i tak rewolucyjna
technika odtworzenia i regeneracji włosów na świecie, to nie
tylko slogan. My dziś już widzimy wspaniałe efekty u naszych
pacjentów. Efektem zabiegu są
gęste, zdrowe włosy – wyjaśnia
ekspertka. – Podobnie jest
w przypadku Jett Plazma – niechirurgicznej metody likwidacji
nadmiaru skóry powiek. Tu też
efekty przerosły nasze oczeki-

wania. Wbrew pozorom problem z opadającą skórą powiek
dotyczy nie tylko starszych osób.
Zabieg ten polecam także pacjentom borykającym się z nadmiarem skóry na łokciach, kolanach i przy uszach. Dobrze radzi
sobie też ze zmarszczkami
nad górną wargą.

NOWOŚCI NA ŚWIECIE
I W KOSZALINIE

Ci, którzy zajrzą do Instytutu, teraz będą mogli też skorzystać
z
wielu
nowości.
Radiofrekwencja mikroigłowa
może być jednym z tych, które
narobią najwięcej zamieszania
na rynku.
– Zdecydowaliśmy się na jego
zakup, ponieważ to w tym momencie urządzenie, które przynosi największe efekty terapeutyczne w leczeniu blizn, rozstępów, a także bardzo silnie zagęszcza skórę – stwierdza Edyta
Słupczewska.
Jest to jeden z najlepszych zabiegów medycyny estetycznej
na świecie, określany jako nieoperacyjny lifting, ponieważ
energia dociera do najgłębszych
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czyń krwionośnych oraz odmłodzenia skóry - a to dopiero początek.

warstw skóry, zapewniając istotną poprawę w zakresie jędrności i napięcia skóry w dowolnym
obszarze twarzy i ciała, co zapewnia likwidację zmarszczek,
korektę owalu twarzy, wyrównanie powierzchni skóry i kolorytu. To urządzenie na pewno stanie się niezastąpionym w leczeniu blizn i rozstępów, zdecydowanie przewyższające stosowane do tej pory wszelkie metody.
– Bardzo się cieszę, że mamy
też najsilniejszy laser do usuwania trądziku, nie dość, że usuwa
bakterie powodujące trądzik, to
jeszcze usuwa całą pożywkę
tych bakterii, dzięki czemu uzyskujemy efekt gładkiej skóry
pozbawionej wyprysków. Mowa
oczywiście o laserze Pro Acne.
Pacjenci mają szczęście i dzięki Dermalogica mogą korzystać
z zabiegów, które są nowością
dla całego świata. Tu kolejnym
przykładem jest odmładzająca
moc kolagenu w postaci zabiegów Linerase oraz Nithya.
- Oprócz zabiegu na twarz
wprowadziliśmy kolagen o najwyższym na rynku stężeniu, 200
mg czystego produktu do zabiegów na ciało, dzięki czemu zabieg ujędrnia skórę, likwiduje
wiotkości po porodzie lub szybkiej utracie masy ciała, zwiększa
napięcie skóry na ramionach,
dekolcie, brzuchu czy piersiach,
a także redukuje rozstępy – wymienia zalety kosmetolog. – Jest
to już niemała rewolucja.
Mówiąc o kolagenie, trzeba
też przedstawić ostatnią nowość
w gabinecie, czyli zabieg
Linerase. – Po prostu przełom
w odmładzaniu skóry. Składa się
on z 3-etapowej procedury, gdzie
iniekcje kolagenowe poprzedzone są I etapem Peel Off - maską
na bazie retinolu modulującego
wytwarzanie keratynocytów,
wit. C, polipeptydów, rezorcyny,
kolagenu oraz kwasu hialuronowego. Dzięki tak bogatej kompozycji składników Peel Off wykonany przed zabiegiem Linerase
zmiękcza, nawilża i nieprawdopodobnie wygładza skórę. Dzięki czemu możemy przejść do II
etapu zabiegu, czyli iniekcji kolagenowych. Muszę podkreślić, że
kolagen Linerase to nowa generacja zabiegów. Nie przez przypadek właśnie ten zabieg został
nagrodzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych Perłą Dermatologii
Estetycznej. Bardzo szybko stał
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EDYTA SŁUPCZEWSKA
Wiceprezes Polskiego
Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.
Specjalizuje się w autorskich
procedurach peelingów medycznych oraz w zabiegach laserowych, które uważa
za przyszłość medycyny estetycznej. Ekspertka w zamykaniu naczyń krwionośnych oraz
w terapiach odmładzających.
Jest pierwszą osobą, która poznaje pacjenta oraz przeprowadza z nim szczegółowy wywiad dotyczący problemów
skórnych oraz efektów, jakich
pacjent oczekuje.
się też moim ulubieńcem. Uwielbiam ten efekt u swoich pacjentów: młoda, gęsta, sprężysta skóra.

EKSPERCI

Właścicielka
Instytutu
Dermalogica nie bazuje jedynie
na swoim doświadczeniu, w pracy opiera się także na opiniach
ekspertów danej dziedziny.
– Lubię otaczać się pięknem,
ale tak jak zaprojektowanie wnętrza Instytutu zostawiłam architektowi wnętrz, tak zatrudniam
i współpracuję z wieloma innymi fachowcami. Dlatego do zespołu dołączył kolejny specjalista, dr Mariusz Domagalski – mówi Edyta Słupczewska.
Doktor Domagalski jest właścicielem kliniki medycyny estetycznej MASI, znajdującej się
na urokliwym Starym Mieście
w Szczecinie. Współpracuje z Instytutem Dermalogica w Koszalinie, ciesząc się ogromną sympatią i uznaniem wśród pacjentek północno-zachodniej Polski.
Specjalizuje się w implantacji nici liftingujących, z których posiada międzynarodową klasę mistrzowską PDO (Master Class
Certificate), a także w zabiegach
medycyny estetycznej, m.in.
Profhilo, Radiesse, Botoks, Fibryna – nowość w medycynie
estetycznej.

TO DZIĘKI PACJENTOM

Gabinet wyróżnia nie tylko najwyższej jakości urządzenia i nowości, dostępne w światowej
klasy instytutach, ale przede
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wszystkim podejście do pacjentów.
– Praca z pacjentami zawsze
była i jest moją największą pasją
i cieszą mnie efekty, które uzyskujemy u pacjentów. Ich radość
jest dla mnie największą satysfakcją.
Oprócz nieustannego rozwoju oraz wprowadzania nowych
technologii, dbamy o komfort
naszych pacjentów, na których
zawsze czeka pyszna kawa z ekspresu, piękne kwiaty i aromaty
rozpylane
w
powietrzu
- z jednej strony są to szczegóły,
z drugiej strony są dopełnieniem
tak nowoczesnej placówki, jaką
jest Dermalogica – mówi pani
Edyta. – To pacjenci są inspiracją
do wprowadzania nowych za-

biegów. Rozmawiamy o tym czego oczekują, widzę też, czego potrzebują. Dlatego na pewno to,
co wprowadziliśmy ostatnio, to
nie koniec rewolucji. Jeszcze
w tym roku szykujemy prawdziwy przełom, jeśli chodzi o odmładzanie skóry.
Warto jednak śledzić stronę
Instytutu, ponieważ Edyta
Słupczewska w najbliższym czasie wybiera się do Francji na Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej IMCAS 2019,
gdzie pokazywane będą nowości i trendy medycyny estetycznej oraz chwilę później na podobny kongres do Nowego
Yorku, skąd na pewno przywiezie kolejne pomysły.
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Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej
Dermalogica
ul. Zwycięstwa 40/55-57
(w Centrum Handlowym
Jowisz, I piętro)
tel. 668 469 240
czynny: od poniedziałku
do piątku w godz. 8-20,
w soboty w godz. 10-14
instytut-dermalogica.pl
www.facebook.com/Instytut.Dermalogica

