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Magdalena Radomska: Coraz częściej ob-
serwujemy wokół nas pacjentów jak z sza-
blonu. Moda na powiększanie ust w stylu 
„Angeliny”, zbyt wydatne policzki i zamro-
żona mimika czoła. O co w tym wszystkim 
właściwie chodzi, skąd ta potrzeba?

Dr Marcin Bieńkowski: Rosnące tempo 
życia sprawia, że chcielibyśmy wszystko 

załatwiać telefonicznie lub mailowo. Tym 
trendom ulega także medycyna estetyczna. 
Dziś interesują nas szybkie zabiegi dające 
natychmiastowe efekty. Często nie mamy 
nawet czasu na wybór właściwego  spe-
cjalisty. Takie podejście bywa pułapką dla 
naszego zdrowia i wyglądu. Od kilku lat le-
karze  wymieniający doświadczenia na mię-
dzynarodowych sympozjach dostrzegają 

niebezpieczną tendencję do komercjalizacji 
medycyny estetycznej. Coraz częściej zdarza 
się, że rozmaite gabinety i modne ostatnio 
instytuty, nie posiadając wymaganej wie-
dzy oraz medycznego sprzętu oferują swo-
im klientom zabiegi odmładzające. Pacjenci 
natomiast z chęci oszczędności czasu i pie-
niędzy ulegają marketingowym hasłom bez 
pokrycia. Coraz częstsze przypadki użycia 

niecertyfikowanych, tanich preparatów 
przez osoby niedoświadczone, często nie 
będące lekarzami szkodzą nie tylko wize-
runkowi dziedziny, ale przede wszystkim 
pacjentom.

M.R.: W ciągu ostatnich lat medycyna 
estetyczna staje się coraz popularniejsza. 
Co Państwo proponujecie jako najwłaściw-
szą drogę w tym gąszczu ofert kuszących 
liftingiem bez skalpela czy bezinwazyjną 
liposukcją?

Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska: Wiele z tych 
stwierdzeń wynika z niezrozumienia istoty 
procesu jakim jest starzenie skóry. Właściwe 
odmładzanie to przywrócenie optymalnych 
warunków wewnątrz skóry i naskórka oraz 
doprowadzenie do  tworzenia nowych ko-
mórek. Nawilżona i jędrna skóra znacznie 
lepiej znosi suche, klimatyzowane powie-
trze i promieniowanie UV. Terapię łączymy 
ze sprawdzonymi medycznymi metodami 
takimi jak lasery frakcyjne, termolifting pod-
czerwienią, falami radiowymi, czy przebojem 
ostatnich lat - ultradźwiękami Ulthera oraz 
najnowszym premierowym narzędziem do 
bezinwazyjnego liftingu skóry całego ciała 
Ultraformer. Promujemy ideę odmładza-
nia biokompatybilnego wykorzystującego 
mechanizmy biologiczne skóry, przepro-
wadzanego w zgodności z jej fizjologią. 
Prowadzona u nas w 2009 roku kampania 
„Świadome Piękno” zjednała sobie bardzo 
wielu zadowolonych pacjentów, za których 
czujemy się odpowiedzialni i którym jeste-
śmy wdzięczni za zaufanie.

M.R.: Rok 2015 dobiega końca. W okresie 
przygotowań przedświątecznych brakuje 
nam czasu dla siebie, a wielkimi krokami 
zbliża się karnawał. Co proponują eksperci, 
aby przywitać Nowy Rok z doskonałą kon-
dycją skóry twarzy i ciała oraz błyszczeć na 
balu sylwestrowym?

Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska: Myśląc o po-
prawieniu urody przed wielkim wyjściem 
szukamy zabiegów krótkich, bezbolesnych, 
przynoszących natychmiastowe efekty. 
Propagując odmładzanie biokompatybilne i 
mając na uwadze brak czasu na rekonwale-
scencję, wprowadziliśmy szereg rozwiązań 
medycznych, opartych na działaniu biolo-
gicznym, których skuteczność nie zawie-
dzie najbardziej wymagających pacjentów. 

Sesję proponuję rozpocząć od zabiegu 
Endermolift, który stymuluje skórę twarzy i 
ciała poprzez sekwencyjny masaż wibracyj-
no- podciśnieniowy, pobudzający produkcję 
nowego kolagenu i elastyny, zapewniają-
cych napięcie i sprężystość. Poprawia kontur 
twarzy, ujędrnia skórę  stanowiąc skuteczną 
broń w walce z obrzękami i cieniami powiek 
dolnych. Dodatkowo poddając ciało terapii 
Lipomassage zapewniamy ujędrnienie, dre-
naż i odmłodzenie skóry całego ciała, uzy-
skując również efekt wyszczuplenia.

M.R.: A co proponujecie Państwo w dru-
giej kolejności, już po wykonanym zabiegu 
Endermolab?

Dr Marcin Bieńkowski: Zdecydowanie za-
biegi napinające skórę. Klinika Bieńkowscy 
posiada w ofercie wszystkie najbardziej zna-
ne systemy termoliftingu. Proponuję Zaffiro, 
którego sekretem działania jest szafirowa 
głowica z daleką podczerwienią, czy 3 naj-
nowsze systemy RF np. VENUS Legacy. Ter-
molifting napina skórę w 2 etapach. Pierwszy 
to natychmiastowy lifting widoczny tuż po 
zabiegu. Jednocześnie dzięki stymulacji fi-
broblastów w ciągu 3-4 tygodni dochodzi do 
wytworzenia nowych włókien kolagenowych, 
a skóra staje się jeszcze bardziej jędrna i ela-
styczna. Zmarszczki i bruzdy nosowo-war-
gowe zostają spłycone, a policzki unoszą się.

Czy istnieje jakiś sposób na zapewnienie 
sobie witalności i zdrowego wyglądu skóry 
twarzy?

Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska: Niezmiernie 
ważne jest optymalne nawilżenie skóry. 

Można je zapewnić wykonując zabiegi Intra-
ceuticals, tlenowej infuzji serum w głębokie 
warstwy skóry, przez zabiegi implanta-
cji kwasu hialuronowego, czy osocza bo-
gatopłytkowego. Kwas hialuronowy, dzięki 
właściwościom wiązania wody, niezmiennie 
pozostaje eliksirem młodości. Należy go jed-
nak właściwie i z umiarem stosować. Hyalu-
structure, nowoczesna metoda, polegająca 
na tworzeniu miękkiej i elastycznej struktury 
3D z nitek kwasu hialuronowego, zapewnia 
bardzo naturalny efekt wypełnienia i popra-
wy jędrności skóry. Ta metoda nazywana jest 
soft-fillingiem, ponieważ dzięki wykorzysta-
niu mikrokaniuli jest wyjątkowo delikatna i 
precyzyjna. Pacjent nie jest narażony na ból 
i powstanie siniaków, które pojawiały się w 
przypadku użycia ostrej igły.

M.R.: Na rynku istnieje wiele różnych pre-
paratów zawierających kwas hialuronowy. 
Czy istotne jest, którym z nich będziemy 
mieć wykonywany zabieg?

Dr Marcin Bieńkowski: Zdecydowanie tak. 
Do rozwiązania problemów skóry w różnych 
obszarach potrzebne są różne narzędzia. 
Jedne głęboko nawilżają skórę i niwelują naj-
drobniejsze zmarszczki, inne przywracają 
utraconą objętość i owal twarzy. Niezmier-
nie istotny jest skład samego preparatu. Już 
od lat z przekonaniem polecam prestiżową 
markę Restylane, której Ambasadorami i tre-
nerami jesteśmy od 2007 roku. Najwyższa 
jakość całej linii tych preparatów, największe 
doświadczenie wśród producentów i ciągły 
rozwój w dążeniu do perfekcji to cechy cha-
rakterystyczne Restylane.

COFNIJ CZAS BEZPIECZNIE
ILONA I MARCIN BIEŃKOWSCY

POGOŃ ZA MŁODOŚCIĄ I URODĄ STAJE SIĘ GLOBALNĄ TENDENCJĄ, A NAWET POTRZEBĄ. O TYM JAK WYGLĄDAĆ  KILKA LAT 
MŁODZIEJ I JAK ODNALEŹĆ SIĘ W TYM CAŁYM GĄSZCZU OFEROWANYCH SUPER ZABIEGÓW ROZMAWIAMY Z DR. ILONĄ WNUK 
BIEŃKOWSKĄ I MARCINEM BIEŃKOWSKIM. NASI EKSPERCI, WŁAŚCICIELE KLINIK BIEŃKOWSCY ESTETICMED.PL NIE ULEGAJĄ 
CHWILOWYM TRENDOM I MODOM, ZAWSZE OPIERAJĄ SIĘ NA PODSTAWACH MEDYCZNYCH I BADANIACH NAUKOWYCH PRZY 

WPROWADZANIU NOWYCH ZABIEGÓW ZWALCZAJĄCYCH NIEDOSKONAŁOŚCI TWARZY I CIAŁA.

T:  MAGDALENA RADOMSKA
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M.R.: Ostatnio wiele się słyszy o zabiegach 
z dziedziny ginekologii estetycznej. Czego 
one dotyczą, czemu służą?

Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska: Ginekologia 
estetyczna i chirurgia intymna to dynamicz-
nie rozwijająca się dziedzina. Zabiegi obej-
mują procedury laserowe MonaLisa Touch, 
chirurgiczne z wykorzystaniem radiochi-
rurgii oraz przeszczepy tkanki tłuszczowej i 
komórek macierzystych. To nowa kategoria 
zabiegów służąca regeneracji i odmładzaniu 
miejsc intymnych. Niwelują także przyczy-
ny nietrzymania moczu i nawracających 
infekcji. Poprawiają satysfakcję seksualną 
oraz zapewniają poczucie pewności siebie. 
Laser MonaLisa Touch jest bezoperacyjną 

metodą stosowaną m.in. w przypadku ob-
kurczania pochwy. Zabiegi są bezbolesne 
i nie wymagają rekonwalescencji. Profilak-
tycznie polecane są wszystkim pacjentkom, 
które rodziły, w celu zapobiegania wiotkości 
pochwy i nietrzymania moczu.

M.R.: Mówi się, że biznes i małżeństwo to 
dwie sprzeczności, których nie da się po-
godzić i prędzej czy później prowadzi do 
upadku jednego z nich. Państwa przypa-
dek podważa tę teorię. Jak odnieść sukces 
łącząc biznes ze wspólnym życiem prywat-
nym?

Dr Marcin Bieńkowski: Na początku, gdy 
budowaliśmy jednocześnie dwie kliniki, bę-
dąc w Bydgoszczy i w Częstochowie, pracu-
jąc z pacjentami zarówno w szpitalach jak i 

w naszych klinikach, naprawdę trudno było 
pogodzić obowiązki rodzinne z zawodowymi, 
ponieważ praca wypełniała nasze życie nie-
mal w 100%. Moja żona jest bardzo dzielną 
kobietą, nigdy nie narzeka, zawsze potrafimy 
wspólnie znaleźć wyjście z najtrudniejszej 
sytuacji.

Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska: Nie zawsze 
było tak kolorowo. Pamiętam okres, gdy 
budżet został mocno przekroczony i mu-
sieliśmy organizować środki na zakończe-
nie inwestycji w Bydgoszczy. Sytuacja była 
bardzo napięta. Na szczęście wszystko się 
udało i obecnie nasza firma nieustannie in-
westuje wyłącznie w najlepszy sprzęt i mię-
dzynarodowe szkolenia. Ta praca jest naszą 

pasją, nie męczy nas, z kolei związek również 
polega na odpowiednim dopasowaniu się i 
uzupełnianiu w codziennym życiu, co wydaje 
mi się ma miejsce w naszym przypadku. Zna 
Pani to powiedzenie o brakującej połówce 
(uśmiech). 

Magdalena Radomska
Redaktor DV
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tel. +48 721 666 777

Oddział Częstochowa
ul. Wysockiego 39/7, Częstochowa

czestochowa@esteticmed.pl
tel. +48 34 325 61 72
tel. +48 665 601 212


