
Bieńkowscy Clinic®  
- Kreujemy trendy
Zabiegi wykorzystujące najnowsze zdobycze techno-
logiczne stanowią podstawę medycznych terapii skóry 
w XXI wieku. W Bieńkowscy Clinic® od blisko 15 lat wyko-
rzystujemy rozwiązania hi-tech, m.in. lasery, w osiąganiu 
spektakularnych efektów leczenia. 
Nowe technologie pojawiają się jak grzyby po deszczu. Nie 
wszystkie jednak sprawdzają się i wnoszą nową jakość. 
Najcenniejszymi są takie, które nie tylko zwiększa-
ją efektywność terapii, skracają jej czas, ale 
również pozwalają odnosić lekarzom 
i pacjentom sukces terapeutyczny tam, 
gdzie nie było dotychczas takich moż-
liwości. Takimi problemami są m.in. 
rozstępy, wiotkość skóry, przebar-
wienia, czy usuwanie tatuaży - 
zwłaszcza kolorowych.
Nasze doświadczenie i grun-
towna wiedza medyczna oraz 
regularne aktywne uczestnictwo 
w większości kongresów, sympo-
zjów i workshopów w Europie i na 
świecie pozwalają na sprawną oraz 
efektywną selekcję najskuteczniejszych 
technologii i nowatorskich metod na dyna-
micznie zmieniającym się rynku medycznym. 
Takie działania oraz sukcesywne inwestycje w jakość 
naszych usług i sprzęt zapewniły Bieńkowscy Clinic® 
zaufanie pacjentów.
Laser Cutera Enlighten® Triplex to kolejny po naczynio-
wym laserze Cutera Excel V® system laserowy rewolucjo-
nizujący leczenie najtrudniejszych problemów z jakimi 
zgłaszają się do nas pacjenci. Wprowadzamy go do naszej 

oferty jako jedna z pierwszych klinik w Polsce. 
System Cutera Enlighten® Triplex wprowadza no-
watorską technologię pikosekundową w nowy 
wymiar skuteczności. Nas - ekspertów 
- zdumiewają jego możliwości technicz-
ne, jakość obsługi i wykonania oraz 
nieporównywalna z żadnym innym 
laserem wszechstronność, szybkość, 
siła i skuteczność działania.
Dla naszych pacjentów najważniej-
sze zalety lasera Enlighten® Triplex 
to bezpieczeństwo i komfort naj-

skuteczniejszego na świecie 
zabiegu usuwającego 

tatuaże, przebarwie-
nia, rozstępy i blizny 

oraz głęboko i niein-
wazyjnie odmładzającego 
skórę.
Skuteczność terapii Enlighten® 
zapewniają unikalne właściwo-
ści tego systemu - największa 
dostępna moc - pod pełną i precy-

zyjną kontrolą. 
Cutera Enlighten® Triplex wymaga 

doskonale wyszkolonego terapeuty, 
jednak doświadczenie lekarza mającego 

do dyspozycji ultrasilny i precyzyjny piko-
sekundowy impuls, po raz pierwszy dostępny 

w aż trzech długościach fali, pozwala nam osiągać 
efekty, które jeszcze wczoraj pozostawały tylko w sferze 
wyobraźni i są poza zasięgiem innych technologii.
Usuwanie wszystkich rodzajów tatuaży, także kolorowych 
to zadanie, które wykona tylko Cutera Enlighten® Triplex. 
Zabiegi usuwania barwnika tatuażu są bardzo proble-
matyczne. Różne rodzaje tuszu, na różnej głębokości, 

w różnych typach skóry wymagają bardzo wszechstron-
nego, precyzyjnie sterowanego i dysponujące-

go jak najszerszym zakresem parametrów 
i mocy lasera - dlatego powstał system 

Enlighten® Triplex, zapewniający aż 
trzy długości fali: 532nm, 1064nm 

i 670nm oraz pracujący impulsami 
w technologii piko- i nanosekun-
dowej.
Platforma Cutera Enlighten® 
Triplex wprowadza także inno-
wacyjną terapię - PICO Genesis 

- zabieg pozwalający na jedno-
czasowe usuwanie przebarwień, 

plam słonecznych i głęboką rewi-
talizację skóry. Zabieg PICO Genesis 

by Enlighten® sprawia, że skóra staje 
się rozświetlona i młoda. Leczenie 

wymaga serii trzech bezbolesnych i krótkich 
zabiegów niewymagających żadnej rekonwalescen-

cji. Jest przełomową technologią łączenia wiązki laserowej 
i fali akustycznej w pikosekundach, dostępnych również 
w postaci wiązki frakcyjnej, zwiększającej głębokość dzia-
łania. Procedura PICO Genesis przesuwa „laseroterapię” 
do XXI wieku, dając niezwykle spektakularne efekty dla 
pacjenta przy braku działań niepożądanych oraz szybki 
i bezpieczny przebieg zabiegu.
Enlighten® zrewolucjonizował paradygmat leczenia niepo-
żądanych tatuaży, blizn i rewolucjonizuje kondycjonowa-
nie skóry i leczenie zmian pigmentowych. 
Wprowadzenie systemu Enlighten® Triplex do naszej 
kliniki zbiegło się z wygraną Bieńkowscy Clinic® w Gala 
Beauty Stars 2017. Motywuje nas to do dalszego rozwoju 
i nieustannego inwestowania w najwyższą jakość naszych 
usług dla Państwa.
Dziękując za zaufanie i wsparcie, życzymy Państwu 
zdrowych i pięknych Świąt.

Nowa eraterapii laserowych
LASER PICO GENESIS™
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