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Ciesz się tatuażem, który kochasz - zapomnij o tym, którego już nie lubisz.
Systemy laserowe
stanowią obecnie
podstawowe narzędzie w rękach
lekarzy zajmujących
się, zarówno tematyką rewitalizacji
i przeciwdziałania
procesom starzenia,
jak i rozwiązywaniu
problemów, takich
jak m.in. blizny, rozstępy, zmiany naczyniowe, czy usuwanie
tatuaży.
W Bieńkowscy Clinic®
już od ponad 16 lat
w tysiącach wykonanych zabiegów
wykorzystujemy różne nowatorskie rozwiązania technologiczne, w celu bezpiecznego
osiągania najlepszych możliwych rezultatów
terapeutycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie sprawia, iż kładziemy
ogromny nacisk na jakość, zarówno poprzez
intensywne oraz systematyczne szkolenia naszych pracowników, jak i wybór odpowiednio
przebadanego i certyﬁkowanego sprzętu medycznego. Nieliczne bowiem z dostępnych na
rynku urządzeń sprawdzają się i wnoszą nową
jakość do terapii.

Przedstawiamy Państwu laser PICO
- Enlighten Triplex
amerykańskiej firmy
C u t e r a ®, b ę d ą c y
szczytowym osiągnięciem najnowszej
technologii dostępnej
teraz w obu naszych
klinikach.
Tym samym podnosimy poprzeczkę
w skuteczności i bezpieczeństwie terapii
wszelkich tatuaży,
także pourazowych
oraz wszelkich zmian
barwnikowych.
W rękach odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych terapeutów system Enlighten Triplex stanowi przełom
w usuwaniu wszystkich rodzajów tatuaży, również tych kolorowych, poprzez zastosowanie
nowatorskiej technologii pikosekundowej, niezbędnej do skutecznego usuwania wielobarwnych tatuaży.

Nowatorska terapia, dzięki ultraniskiej inwazyjności, pozwala nam zwiększyć skuteczność
usuwania tatuaży bez bólu oraz rekonwalescencji.
To co dotąd było nieosiągalne, dzięki Cutera®
Enlighten Triplex, nie stanowi problemu. Każdy
rodzaj tatuażu, również kolorowego, przebarwienia, rozstępy, blizny czy zabiegi głębokiego
odmładzania skóry nie wymagają już rekonwalescencji ani znieczulenia!
Laser ten, w rękach doświadczonych ekspertów Bieńkowscy Clinic®, stanowi narzędzie,
które jest w stanie poradzić sobie z redukcją
tatuażu bez względu na lokalizację, rodzaj
i barwę tuszu, głębokość jego aplikacji, czy typ
skóry pacjenta.
Cutera® Enlighten Triplex to prawdziwa rewolucja w laseroterapii, dlatego też Bieńkowscy
Clinic® jako jedna z pierwszych klinik w Polsce
wprowadziła go do swojej szerokiej oferty zabiegowej.

Enlighten Triplex to wszechstronność, precyzja oraz najszerszy zakres mocy impulsu w 3
długościach fali, w technologii piko- i nanosekundowej, co pozostaje poza zasięgiem innych
systemów PICO.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
dr Ilona Wnuk-Bieńkowska
& dr n. med. Marcin Bieńkowski

www.bogdanidermatologia.pl

KLINIKA BYDGOSZCZ
ul. Cicha 17, 85-650 Bydgoszcz
bydgoszcz@bienkowscyclinic.pl, tel. +48 721 666 777
KLINIKA CZĘSTOCHOWA
ul. Wysockiego 39/7, 42-200 Częstochowa
czestochowa@bienkowscyclinic.pl, tel. +48 665 601 212

w w w.bienkowscyclinic.pl

GABINETY: BYDGOSZCZ, Bieńkowscy Clinic, www.bienkowscyclinic.pl
CZĘSTOCHOWA, Bieńkowscy Clinic, www.bienkowscyclinic.pl
GDAŃSK, Prof. Dobosz i Partnerzy Klinika Medyczna, www.klinikadobosz.pl
PIASECZNO, Klinika Ambroziak Oddział Piaseczno, www.klinikaambroziak.pl
WARSZAWA, Viva Derm, www.viva-derm.pl WARSZAWA, Klinika Ambroziak, www.klinikaambroziak.pl

