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Bieńkowscy Clinic® - kliniki 
wszystkich technologii.
Od ponad 16 lat specjalizujemy się w szeroko pojętej 
profilaktyce i terapii objawów starzenia. Panel zabie-
gowy Bieńkowscy Clinic®, poza pełnym zakresem 
mało- i nieinwazyjnych zabiegów odmładzających, 
obejmuje kompleksowe leczenie uciążliwych i trudnych 
problemów, takich jak wszelkie blizny (pooparzeniowe, 
pourazowe, potrądzikowe i pooperacyjne), rozstępy 
oraz wrodzone i nabyte zmiany naczyniowe (naczynia-
ki, malformacje, rumień, popękane naczynka i żylaki). 
Naszą specjalnością są także małoinwazyjne techniki 
operacyjne z zakresu medycyny regeneracyjnej, wy-
korzystujące komórki macierzyste i czynniki wzrostu, 
przeszczep własnej tkanki tłuszczowej oraz inne 
zabiegi chirurgiczne i ginekologii estetycznej. 
Doświadczenie i gruntowna wiedza medyczna spe-
cjalistów Bieńkowscy Clinic®, regularne uczestnictwo 
w kongresach, sympozjach i workshopach w Europie 
i na świecie pozwalają nam trafnie i efektywnie se-
lekcjonować oraz wprowadzać do naszych klinik naj-
skuteczniejsze technolo-
gie i nowatorskie metody. 
Wierzymy, że trafne wybory, 
profesjonalizm i konse-
kwentne inwestycje w jakość 
naszych usług oraz naj-
nowszy sprzęt zapewniają 
Bieńkowscy Clinic® zaufanie 
pacjentów, zadowolonych 
z osiągniętych sukcesów te-
rapeutycznych. 
Na przełomie 2017 i 2018 
roku, po długich poszuki-
waniach, wybraliśmy i wpro-
wadziliśmy do obu naszych 
klinik laser Enlighten® Triplex - najnowocześniejszy 
i wszechstronny pikosekundowy system laserowy ame-
rykańskiej firmy CUTERA®.

Enlighten® PICO stanowi obecnie idealne rozwiązanie 
dla najbardziej wymagających pacjentów, oczekują-
cych najwyższej skuteczności i bezpieczeństwa terapii 
w zakresie: 
• głębokiego odmładzania i ujędrniania skóry, 
• terapii blizn, rozstępów oraz przebarwień, 
• efektywnych zabiegów 

usuwania wszystkich ro-
dzajów i kolorów tatuaży. 

System Cutera Enlighten® 
Triplex rozpoczyna nową 
erę terapii laserowych, 
wprowadzając nowatorską 
technologię pikosekun-
dową, która rewolucjoni-
zuje leczenie najtrudniej-
szych problemów skóry. 
Dostępne są 2 terapie 
PICO GENESIS oraz PICO 
MLA. 
PICO GENESIS by Enli-
ghten® to nowatorska terapia przebarwień posłonecz-
nych, hormonalnych i innych zmian barwnikowych, 

a także objawów fotostarze-
nia. PICO GENESIS stosuje-
my z powodzeniem również 
u pacjentów chcących 
poprawy kolorytu skóry, 
obkurczenia porów i od-
świeżenia wyglądu, a spek-
takularne efekty po zabiegu 
osiągane są całkowicie bez 
bólu i gojenia.
Dla pacjentów potrzebują-
cych głębszego i komplek-
sowego działania odmła-
dzającego i ujędrniającego 
skórę oraz w leczeniu blizn 

i rozstępów platforma Cutera Enlighten® Triplex, dzięki 
innowacyjnej soczewce, oferuje głęboką terapię frak-
cyjną PICO MLA (Micro Lens Array). 

Laser Enlighten® zaskakuje możliwościami techniczny-
mi, jakością obsługi i wykonania oraz precyzją, wszech-
stronnością i skutecznością. Siła terapii Enlighten® 
zapewnia perfekcyjne, nieinwazyjne odmłodzenie 
skóry pod pełną i precyzyjną kontrolą. 

Zabiegi PICO by Enlighten® usuwają przebarwienia, 
plamy, głęboko rewitalizują 
i sprawiają, że skóra staje 
się rozświetlona i młoda. 
Dodatkowo wygładzenie 
i zwężenie porów skóry 
dodaje jej delikatności. 
Leczenie wymaga serii 
około trzech bezbolesnych 
i krótkich zabiegów, nie-
wymagających długiego 
i uciążliwego gojenia, to-
warzyszącego każdej innej 
terapii o porównywalnej 
skuteczności.

Zas tosowan ie  super 
krótkich impulsów 10-12 sekundy (750 pikosekund) 
znacząco ogranicza efekt cieplny w tkankach. Dlatego 
też większość zabiegów nie wymaga nawet znieczule-
nia. Dla naszych pacjentów najważniejsze zalety lasera 
Cutera Enlighten® Triplex to bezpieczeństwo, komfort 
w trakcie zabiegu i krótki okres rekonwalescencji lub 
w ogóle jego brak. Technologia największej dostępnej 
mocy w wiązce laserowej i fali akustycznej w pikosekun-
dach, dostępnych również w postaci wiązki frakcyjnej 
w aż 3 długościach fali, zwiększa głębokość i precyzję 
działania, a w rękach doświadczonych ekspertów Bień-
kowscy Clinic® gwarantuje szybki i widoczny efekt bez 
działań niepożądanych. 

Laser Cutera Enlighten® Triplex to kolejny po naczy-
niowym laserze Cutera Excel V® system laserowy, re-
wolucjonizujący leczenie najtrudniejszych problemów, 
z jakimi zgłaszają się nasi pacjenci, który - jako jedna 
z pierwszych klinik w Polsce - wprowadziliśmy do 
naszej oferty dla Państwa.


