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Problem utraty jędrności skóry zarówno twarzy jak 
i ciała to jeden z najczęstszych powodów konsultacji 
w naszych klinikach. Przyczyną wiotkości są różne 
czynniki, a proces uszkadzania struktury skóry 
składa się z wielu etapów. W momencie zaistnienia 
zwiotczeń i opadających tkanek za późno jest na pro-
filaktykę - trzeba działać skutecznie. Jednocześnie - 
większość pacjentów oczekuje, iż taka skuteczna 
metoda nie wyłączy ich z życia towarzyskiego 
i zawodowego, będzie bezpieczna oraz, co ważne, nie 
będzie wiązała się z licznymi zabiegami i wizytami 
w klinice. Do niedawna zmuszeni byliśmy rozwiewać  
takie nadzieje, bowiem nie istniała taka metoda. 

Wraz z pojawieniem się terapii ULTRAFORMER III 
- kolejnej generacji systemu wykorzystującego tech-
nologię HIFU - takie oczekiwania są do  spełnienia. 

HIFU (high intensity focused ultrasound), czyli 
skoncentrowane ultradźwięki o wysokiej częstotli-
wości, podgrzewają tkankę (skórę, tłuszcz i mięśnie) 
na różnej głębokości, prowadząc do obkurczania 
włókien kolagenowych w tkankach i powstawanie 
nowego kolagenu. Zapewnia to silny efekt wielo-
poziomowego liftingu skóry twarzy, a także całego 
ciała, gdyż ULTRAFORMER III wyposażony jest 
aż w pięć końcówek zabiegowych, pozwalających 
działać na różnych głębokościach w zależności od 
leczonego obszaru. Dlatego w wyniku tego zabiegu 
możemy ujędrnić nie tylko obszar twarzy - np. 
opadającą powiekę górną, policzki czy owal - ale 
także ramiona, brzuch, uda, pośladki. Dzięki nowym, 
głębszym aplikatorom i zwiększonej energii możliwe 
stało się jednoczesne ujędrnianie skóry i precyzyjna 
mierzalna redukcja ilości tkanki tłuszczowej 

leczonych obszarów. Do uzyskania upragnionego 
efektu wystarczy JEDEN 45-90 minutowy zabieg, 
niewymagający żadnej rekonwalescencji, a efekty 
utrzymują się nawet 2 lata. Terapia daje widoczny 
efekt ujędrnienia, poprawy sprężystości, wyszczu-
plenia i odmłodzenia twarzy i ciała.

W Klinikach Bieńkowscy zawsze wsłuchujemy 
się w potrzeby naszych pacjentów, by korzystając 
z najnowszych osiągnięć techniki i naszej wiedzy, 
móc zaproponować najskuteczniejsze terapie. 
Z tego powodu zdecydowaliśmy się powiększyć 
portfolio naszych klinik o urządzenie ULTRAFOR-
MER III. Będąc pod wrażeniem rezultatów nowej 
terapii polecamy ULTRAFORMER III wszystkim, 
a zwłaszcza najbardziej wymagającym pacjentom 
KLINIK BIEŃKOWSCY.
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Długotrwały lifting skóry widoczny już po jednym zabiegu!
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