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Technologię HIFU (high intensity focused ultrasound) - zo-
gniskowaną falę ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości, 
wprowadziliśmy do naszych Klinik, gdyż jest to obecnie 
najdoskonalsza metoda przebudowy i naprawy struktury 
skóry starzejącej się, dotkniętej wiotkością, rozstępami 
czy bliznami potrądzikowymi, stanowiąca realną alterna-
tywę dla zabiegów chirurgicznych. Jest to również jedyna 
tak skuteczna metoda terapii cellulitu, zapewniająca trwałe 
efekty, utrzymywane następnie jedynie delikatnymi łatwo 
dostępnymi procedurami podtrzymującymi. 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� lakty-
kę - trzeba działać skutecznie.
Ultraformer® III w rękach doświadczonego terapeuty 
umożliwia nieinwazyjny li� ing wiotkiej skóry twarzy, szyi 
i całego ciała, poprzez precyzyjne i intensywne mikrousz-

kodzenia skóry i tkanki podskórnej na różnych głęboko-
ściach. Wywołuje to masywną regenerację - przebudowę 
zarówno struktury komórkowej jak i białkowej macierzy 
skóry (nowy kolagen) oraz natychmiastowe obkurczenie 
rozciągniętych i starych włókien kolagenowych. Poza spek-
takularnym efektem wzrostu napięcia i zagęszczenia skóry, 
dokonujemy jej głębokiej i trwałej rewitalizacji.
Zabieg nie wymaga znieczulenia ani rekonwalescencji 
i przypomina badanie ultrasonogra� czne.  W zależności 
od wielkości leczonego obszaru trwa od 20 do 90 minut. 
Pierwszy efekt odświeżenia skóry widoczny jest już kilka 
dni po zabiegu. Skóra staje się napięta i rozświetlona. 
Jednak gruntowna przebudowa wymaga 3-6 miesięcy 
i wtedy efekt jest najbardziej spektakularny.  Do osiągnięcia 
tego rezultatu wystarczy tylko JEDEN zabieg. Na podstawie 
naszych wieloletnich doświadczeń, dla naszych pacjentów 
przygotowaliśmy zestaw unikalnych zaleceń pozabiego-

wych, wspomagających rewitalizację skóry i pozwalających 
na uzyskiwanie jeszcze bardziej  spektakularnych efektów.
Ultraformer® III to trwałe ujędrnienie skóry, redukcja 
rozstępów i blizn, a opcja zastosowania 5 przetworników, 
pozwalających działać na różnych głębokościach (1,5 mm; 
3 mm; 4,5 mm; 6 mm i 9 mm) w tym  2 nowych, działa-
jących najgłębiej, zapewnia także usuwanie komórek tłusz-
czowych. Wszystko to bez operacji i rekonwalescencji.
Dla pacjentów dotkniętych problemem większych 
depozytów tkanki tłuszczowej czy cellulitem o dużym 
nasileniu, powstał nowy unikalny system Scizer®.
Zabiegi Ultraformer® III oraz Scizer® dostępne w naszych 
Klinikach w Bydgoszczy i Częstochowie - to jedyne 
procedury niechirurgiczne pozwalające na uzyskanie 
pożądanych efektów po wykonaniu tylko JEDNEGO 
zabiegu.

GABINETY: BYDGOSZCZ, Klinika Bieńkowscy, www.esteticmed.pl  CZĘSTOCHOWA, Derma-Clinic Dr Orlitz, www.derma-clinic.pl  CZĘSTOCHOWA, Gabinet Kosmetologii Estetycznej LAZURYTl, www.gabinet-lazuryt.pl  CZĘSTOCHOWA, Klinika Bieńkowscy, 
www.esteticmed.pl  ELBLĄG, MEDESTA Dermatologia I Medycyna Estetyczna Lek. Danuta Dąbrowska I Michał Dąbrowski Spółka Partnerska, www.medesta.pl  GDAŃSK, Prof. Dobosz i Partnerzy Klinika Medyczna, www.klinikadobosz.pl  GDYNIA, Centrum Medyczne 
Dr Kubik, www.drkubik.pl  KATOWICE, Estetica Prestige Dr N. Med. Barbara Rygoł, www.estetyczna-medycyna.pl  KRAKÓW, Klinika Janeczko, www.klinikajaneczko.pl  LUBLIN, dr Tarkiewicz Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologi, www.tarkiewicz.pl  ŁÓDŹ, 
Skinfi nity – Gabinet medycyny estetycznej, www.skinfinity.com.pl  NOWY TARG, Vogue Medycyna Estetyczna, www.voguemed.com  NYSA, ATENA Centrum Zdrowia i Urody, www.atenacentrum.pl  OLSZTYN, Aether-Medycyna Esetyczna I Przeciwstarzeniowa 
lek. med. Grażyna Żmudzińska, www.aether.pl  PIASECZNO, Klinika Ambroziak Oddział Piaseczno, www.klinikaambroziak.pl  POZNAŃ, ESTETICDERMA Dr n. med. Elżbieta Gołębka, www.golebka.pl  POZNAŃ, Klinika Medycyny Estetycznej Dr n.med. Sebastian 
Kuczyński, www.medycyna-estetyczna.pl  POZNAŃ, MGAURA Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, www.dermatolog-poznan.net  POZNAŃ, PROESTETICA Klinika Medycyny Estetycznej dr Prager, www.proestetica.com.pl  SZCZECIN, Klinika Zawodny Estetic, 
www.klinikazawodny.pl  SZCZECIN, MAROSZ GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII,www.drmarosz.pl  SZCZECIN, Skin-Mediderm dr Kamilla Stachura  TYCHY, Medicus Estetic, www.medicus-estetic.pl  WARSZAWA, AGKlinik Adam Gumkowski, 
www.agklinik.com  WARSZAWA, Artismed Gabinet Medycyny Estetycznej i Kosmetologii, www.artismed.pl  WARSZAWA, Beauty4Ever, www.beauty4ever.pl  WARSZAWA, Centrum Medycyny Estetycznej VIVA DERM, www.viva-derm.pl  WARSZAWA, FabSkin, 
www.fabskin.pl  WARSZAWA, Klinika Ambroziak, www.klinikaambroziak.pl  WARSZAWA, Klinika ELITE Centrum Laseroterapii, www.elite.waw.pl  WARSZAWA, Klinika La Perla , www.klinikalaperla.pl  WARSZAWA, Melitus, www.klinikamelitus.pl  WARSZAWA, Prywatna 
Praktyka Lekarska Barbara Jerschina, www.jerschina.com.pl  WROCŁAW, AW-DERMA, www.aw-derma.pl  WROCŁAW, Dermapuls Kaniowscy, www.dermapuls.com.pl  WROCŁAW, KLINIKA DR DUDA , www.klinikadrduda.pl 



P R O M O C J A

  

Trwałe zmniejszenie rozmiaru widoczne już po jednym zabiegu

DR N.MED. MARCIN BIEŃKOWSKI

BYDGOSZCZ, ul. Cicha 17
tel. (52) 34 525 34 / 721 666 777 

CZĘSTOCHOWA, ul. Wysockiego 39, lokal 7
tel. (34) 325 61 72 / 665 60 12 12

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR www.bogdanidermatologia.pl

„Młodszy brat” ULTRAFORMERA® III - SCIZER® - to 
najnowsza i najsilniejsza odsłona medycznej technologii 
skoncentrowanych ultradźwięków (HIFU), stworzony 
specjalnie do zwalczania większych depozytów tkanki tłusz-
czowej i najbardziej opornego cellulitu. 
Powstał, gdyż procedura trwałej redukcji tkanki tłuszczowej 
wymaga znacznego zintensy� kowania parametrów zabiegu 
i jednoczesnego zwiększenia głębokości ogniskowania fal 
ultradźwiękowych. 
Najnowsza głowica, zastosowana obecnie w SCIZER®, 
działa na głębokości aż 13 mm, co pozwala na zastosowanie 
tej metody do trwałej redukcji tkanki tłuszczowej, poprzez 
kontrolowane i szybkie niszczenie komórek tłuszczowych.
Na czym polega wyjątkowość terapii? Poza zwielokrotnie-
niem mocy systemu, wyposażono go w innowacyjny skaner, 
który emituje w głąb tkanki podskórnej wiązki ultradźwię-
ków na obszarze 46x46 mm na głębokość aż 13 mm. 
Dzięki nowej zautomatyzowanej głowicy i głębokiemu 
działaniu uzyskujemy jednolite pozbawione nierówności 
- spektakularne i naturalne efekty. Zapewnia to równo-
mierna dystrybucja impulsów wspomagana precyzyjną 
pracą skanera (uraz na jednej głębokości “linia przy linii”). 

Przy pracy na dużych obszarach np. uda – taka precyzja 
efektu nie może być uzyskana żadnym innym systemem 
HIFU niewspomaganym skanerem. 
Zastosowanie rewolucyjnej głowicy o większej mocy, 
głębokości działania i polu oddziaływania wraz ze 
specjalnym systemem chłodzenia, daje niesamowite wyniki 
zmniejszenia nagromadzonej tkanki tłuszczowej, cellulitu 
i wysmuklenia sylwetki w sposób komfortowy, małobole-
sny, w krótszym czasie i bez okresu rekonwalescencji.
Zabiegom Ultraformer® III zaufało wielu naszych 
pacjentów, do tej pory cieszących się doskonałymi efektami 
młodszej i napiętej skóry oraz szczuplejszą sylwetką. 
SCIZER® jako pierwszy z systemów HIFU działa na 
głębokości aż 13 mm - stricte w tkance tłuszczowej.
Zalety terapii SCIZER®
• jednorazowy nieinwazyjny zabieg bardzo skuteczny 

w przypadku  znacznych depozytów tkanki tłuszczowej 
i opornego cellulitu 

• znieczulenie w postaci regulowanego chłodzenia 
w głowicy

• możliwość wykonywania zabiegów cały rok, bez względu 
na słońce

• brak okresu rekonwalescencji

• trwałe, naturalne i równomierne efekty

Terapia SCIZER® wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
pacjentów dotkniętych problemem miejscowej otyłości 
w stopniu znacznym oraz cellulitu II-IV stopnia w różnych 
okolicach ciała, np: brzucha, boków, bryczesów, pośladków, 
ud, czy ramion.

SCIZER® zapewnia wyjątkową skuteczność dzięki wy-
posażonej w precyzyjny skaner głowicy. Podobnie jak 
w przypadku systemu Ultraformer® III - terapię stanowi 
tylko JEDEN ZABIEG.

Stworzyliśmy też unikalny program połączonej terapii 
SCIZER® i Ultraformer® III. Zabieg trwałego usuwania 
nadmiaru komórek tłuszczowych, przeprowadzamy jako 
pierwszy, a po 2-3 miesiącach, gdy efekt spektakularne-
go wyszczuplenia, będzie wyraźnie widoczny, możemy 
przeprowadzić zabiegi ujędrniające skórę za pomocą 
Ultraformer® III.

Eksperci Klinik Bieńkowscy® mają unikalne doświadczenie 
w stosowaniu Technologii HIFU. Stosujemy ją w naszych 
Klinikach od 2010 roku i jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem wyników jej działania.
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