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ZABIEGI Z UŻYCIEM VENUS LEGACY
BIAŁYSTOK Klinika Piękna Urszula Ambrożewska, www.klinikapiekna.eu BYDGOSZCZ Klinika Bieńkowscy Esteticmed.pl, www.esteticmed.pl  CZĘSTOCHOWA Klinika 

Bieńkowscy Esteticmed.pl, www.esteticmed.pl GDYNIA Allure Institute Kosmetologia Estetyczna, www.allureinstitute.com.pl LUBLIN Dr Tarkiewicz Centrum Medycyny 
Estetycznej, www.tarkiewicz.pl ŁÓDŹ Kliniki Ziemlewski, www.klinikiziemlewski.pl NOWY SĄCZ Art&Derm, www.artderm.pl POZNAŃ Gabinet Medycyny Estetycznej 

i Kosmetologii Lekarskiej dr n. med. Sebastian Kuczyński, www.medycyna-estetyczna.pl POZNAŃ Kliniki Ziemlewski, www.klinikiziemlewski.pl SZCZECIN Klinika 
Zawodny Estetic, www.estetic.pl TYCHY Este-Derm, www.estederm-gabinety.pl TYCHY Medicus Estetic Bartosz Pułtorak, www.medicus-estetic.pl 

 WARSZAWA Klinika Ambroziak, www.klinikaambroziak.pl WARSZAWA Prywatna Praktyka Lekarska Barbara Jerschina, www.jerschina.com.pl WARSZAWA Gabinet 
Kosmetyki Lekarskiej Bella Magdalena Łopuszyńska, www.bella-derm.pl WARSZAWA Klinika Medi-Derm dr Prończuk, www.mediderm.com.pl WARSZAWA Kliniki 

Ziemlewski, www.klinikiziemlewski.pl WARSZAWA PROFEMED Medycyna Estetyczna, www.profemed.pl WROCŁAW DERMAMED Centrum Medycyny Estetycznej  
i Laseroterapii, www.dermamed.com.pl WROCŁAW DERMAMED Magdalena Surowiak, www.dermamed.com.pl WROCŁAW Kliniki Ziemlewski, www.klinikiziemlewski.pl 

WROCŁAW Centrum Dermatologii Estetycznej "Bagłaj", www.baglaj.com.pl

ZDANIEM EKSPERTA 
W przeciwieństwie do innych urządzeń radiofrekwencji na rynku terapia 
Venus Legacy™ wykorzystuje nie jedną, a cztery nowoczesne technologie. 
Wielobiegunowe głowice zapewniają doskonałą i równomierną dystrybucję 
energii, co pozwala m.in. na szybkie i wyraźne obkurczanie skóry (lifting), 
spłycenie zmarszczek, redukcję obrzęków i cellulitu oraz ograniczenie 
objętości tkanki tłuszczowej. Bieżący i dokładny pomiar temperatury 
leczonego obszaru skóry umożliwia osiągnięcie tych spektakularnych 
efektów przy najwyższym profilu bezpieczeństwa i w sposób całkowicie 
bezbolesny. Technologia impulsowego pola magnetycznego 4D® pobudza 
fibroblasty, tym samym wybiórczo zwiększa syntezę włókien kolagenowych 
i wywołuje neoangiogenezę – powstawanie nowych naczynek 
krwionośnych. Ponadto, dzięki technologii podciśnieniowej VariPulse™, 
zabieg przyspiesza przepływ krwi oraz limfy w naczyniach włosowatych 
w obrębie pobudzonych tkanek, zapewniając ich lepsze dotlenienie 
i odżywienie oraz drenaż limfatyczny, a co za tym idzie redukcję obrzęków. 
Czwarta zastosowana technologia – podnoszenia i jednoczesnego pomiaru 
temperatury tkanki w czasie rzeczywistym (Real Time Thermal Feedback)  

– pozwala na stały kontakt głowicy ze skórą bez jej odrywania podczas 
zabiegu, zwiększając niebywale jego skuteczność, oraz podnosi poziom 
bezpieczeństwa zabiegu.

ZDANIEM EKSPERTA 
Venus Legacy™ to jeden z najbardziej zaawansowanych liftingujących 
medycznych systemów RF, jakie stosujemy w Klinikach Bieńkowscy 
Esteticmed.pl w Bydgoszczy i Częstochowie. Nasi pacjenci doceniają 
skuteczność i komfort tego zabiegu, zarówno w zakresie redukcji zmarszczek, 
jak i poprawy napięcia, gęstości oraz elastyczności skóry twarzy, szyi i ciała. 
Venus Legacy™ to również złoty standard w terapii cellulitu oraz 
modelowania sylwetki. Innowacyjność tego zabiegu polega 
na wykorzystaniu nowych technologii – 4D®, czyli kombinacji impulsowego 
pola magnetycznego z wielobiegunowym polem elektromagnetycznym 
oraz podciśnieniowym drenażem. Nowością jest również dynamiczny pomiar 
temperatury leczonych tkanek w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez 
głowice zabiegowe, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 
i optymalizację efektów terapii. Dzięki zastosowaniu tych innowacji powstał 
zabieg niezwykle bezpieczny, całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny, 
a zarazem maksymalnie skuteczny już podczas pierwszej sesji. System Venus 
Legacy™ wykorzystuje różne typy głowic, pozwalające zindywidualizować 
przebieg i efekty terapii, dostosowując ją do potrzeb i problemów pacjenta. 
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promocja

Czas na zmiany
Eksperci polecają skuteczny  

i nieinwazyjny zabieg 
urządzeniem Venus Legacy™.  

Dzięki niemu twoja skóra odzyska 
młodzieńczy wygląd! 

wyłączny dystrybutor

www.bogdanidermatologia.pl
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