
DR ALEKSANDRA JAGIELSKA
www.sthetic.pl
Warszawa

Dzięki innowacyjnemu połączeniu  
w jednym urządzeniu 2 zaawansowanych 
technologii: fal radiowych oraz zimnych 
i ciepłych ultradźwięków uzyskujemy 
wysoką skuteczność zarówno w reduk-

cji niechcianej tkanki tłuszczowej jak i poprawie jakości, 
gęstości i elastyczności samej skóry. A unikalność samej 
technologii redukuje czas zabiegu i ilość sesji koniecznej 
do uzyskania satysfakcjonujacego efektu. Accent Prime™ 
sprawdza się znakomicie w modelowaniu trudnych okolic 
ciała: napięcia i wygładzenia skóry brzucha po porodach, 
likwiduje wiotkość skóry wewnętrznej strony ud i ramion, 
liftinguje i ujędrnia pośladki, redukuje podwójny podbró-
dek, modeluje rysy twarzy, likwiduje bryczesy i cellulit. 
Pacjenci cenią go ze względu na bezpieczeństwo, bezbole-
sność, brak okresu rekonwalescencji, krótki czas zabiegu 
30-40 minut i wyraźnie widoczne rezultaty juz po pierw-
szym zabiegu.

DR ILONA WNUK-BIEŃKOWSKA
www.esteticmed.pl
Bydgoszcz/Częstochowa

Accent Prime™ to najnowocześniejszy na 
rynku medycznym system do nieinwa-
zyjnego modelowania sylwetki oraz uję-
drniania skóry ciała i twarzy. To najmłod-
sze urządzenie z rodziny Alma Lasers 

- światowego lidera wśród producentów zaawansowa-
nych medycznych systemów laserowych, radiofrekwencji  
i ultradźwiękowych. Urządzenia Accent Prime™ wprowa-
dziliśmy w obu oddziałach Klinik Bieńkowscy Esteticmed.
pl - zastąpiły sprawdzone i doceniane przez naszych pa-
cjentów systemy Accent XL. Accent Prime™ to rewolucyj-
ne połączenie technologii RF fal radiowych i ultradźwię-
ków o najwyższej na rynku dostępnej częstotliwości, 
co pozwoliło na wprowadzenie do oferty naszych klinik 
jeszcze bardziej komfortowego i skutecznego zabiegu uję-
drniania skóry, terapii cellulitu, rozstępów, fotouszkodzeń 
oraz likwidowania nadmiaru tkanki tłuszczowej bez bólu 
i okresu rekonwalescencji.

DR MICHAŁ KANIOWSKI
www.dermapuls.com.pl
Wrocław

Accent Prime™ to doskonałe urządze-
nie przeznaczone do eliminowania nad-
miaru tkanki tłuszczowej, wiotkiej skóry 
oraz modelowania ciała i twarzy. Ten 
nowoczesny system jest połączeniem 

zaawansowanych technologii, działających w oparciu  
o falę ultradźwiękową (US) oraz radiową (RF). Dzięki 
zdwojonemu działaniu, możemy skutecznie redukować 
tkankę tłuszczową oraz poprawiać jakość skóry, jej gę-
stość i napięcie oraz stymulować produkcję nowego ko-
lagenu. Zabiegi doskonale sprawdzają się w modelowaniu 
trudnych okolic ciała - w redukcji podwójnego podbródka, 
bryczesów, likwidowaniu wiotkości wewnętrznej strony 
ud, brzucha, w liftingu i ujędrnianiu pośladków, redukcji 
cellulitu, a nawet wygładzaniu nierówności skóry powsta-
łych w wyniku liposukcji. Procedura zabiegowa dobiera-
na jest do indywidualnych potrzeb pacjenta, zabieg trwa 
krótko, jest bezinwazyjny, komfortowy, a jego skuteczność 
potwierdzają badania kliniczne.

Wyłączny dystrybutor ITP S.A. www.itpsa.pl

Już dziś zapisz się na zabieg Accent do jednej z rekomendowanych klinik: www.itpsa.pl/znajdz-klinike

niszczy komórki tłuszczowe | intensywnie obkurcza skórę brzucha bez ingerencji chirurgicznej 

| zwalcza cellulit | wyszczupla nogi i kolana | ujędrnia ramiona | likwiduje “drugi podbródek” |

szybko i bezboleśnie przywróci sylwetkę sprzed porodu


