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KALINA BEN SIRA

KLINIKA LA PERLA 
To 10 lokalizacji w Polsce – gwarancja 
najnowocześniejszych światowych zabiegów 
odmładzających i upiększających oraz 
wysokiej jakości usługi z zakresu chirurgii 
plastycznej i ginekologii estetycznej. W swoim 
menu posiada najskuteczniejszy sprzęt do 
likwidowania tkanki tłuszczowej, ujędrniania 
skóry, liftingu twarzy oraz modelowania 
sylwetki.
www.klinikalaperla.pl

 

DR N. MED. ILONA 
WNUK-BIEŃKOWSKA

BIEŃKOWSCY CLINIC®

Wieloletnie doświadczenie całego zespołu 
Bieńkowscy Clinic® i aktywny udział w wyda-
rzeniach naukowych pozwoliły obok spraw-
dzonych metod wypracować własne autorskie 
terapie, stale unowocześniane i indywidualnie 
dobierane do potrzeb pacjenta, dzięki cze-
mu zapewniające bezpieczne, spektakularne 
i trwałe efekty. Takie połączenie zapewnia 
pacjentom najwyższy poziom bezpieczeństwa 
oraz wyjątkową skuteczność terapii.
Adres: ul. Wysockiego 39, lok. 7,  
Częstochowa; 
www.bienkowscyclinic.pl

DR N. MED. MARCIN 
ZAKRZEWSKI

KLINIKA ZAKRZEWSCY 
Założona przez absolwenta Śląskiej Akademii 
Medycznej dr. n. med. Marcina Zakrzewskie-
go oraz dr n. med. Magdalenę Stokowacką-
-Zakrzewską, stanowi odpowiedź na potrzeby 
pacjentów poszukujących skutecznych i szy-
tych na miarę rozwiązań.
Adres: ul. Porcelanowa 23, Katowice; 
www.klinikazakrzewski.pl

DR N. MED. MICHAŁ 
KANIOWSKI 

KANIOWSCY DERMAPULS 
Profesjonalny gabinet lekarski, przyjmu-
jący pacjentów od 20 lat, to miejsce dające 
poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Każdy 
pacjent traktowany jest indywidualnie, ma 
zapewnioną opiekę wysokiej klasy specjali-
stów, którzy korzystają z najnowszej wiedzy 
medycznej i innowacyjnego sprzętu. W ofercie 
Centrum znajdziemy kompleksowe terapie 
lecznicze z zakresu dermatologii, medycyny 
estetycznej, chirurgii, ginekologii estetycznej, 
psychodermatologii, dietetyki. 
Adres: ul. Barycka 1/3, 
Wrocław; 
www.dermapuls.com.pl

 

DR N. MED. EWA ODLANICKA-POCZOBUTT 

MEDEST–SILESIA
Aby utrzymać skórę jak najdłużej w dobrej 
kondycji, należy myśleć o pielęgnacji w spo-
sób holistyczny, łącząc aspekty medyczne 
i estetyczne. W gabinecie można skorzystać 
z zabiegów rewitalizujących skórę: osocza 
bogatopłytkowego, mezoterapii i peelingów 
medycznych, wypełniaczy, nici liftingujących 
i lipolizy iniekcyjnej, oraz innych nowocze-
snych zabiegów z zakresu medycyny este-
tycznej i przeciwstarzeniowej.
Adres: ul. Sądowa 3, Bytom (na terenie 
Przychodni Lekarskiej Santé);
www.medest-silesia.pl 

PAŁAC CIEKOCINKO HOTEL 
RESORT & WELLNESS*****
Wyjątkowe, luksusowe miejsce położone 
na Kaszubach, w sercu zabytkowego parku. 
Z dala od miejskiego zgiełku można tutaj 
odpocząć w ciszy i spokoju oraz poznać 
sekret wyjątkowej pielęgnacji inspirowanej 
potrzebami skóry francuskiej marki 
kosmetyków i zabiegów Institut Esthederm, 
dedykowanej najbardziej wymagającym 
i dbającym o siebie osobom. 
Adres: Ciekocinko 9, 
Choczewo; 
www.palacciekocinko.pl

MASURIA ARTE
Elegancki dwór i trzy luksusowe domy 
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, 
w okolicach Ełku i Augustowa. Na terenie 
obiektu znajduje się również Masuria Arte 
Holistic SPA. Uzdrawiającej mocy wody moż-
na doświadczyć w wodach jeziora, basenie, 
wannie jacuzzi, saunie suchej i łaźni parowej 
czy hydroterapii Kneippa. 
Adres: Stacze 24-25, 19-314 Kalinowo; 
wwww.masuriaarte.pl

AETHER
Gabinet medycyny estetycznej i przeciwsta-
rzeniowej oraz poradnictwa dietetycznego. 
Wykorzystując najnowszą wiedzę medyczną, 
najnowocześniejsze urządzenia i sprawdzone 
zabiegi, pozwala pozbyć się cellulitu, wymo-
delować ciało, zrewitalizować i ujędrnić skórę 
i uzyskać dostosowaną do potrzeb poradę. 
Adres: ul. Wojska Polskiego 9/10, 
Olsztyn; www.aether.pl 

DR N. MED. KATARZYNA 
JASIEWICZ 

CONSENSUS MED INSTYTUT 
PIĘKNA DR JASIEWICZ 
Istniejący od 1999 roku, pierwszy gabinet 
medycyny estetycznej i laserowej w Krakowie. 
Korzysta z nowoczesnych urządzeń lasero-
wych. Można w nim usunąć defekty (m.in. 
brodawki, znamiona, popękane naczynka, 
rumień, blizny, tatuaże, przebarwienia), leczyć 
nadpotliwość, zatrzymać czas (np. wygła-
dzać i wypełniać zmarszczki), modelować 
sylwetkę, usuwać otyłość i cellulit oraz dbać 
o zdrowie intymne kobiet. 
Adres: pl. Szczepański 3, Kraków; 
www.consensusmed.pl
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Chcesz skorzystać z zabiegu medycyny estetycznej 
lub chirurgii plastycznej, ale nie wiesz gdzie? 
Przedstawiamy miejsca rekomendowane  
przez najlepszych specjalistów w naszym kraju.

MAPA MIEJSC 
GODNYCH POLECENIA

DR.N. MED. ANDRZEJ  
IGNACIUK

DR ANDRZEJ IGNACIUK
Prekursor medycyny estetycznej w Polsce. Jest 
prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging oraz jednym z najbar-
dziej cenionych i doświadczonych lekarzy w tej 
dziedzinie. Specjalizuje się w korekcji defektów 
estetycznych twarzy przy użyciu toksyny bo-
tulinowej, wypełniaczy, kwasu polimlekowego 
oraz w diagnostyce i terapii cellulitu.
Adres: al. Przyjaciół 9/6, Warszawa;
www.drignaciuk.pl

DR N.MED. AGNIESZKA 
BLIŻANOWSKA 

WELLDERM 
Centrum Medycyny Estetycznej i Dermato-
logii skupia lekarzy i kosmetologów o naj-
większych kompetencjach estetycznych. 
Słynie z maestrii w wykonywaniu zabiegów 
iniekcyjnych, łączonych ze specjalistyczną 
pielęgnacją i zabiegami z wykorzystaniem 
maszyn hi-tech. Pacjenci, poprawiając tutaj 
swoje niedoskonałości, zachowują indywi-
dualną urodę.
Adres: ul. Piękna 44, Warszawa;  
ul. Inowrocławska 21/2, Wrocław;
www.wellderm.pl

DR N. MED. ALEKSANDRA 
JAGIELSKA

STHETIC
Klinika powstała z pasji i wieloletniej pracy dr 
Aleksandry Jagielskiej – międzynarodowego 

eksperta i wykładowcy w dziedzinie medycyny 
estetycznej. Wykonuje pełen zakres zabiegów 
medycyny estetycznej i ginekologii z wyko-
rzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, 
w tym np. nowatorskie przeszczepy tkanki 
tłuszczowej bogatej w komórki macierzyste.
Adres: ul. Mokotowska 15A lok. 2B, 
Warszawa; www.sthetic.pl

DR N. MED. ARTUR 
ŚLIWIŃSKI

ART MEDICAL CENTER
Zespół lekarzy z centrum chirurgii plastycz-
nej ma ponad 20 lat doświadczenia, a jego 
założyciel – dr n. med. Artur Śliwiński – dba, 
aby osobiste potrzeby pacjentów były zawsze 
zgodne z harmonią ich ciała. AMC oferuje za-
biegi w zakresie chirurgii ogólnej i plastycznej, 
ortopedii, chirurgii ręki, ginekologii i medy-
cyny estetycznej.
Adres: ul. Langiewicza 28/U1, 
Szczecin; www.artmedicalcenter.eu

DR N. MED. MAGDALENA  
ŁOPUSZYŃSKA 

BELLA
Gabinet Kosmetyki Lekarskiej dr n. med. 
Magdaleny Łopuszyńskiej to miejsce, w któ-
rym specjaliści – lekarze i kosmetolodzy 
– dzięki doświadczeniu i specjalistycznej 
wiedzy są w stanie odmienić życie pacjentów. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, łącząc tu różne 
metody leczenia: od farmakologicznego, 
poprzez zabiegi w gabinecie, na pielęgnacji 
domowej kończąc.
Adres: ul. Piękna 19, Warszawa;
www.bella-derm.pl

DR N. MED. MACIEJ  
ROGALA

 
GOLD CLINIC
Klinika dr. Macieja Rogali oferuje szeroki wa-
chlarz usług – od najbardziej podstawowych 
zabiegów kosmetycznych po zaawansowane 
zabiegi medycyny i ginekologii estetycznej. 
Pierwsza w Polsce oferowała laserowe zabiegi 
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
Adres: ul. Wielicka 43/2, 
Warszawa; www.goldclinic.pl

 

DR N. MED. EWA  
RYBICKA 

ESTETICA NOVA
Klinika Estetica Nova dr Ewy Rybickiej to 
połączenie wiedzy, doświadczenia i pasji. 
Miejsce to oferuje szereg procedur służących 
rewitalizacji i stymulacji skóry. Klinika wy-
korzystuje sprawdzone technologie i nowości. 
Wśród zabiegów znajdziemy m.in. Ultraskin 
II, Cellactor, Icoone, Regenera Activa, Plexr. 
Adres: ul. Opaczewska 43 lok. 4,
Warszawa; www.esteticanova.com.pl
 

DR N. MED. WALDEMAR 
JANKOWIAK

KLINIKA ESTETYKI CIAŁA
„Pacjent po zabiegu powinien wyglą-
dać lepiej, a nie tylko inaczej” – mówi  
dr Waldemar Jankowiak, założyciel kli-
niki, który do pacjentów podchodzi ho-
listycznie, oferując im usługi z zakresu 
medycyny estetycznej, ale też odnowę 
biologiczną, kosmetykę, zajęcia z jogi  
i tai-chi oraz konsultacje psychologa. To jeden 
z pierwszych ośrodków medycyny estetycz-
nej w Polsce, który pracuje na swoją renomę 
już od ponad 15 lat.
Adres: ul. Margonińska 22, Poznań;
www.kec.pl

101 

 

DR N. MED. ADRIANNA  
LASKA 

MEDEST
Gabinet Medycyny Estetycznej dr Adrian-
ny Laski od 2005 roku oferuje nowoczesne 
zabiegi medycyny estetycznej poprawiające 
wygląd, kondycję skóry oraz redukujące ob-
jawy starzenia. Zapewnia najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i sprawdzone technologie, 
dyskrecję oraz miłą atmosferę.
Adres: ul. Johna Baildona 24d/23,  
Katowice; 
www.medest.pl

DR N. MED. GRAŻYNA 
KULESZA-WŁODARSKA 

AESTHETIC 
W gabinecie dr Grażyny Kuleszy-Włodar-
skiej, która zajmuje się medycyną estetyczną 
już od 2003 roku, można wykonać zabiegi 
z zakresu nowoczesnej kosmetologii i me-
dycyny estetycznej na twarz, szyję, dekolt 
i dłonie. Lekarze i kosmetolodzy rozumieją, 
że problemy estetyczne są często dla pacjen-
tów niemal tak samo ważne jak problemy 
zdrowotne. Dlatego zajmują się zarówno 
leczeniem, jak i upiększaniem.
Adres: ul. Piotrkowska 220 m 8, Łódź;
www.aesthetic.com.pl

DR N. MED. PIOTR  
FLESZAR

MEDIDERM KLINIKA URODY
Miejsce, które powstało z połączenia wiedzy 
i wyobraźni jego twórców. Doświadczony 
zespół oraz kompleksowość usług z dziedziny 
medycyny estetycznej (m.in. nieinwazyjny 
lifting twarzy i ciała UTIMS A3), kosmetologii 
i modelowania sylwetki pozwalają pacjentom 
na odkrywanie ich piękna.
Adres: ul. Abrahama 36-44, Gdynia;
www.klinika-mediderm.pl

DR N. MED. 
MACIEJ KULICKI 

MOKOTOWSKIE 
CENTRUM MEDYCZNE 
Chirurg plastyk. Od 2005 roku starszy asy-
stent na Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpi-
tala im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie 
oraz asystent naukowo-dydaktyczny w Kli-
nice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego. Wykonuje 
zabiegi, m.in.: powiększanie, pomniejszanie, 
korekta kształtu czy rekonstrukcji piersi, 
korekcji uszu, plastyki brzucha, zespół cieśni 
kanału nadgarstka, przeszczepianie tkanki 
tłuszczowej.
Mokotowskie Centrum Medyczne 
– Szpital św. Elżbiety
Adres: ul. Goszczyńskiego 1, Warszawa; 
 
www.drkulicki.plDR N. MED. ARTUR  

MARKOWSKI  

POMORSKIE CENTRUM 
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Klinika od samego początku konsekwent-
nie realizuje misję dbania o zdrowie i urodę 
klientów. Proponuje im najnowsze osiągnięcia 
kosmetologii i innowacyjne na skalę euro-
pejską zabiegi pielęgnacyjne oraz lecznicze, 
m.in. UTIMS A3.
Adres: ul. Szosa Chełmińska 
84/86, Toruń; www.pcme.pl

DR N. MED. KALINA 
JĘDRZEJKO 

LA GUÈL CLINIC 
Wyznacza nowe standardy w zakresie utrzy-
mania dobrego samopoczucia pacjentów 
i skuteczności wykonywanych zabiegów. 
W naszych komfortowych gabinetach znajdą 
Państwo wszystko, co niezbędne, do redukcji 
zmarszczek i kompleksowego odmłodzenia: 
doświadczonych specjalistów, urządzenia  
hi-tech światowej klasy, kompleksową opiekę 
i odprężającą atmosferę.
Adres: ul. Pelikanów 10B, Warszawa; 
www.laguel.pl

 
DR N. MED. MAGDALENA 
POTEMBSKA-EBERHARDT

FEMMED 
Klinika oferuję szeroki zakres zabiegów 
przywracających młody wygląd oraz kory-
gujących niedoskonałości urody, dobranych 
do indywidualnych potrzeb każdego pacjen-
ta. To miejsce dla wszystkich, którzy cenią 
profesjonalizm oraz oczekują skutecznych 
rozwiązań estetycznych.
Adres: ul. Karola Chodkiewicza 7u3,  
Warszawa; 
www.femmed.pl

DR N. MED. MARCIN 
BIEŃKOWSKI  

BIEŃKOWSCY CLINIC®

Panel zabiegowy Bieńkowscy Clinic® poza 
pełnym zakresem mało- i nieinwazyjnych 
zabiegów odmładzających obejmuje kom-
pleksowe leczenie uciążliwych i trudnych 
problemów, takich jak blizny, rozstępy oraz 
wrodzone i nabyte zmiany naczyniowe. Spe-
cjalnością kliniki są także mało inwazyjne 
techniki operacyjne z zakresu chirurgii 
ogólnej, jak również chirurgii i ginekologii 
estetycznej.
Adres: ul. Cicha 17, Bydgoszcz;
www.bienkowscyclinic.pl

DR N. MED. IZABELA 
TOPORSKA-ŁUKASZUK

CENTRUM MEDYCZNE 
NOWE ORŁOWO
Gabinet Medycyny Estetycznej powstał 
w 2004 roku z myślą o kobietach pragnących 
czuć się dobrze w swoim ciele. Jednak Nowe 
Orłowo to nie tylko medycyna estetyczna. Pa-
cjenci otrzymają tu również porady z zakresu 
ginekologii, endokrynologii, dermatologii, 
onkologii, radiologii, fizjoterapii, psychologii 
czy urologii. Tu jesteś w dobrych rękach!
Adres: al. Zwycięstwa 245/8, Gdynia;
www.cmno.pl


