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Medycyna urody – klinika

O ferta Klinik Bieńkowscy obej-
muje pełen zakres zaawanso-
wanych rozwiązań estetycz-
nych: innowacyjne terapie 

laserowe, zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej, chirurgii kosmetycznej, gi-
nekologii plastycznej i dermatochirurgii 
wraz z dermatoonkologią.

Eksperci Klinik Bieńkowscy od 15 lat 
specjalizują się zarówno w chirurgicznych, 
jak i małoinwazyjnych medycznych tech-
nikach odmładzania skóry, szeroko pojętej 
terapii anty-aging i kompleksowej profi-
laktyce starzenia. Wieloletnie doświad-
czenie doskonale wyszkolonego persone-
lu w połączeniu z najnowocześniejszym 
sprzętem i gruntowną wiedzą medyczną 
stanowią gwarancję najwyższych stan-
dardów leczenia. 

Przejawem dbałości o naturalne 
i bezpieczne efekty jest m.in. stoso-
wanie preparatów organicznego kwasu 
hialuronowego Neauvia®. Linia Ne-
auvia Organic oferuje trzy niezwykłe 
medyczne produkty nowej generacji, 
będące obecnie najczystszym dostęp-
nym kwasem hialuronowym, niewywo-
łującym alergii, posiadającym unikal-
ne hybrydowe właściwości – poprawy 
objętości i długotrwałej, delikatnej 
stymulacji komórek. Służą zarówno 
do wypełnienia ubytków tkankowych, 
pobudzania wytwarzania kolagenu, jak 
i nawilżania oraz poprawiania napięcia 
i elastyczności skóry, a także do rewita-

lizacji i modelowania stref intymnych. 
Ich zastosowanie gwarantuje naturalny 
wygląd, jednocześnie minimalizuje ry-
zyko działań niepożądanych.

Medycyna hi-tech
W ofercie Klinik Bieńkowscy znajdują 
się zabiegi pozwalające skutecznie i bez-
piecznie zmienić wygląd i kondycję skóry 
twarzy i ciała: wszystkie najnowsze rodza-
je laserów frakcyjnych, w tym pierwszy 
w Polsce unikalny iPixel z inteligentnym 
laserowym rollerem czy mikroplazmę 
frakcyjną PIXEL RF, błyskawicznie zwęża-
jące pory, redukujące blizny, rozstępy i wy-
gładzające zmarszczki; liftingujące skórę 
medyczne systemy RF, m.in. Accent XL® 
oraz Zaffiro® II generacji. W leczeniu fo-
touszkodzeń skóry niezrównanym narzę-
dziem są nowe generacje fototerapii VPL 
i Dye-VL – usuwające najbardziej opor-
ny rumień i przebarwienia skóry twarzy 
i ciała. Wystarczą dwa-trzy nieinwazyj-
ne i niedrogie zabiegi, aby się pozbyć nie-

chcianych plam i rumienia, a skóra nabrała 
blasku. Ofertę dopełnia MonaLisa Touch® 
i Golden Touch® – lasery CO2 DEKA do 
ginekologii plastycznej, leczenia wszelkich 
blizn i rozstępów – w unikalnej odsłonie 
z jednoczasową RF napinającą skórę i skra-
cającą rekonwalescencję. 

Nowością na rynku jest Cellulaze® 
– wykorzystywany do laserowej liposukcji 
trwale usuwającej miejscowe otłuszcze-
nia, leczenia cellulitu i uporczywych ob-
jawów skórki pomarańczowej, a wszystko 
to jednym małoinwazyjnym zabiegiem. 
To jedyny system o tak wszechstronnych 
możliwościach. Cellulaze® i Precision Tx® 
to również najskuteczniejsze na świecie 
terapie laserowe napinające wiotką skórę, 
redukujące fałdy i obwisy zarówno twarzy, 
jak i ciała, np. drugi podbródek, wiotkie 
ramiona, kolana czy obrzęki pod oczami. 
Kliniki Bieńkowscy mają doświadczenie 
w różnych rodzajach liposukcji, od kla-
sycznej przez liposukcję wibracyjną Mo-
eller, infradźwiękową, po zabiegi całkowi-
cie nieinwazyjne, takie jak Endermolab®, 
pozwalające w cztery tygodnie pozbyć się 
nadmiaru tkanki tłuszczowej, cellulitu 
oraz poprawić jędrność i jakość skóry. Po-
wyższe zabiegi hi-tech są skutecznie sto-
sowane w połączeniu z pełnym zakresem 
doskonale znanych zabiegów medycyny 
estetycznej, takich jak fillery, mezoterapia, 
hydrobalans i toksyna botulinowa. 

Ofertę nieustannie wzbogacają naj-
nowsze metody intensywnie rozwijane 
przez ekspertów Klinik Bieńkowscy, ta-
kie jak przeszczepy własnej tkanki tłusz-
czowej lipotransfer – NanoFat i MikroFat, 
terapie komórkami macierzystymi, osocze 
bogatopłytkowe, czy też nici, w tym naj-
nowsze niewchłanialne i elastyczne nici 
Spring Threads, po raz pierwszy umoż-
liwiające prawdziwy, trwały i bezpieczny 
lifting twarzy w 30 minut i bez skalpela. 

Cofnij czas... bezpiecznie
Kliniki Bieńkowscy Esteticmed.pl w Bydgoszczy i Częstochowie należą do 
najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w Europie. 
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Skóra idealna
Zabiegiem wspomagającym działanie 
wszystkich wymienionych procedur 
i optymalizującym ich efekt jest PRX-T33.

PRX-T33 to zupełnie nowa, bezbole-
sna metoda stymulacji skóry właściwej, 
dająca znakomity efekt poprawy napię-
cia skóry oraz jej rozjaśnienia bez użycia 
igieł. Łączy działanie kwasu trójchlo-
rooctowego – TCA 33% oraz nadtlenku 
wodoru, które intensywnie stymulują 
czynniki wzrostu fibroblastów skóry 
właściwej. Dotyczy to ściśle powstawa-
nia nowych włókien kolagenu i elastyny 
w skórze, czyli włókien podporowych, 
zapewniających naszej skórze odpowied-
nie napięcie. Nadtlenek wodoru wspo-
maga również przebudowę macierzy 
pozakomórkowej i moduluje procesy 
zapalne zachodzące w skórze.

Zaletą zabiegu z wykorzystaniem 
PRX-T33 jest fakt, że jest on bezbolesny, 
a biorewitalizacja skóry jest możliwa bez 
użycia igły. Nie jest on fotouczulający, co 
daje możliwość przeprowadzenia zabie-
gu również latem. Zabieg ten trwa 15-25 
minut przy jednej okolicy.

PRX-T33 jest zabiegiem przezna-
czonym dla obu płci, w każdym wieku, 
o każdej porze roku:
•	 5-12 lat – blizny (ospa wietrzna, li-

szajec)
•	 12-25 lat – zastępuje oczyszczanie twa-

rzy (wygładza skórę i ułatwia redukcję 
zaskórników)

•	 25-35 lat – melasma, rozstępy
•	 35-45 lat – biorewitalizacja twarzy, 

ciała, profilaktyka procesu starzenia 
się skóry, zwiotczenie skóry biustu

•	ponad 45 lat – korekcja zwiotczałej 
skóry, poprawa jędrności skóry de-
koltu i biustu

Pielęgnacja domowa
Dopełnieniem sukcesu poza skutecz-

ną terapią jest indywidualnie dobierana 
pielęgnacja domowa, zoptymalizowa-
na pod kątem typu skóry i przebytych 
zabiegów. Kliniki Bieńkowscy zapew-
niają każdemu pacjentowi po terapii 
bezpłatne konsultacje w tym zakresie. 
Jako specjalna linia terapii domowej po 
zabiegu PRX-T 33 są stosowane wyspe-
cjalizowane dermokosmetyki nawilża-
jąco-odżywcze z kwasem glikolowym 
nowej marki – WiQo. Stosowanie cho-
ciażby płynu wygładzającego do twarzy 
z tej linii powoduje obniżenie pH skóry, 
mobilizując ją do biologicznej pracy dla 
przywrócenia naturalnego poziomu pH. 
Skóra nie przyzwyczaja się do tego pro-
cesu, dlatego zaleca się używanie płynu 
WiQo codziennie przez dłuższy czas, aby 
zachować aktywność skóry i pobudzenie 
do produkcji kolagenu. 

Szczególne znaczenie ma stosowa-
nie preparatów fotoprotekcyjnych i za-
wierających antyoksydanty. Najczęściej 
stosowaną jest linia Mene & Moy System 
Skin Rejuvenation Program, obejmująca 

kilkadziesiąt kosmeceutyków zawiera-
jących wysokie, medyczne stężenia ak-
tywnych składników, w tym najważniej-
szych dla naszej skóry m.in. ceramidów 
i witaminy C (Stand by C, Eye C Contour 
czy mleczko antyoksydacyjne Facial C 
Lotion).

Wieloletnie doświadczenie dr Ilony 
i Marcina Bieńkowskich oraz całego ze-
społu klinik pozwoliło obok sprawdzo-
nych metod – tzw. złotych standardów 
– wypracować własne, autorskie tera-
pie, stale unowocześniane, dobierane 
i tworzone indywidualnie do potrzeb 
pacjenta, przez co zapewniające bez-
pieczne, spektakularne i trwałe efekty. 
Metody odmładzania stosowane w Kli-
nikach Bieńkowscy wykorzystują na-
turalne procesy biologiczne skóry (tzw. 
odmładzanie biokompatybilne). „Cofnij 
czas... bezpiecznie” to idea będąca wy-
znacznikiem codziennej pracy na rzecz 
bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów 
oraz rozwoju firmy. ■

 Metamorfoza w Klinice Bieńkowscy. przed zabiegiem, 25 dni i rok po nim

 Dr Ilona i Marcin 
Bieńkowscy, 
właściciele Klinik 
Bieńkowscy

wyłączny dystrybutor wyłączny dystrybutor prX-t33  


