KLINIKI WSZYSTKICH TECHNOLOGII
Od ponad 16 lat specjalizujemy się w szeroko pojętej
profilaktyce i terapii objawów starzenia. Panel zabiegowy Bieńkowscy Clinic®, poza pełnym zakresem małoi nieinwazyjnych zabiegów odmładzających, obejmuje
kompleksowe leczenie uciążliwych i trudnych problemów, takich jak wszelkie blizny (pooparzeniowe, pourazowe, potrądzikowe i pooperacyjne), rozstępy oraz
wrodzone i nabyte zmiany naczyniowe (naczyniaki,
malformacje, rumień, popękane naczynka i żylaki).
Naszą specjalnością są także małoinwazyjne techniki
operacyjne z zakresu medycyny regeneracyjnej, wykorzystujące komórki macierzyste i czynniki wzrostu,
przeszczep własnej tkanki tłuszczowej oraz inne zabiegi
chirurgiczne i ginekologii estetycznej.
Doświadczenie i gruntowna wiedza medyczna specjalistów Bieńkowscy Clinic®, regularne uczestnictwo
w kongresach, sympozjach i workshopach w Europie
i na świecie pozwalają nam trafnie i efektywnie selekcjonować oraz wprowadzać do naszych klinik najskuteczniejsze technologie i nowatorskie metody terapii.
Wierzymy, że trafne wybory, profesjonalizm i konse-

kwentne inwestycje w jakość naszych
usług oraz nowoczesny sprzęt zapewniają Bieńkowscy Clinic® zaufanie pacjentów, zadowolonych z osiągniętych
sukcesów terapeutycznych.

W ofercie Bieńkowscy
Clinic® znajdą Państwo
zabiegi pozwalające
skutecznie i bezpiecznie
zmienić wygląd i kondycję skóry twarzy i ciała:
wszystkie najnowsze rodzaje laserów frakcyjnych,
najbardziej zaawansowane liftingujące medyczne
systemy RF oraz Ultraformer® III - jedyny jednorazowy
zabieg skutecznie redukujący wiotkość skóry. Powyższe
zabiegi HiTech są skutecznie stosowane w połączeniu z pełnym zakresem doskonale znanych zabiegów
medycyny estetycznej, takich jak fillery, mezoterapia,
hydrobalans i toksyna botulinowa. Ofertę nieustannie
wzbogacają najnowsze rozwiązania estetyczne, takie

jak terapia komórkami macierzystymi,
przeszczepy tkanki tłuszczowej – micro
i nanoFAT.
Panel zabiegowy to również liczne zabiegi
modelujące sylwetkę, od najnowszej liposukcji infradźwiękowej po zabiegi całkowicie nieinwazyjne takie jak Scizer® - najsilniejsza odsłona medycznej technologii
skoncentrowanych ultradźwięków (HIFU)
- pozwalające jednym zabiegiem w kilka
tygodni pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, cellulitu oraz poprawić jędrność
i jakość skóry.
Oferta Bieńkowscy Clinic® to również flebologia, chirurgia i ginekologia estetyczna, ortopedia, leczenie nowotworów i guzków skóry od diagnostyki - dermatoskopii
cyfrowej HD, przez dermatochirurgię i dermatoonkologię, a także kompleksowa analiza i terapia włosów. Aktualnie wprowadzamy do naszych klinik amerykański
system SmartGraft - przełom w zabiegach transplantacji włosów.
Na przełomie 2017 i 2018 roku wybraliśmy i wprowadziliśmy do obu naszych klinik najnowocześniejszy
i najbardziej wszechstronny pikosekundowy system
laserowy amerykańskiej firmy CUTERA® - Enlighten®
Triplex, który stanowi obecnie idealne rozwiązanie dla
najbardziej wymagających pacjentów, poszukujących
skutecznych i bezpiecznych terapii w zakresie głębokiego odmładzania i ujędrniania skóry, terapii blizn, rozstępów oraz przebarwień, a także efektywnych zabiegów
usuwania wszystkich rodzajów tatuaży, również kolorowych.
Wprowadzenie systemu Enlighten® Triplex do naszych
klinik zbiegło się z wygraną Bieńkowscy Clinic® w Gala
Beauty Stars 2017. Motywuje nas to do dalszego rozwoju
i nieustannego inwestowania w najwyższą jakość
naszych usług dla Państwa.
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