ATRAKCYJNE OFERTY
1.

Niższa cena zabiegu nie wpływa negatywnie na jego jakość, ilość podanego
preparatu, impulsów, czas trwania czy wielkość powierzchni.

2. Pakiety łączone polegają na wykonaniu przed zabiegiem, zabiegu
dodatkowego, który jest wliczony w cene i zwieksza efekty pozabiegowe.
Przykłady zabiegów łączonych:
•

Peeling enzymatyczny, usuwający zrogowaciały naskórek, co zwiększa
wchłanialność nakładanego preparatu, poprawia skuteczność mezoterapii oraz
wnikanie promieniowania laserowego, podczerwieni oraz IPL

•

drenaż limfatyczny podciśnieniowy Endermolift lub Icoone, który usuwając zastoje
limfatyczne i poprawiając mikrokrążenie wzmacnia efekt mezoterapii

•

zabieg pielęgnacyjny z witaminą C np. Dermalogica, wykonany po liftingu Zaffiro
zwiększa odpowiedź fibroblastów oraz wzmacnia efekt rozświetlenia skóry

•

laser biostymulacyjny lub LED wykonany po zabiegu przyspiesza gojenie się skóry
i redukuje obrzęk

3. Programy zabiegowe zaplanowane na okres 6 m-cy, gwarantują uzyskanie
indywidualnych rabatów i większych efektów zabiegowych.
4. Program lojalnościowy, w którym za każde wydane 100 zł przysługuje 10
punktów. Udział w programie upoważnia do korzystania ze specjalnych
promocji, udziału w warsztatach oraz wymiany punktów na zabiegi za
symboliczną złotówkę.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW
1. Gabinet poddawany jest regularnej kontroli SANEPiD, a pracownicy mają
zawsze aktualne badania.
2. Certyfikaty szkoleń i urządzeń oraz regulamin usług dostępne są w recepcji.
Personel systematycznie podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i
kongresach.
3. Jakość obsługi podlega badaniom ankietowym.
4. Do zabiegów używane są preparaty w postaci fiolek lub ampułkostrzykawek
do jednorazowego wykorzystania. Przed użyciem pokazywana jest ich nazwa
oraz data ważności.
5. Zestawy zabiegowe otwierane są na oczach osoby poddawanej zabiegowi.
6. Zabiegi wykonywane są na urządzeniach, będących na wyposażeniu
gabinetu, posiadających profesjonalny serwis i obsługę. Wybór urządzeń nie
jest podyktowany niską ceną, a jakością, która zapewnia maksymalną
skuteczność zabiegów.
7. Zabiegi manualne, związane z przerwaniem ciągłości skóry wykonują lekarze,
zabiegi prowadzone za pomocą urządzeń standaryzujących głębokość
mikronakłuć może na zlecenie lekarza wykonywać przeszkolony personel.
8. Zachowana jest aseptyka zabiegu, stosowane są jałowe okłady i kompresy,
rękawiczki i czyste podkłady. Końcówki zabiegowe i okulary dezynfekowane
są w obecności osoby poddawanej zabiegowi.
9. Przed zabiegiem, wykorzystującym promieniowanie laserowe, IPL i
podczerwień skóra jest oczyszczana i odtłuszczana, co zapewnia skuteczne
wnikanie w tkankę. Nakładane na skórę żele są wyłącznie bezbarwne, co
zapewnia niezakłóconą transmisję promieniowania.
10. Zabiegi wprowadzane do zakresu usług nie podlegają rynkowym modom, a
są wynikiem gruntownej analizy jakości efektów i bezpieczeństwa oraz
przyszłych następstw. Dla przykładu:
•

Zabieg CGF czyli podanie komórek macierzystych ze skoncentrowanymi
czynnikami wzrostu. Stosowana wirówka ma płynne zwiększanie i zmniejszanie
ilości obrotów, odpowiedni kąt nachylenia probówek, system utrzymania

temperatury w czasie wirowania. Do przygotowania produktu używana jest
heparyna, a nie cytrynian sodu, co wiąże się z brakiem pieczenia w trakcie
podawania. CGF w zestawie Harmony, w przeciwieństwie do popularnego PRP
zapewnia efekt przywrócenia naturalnej objętości tkankowej twarzy (wolumetria)
dzięki wykorzystaniu własnej fibryny bogatopłytkowej.
•

„Sobie ująć. Sobie dodać” Gabinet wykonuje zabieg lipoplastyki Nano Fat To
pierwszy zabieg w czasie, którego pobranie i podawanie tkanki tłuszczowej
odbywa się w tzw. obiegu zamkniętym, co gwarantuje jałowość preparatu, a
opatentowany system przygotowania tkanki przed podaniem zapewnia wysokie
przeżycie komórek tłuszczowych i łagodne stany pozabiegowe. W procesie
obróbki nie są używane żadne środki chemiczne. Wskazania do zabiegu to
zaznaczona dolina łe,z gdyż nie ma ryzyka efektu Tyndala, utrata naturalnej
objętości tkanek twarzy, poprawa jakości skóry ponad gruczołami piersiowymi,
rewitalizacja i przywrócenie objętości grzbietów dłoni.

•

Do usuwania zmian skórnych gabinet wykorzystuje laser chirurgiczny CO2.
Zabiegi wykonują lekarze chirurdzy, którzy usuwają podejrzane zmiany metodą
klasyczną, następnie zlecając badanie histopatologiczne.

•

Do rewitalizacji okolic intymnych, leczenia I stopnia wysiłkowego nietrzymania
moczu, zwiększenia nawilżenia i napięcia gabinet wykorzystuje fale radiowe,
radiofrekwencję ThermiVa, która w porównaniu z zabiegami laserami
ginekologicznymi nie wymaga znieczulenia i jest nieinwazyjna, co potwierdza
możliwość odbycia kontaktów intymnych bezpośrednio po zabiegu. Dla
porównania po zabiegu laserowym konieczna jest 14-28 dniowa karencja.

•

Gabinet wykorzystuje preparaty zawierające wyłącznie stabilizowany kwas
hialuronowy, mające wysoka elastyczność i zapewniające trwałość efektów
zabiegowych

POSTĘPOWANIE ZABIEGOWE

1. W czasie konsultacji przeprowadzany jest wywiad, dotyczący przebytych lub
istniejących chorób, zażywanych leków, ziół, wykonywanych wcześniej
zabiegów, udzielana jest rzetelna informacja o produkcie i efektach jego
podania, technologii, technice wykonania zabiegu oraz o wskazaniach i
przeciwskazaniach.
2. Efektem konsultacji jest program postępowania, opracowany w oparciu o
ustaloną ilość zabiegów, czas ich wykonywania oraz przeznaczony budżet.
3. W skład zabiegu wchodzi przygotowanie do niego, znieczulenie, chłodzenie
skóry, kojenie i przyspieszanie gojenia przy użyciu lasera biostymulacyjnego
lub LED.
4. Komfort zabiegu jest zapewniany dzięki zastosowaniu kremów
znieczulających, dermocoolerów chłodzących skórę oraz urządzeń
zapewniających jak najmniejszą inwazyjność (np. mezoterapia w
podciśnieniu).
5. W trosce o prawidłowe gojenie i osiągnięcie, najlepszych efektów po zabiegu
przekazywane są pisemne zalecenia postępowania. Kontrola pozabiegowa
jest wliczona w cenę. Po zabiegach inwazyjnych zapewniony jest
weekendowy dyżur telefoniczny.

