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Praca to moje szczęście

Platforma zabiegowa Alma Harmony
Dzięki dużej ilości głowic urządzenie działa na różne problemy.
Usuwa naczynka i naczyniaki, trądzik różowaty, rumień
oraz przebarwienia, zarówno posłoneczne, jak i będących
wynikiem zmian hormonalnych, leków lub chorób. Zastosowanie wąskopasmowego, pulsacyjnego źródła światła
zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i sprawia, że zabieg jest bezpieczny, efektywny i praktycznie
bezbolesny. Usuwa blizny, rozstępy, zmarszczki i bruzdy
Laser iPixel ER. W odróżnieniu od tradycyjnych laserów
moduł iPixel ER pozwala na wykonanie zabiegu z wysoką

skutecznością, w znacznie krótszym czasie, ułatwia również
gojenie się leczonej powierzchni i powoduje przebudowę
kolagenu. Powoduje ablacyjne i nieablacyjne frakcjonowanie skóry, a także wygładzenie i odnowę jej powierzchni.
Daje efekty podobne do mocnego peelingu chemicznego lub
resurfacingu laserowego. Poza lekkim zaczerwienieniem
nie ma skutków ubocznych. Usuwa niechciane owłosienie
z twarzy i ciała. Głowica jest efektywna w przypadku
wszystkich fototypów skóry, nie wykluczając skóry opalonej

Pole elektromagnetyczne do budowania mięśni
i modelowania ciała.
Autorska technologia FMS, czyli Focused Magnetic Stimulation (Skoncentrowana stymulacja magnetyczna)
wyzwala intensywne skurcze w celu dogłębnej stymulacji
mięśni, powodując lipolizę w komórkach tłuszczowych
oraz apoptozę po uszkodzeniu adipocytów. Oba te działania prowadzą do redukcji tkanki tłuszczowej. Zabieg
można wykonać na wielu partiach ciała takich jak: pośladki,

brzuch, nogi, ramiona. Operator w zależności od wskazań
terapeutycznych dobiera odpowiednią moc, długość trwania impulsu oraz czas jego trwania. Takim urządzeniem
jest Schwarzy, który dzięki zastosowanej technologii nie
aktywuje nerwów czuciowych więc jest odczuwalny ale
niebolesny. Urządzenie ma bardzo wysoką moc – 2,5 Tesli
na jeden aplikator i szeroki zakres częstotliwości (1-150 HZ).

Dr Oksana Zarewycz-Skórka, specjalista dermatolog i lekarz medycyny estetycznej.
członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych (SLDE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Kosmetycznej i Estetycznej (ESCAD).
Właścicielka kliniki Bellderma w Warszawie

Jak dłonie Fidiasza... modelowanie w czasie pandemii
Ateński rzeźbiarz Fidiasz rzeźbił z marmuru najpiękniejsze figury kobiet przy pomocy dłuta i młotka.
My dzisiaj mamy technologię, która pozwala wymodelować wymarzoną sylwetkę każdej osobie, kobietom

i mężczyznom, dając jednocześnie maksimum relaksu w czasach, kiedy przewlekły stres deformuje nasze życie każdego
dnia. Od lat w naszej klinice zajmujemy się leczeniem i pielęgnacją skóry twarzy i ciała oraz zwracamy szczególną uwagę na
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profilaktykę procesów jej starzenia. Nie koncentrujemy się

Cechą wspólną dla wszystkich zabiegów jest chęć uzyskania

wyłącznie na kwestiach estetycznych ale przede wszystkim

efektów estetycznych oraz poprawa witalności całego organi-

zwracamy uwagę na ogólny stan zdrowia fizycznego i emocjo-

zmu poprzez skuteczne i nieinwazyjne rozwiązania. Zabiegi

nalnego naszych pacjentów. Chcemy, aby czuli się oni zdrowi

są niebolesne, nie wymagają specjalnego przygotowania.

i zadbani ponieważ kierujemy się mottem: tylko zdrowa skóra jest

Icoone Laser Med 2 ma jeszcze więcej wskazań zarówno

naprawdę piękna. W tym celu zaprosiłam do współpracy doświad-

estetycznych jak i medycznych. Do najważniejszych z nich

czonych specjalistów w dziedzinie dermatologii, medycyny este-

należą: utrata jędrności skóry w obrębie twarzy, szyi, dekol-

tycznej, kosmetologii, chirurgii, neurologii i rehabilitacji. Zawsze

tu, biustu i innych okolic ciała, cellulit, nadwaga, miejscowa

stawiałamnawykorzystaniesprzętumedycznegowysokiejjakości

otyłość (oponki brzuszne, fałdy tłuszczu na biodrach, plecach,

i do swojej kliniki sprowadzałam wyłącznie te urządze-

podwójny podbródek), obrzęki limfatyczne: w okolicach oczu,

nia, których działanie sprawdzałam osobiście. Po latach

kończyn, obrzęki po operacjach takich jak rak piersi lub po

pracy doszłam do wniosku, że najlepsze, najszybsze

liposukcji; blizny pooperacyjne i pooparzeniowe, szczególnie

i trwałe rezultaty daje wyłącznie połączenie wiedzy

u dzieci, które nie kwalifikują się do zabiegów chirurgicznych,

i doświadczenia specjalisty oraz zastosowanie najnow-

bóle mięśni, pleców i karku, spowodowane nieprawidłową

szych rozwiązań technologicznych. Mamy doświadczenie

postawą ciała, przeciążeniem pracą lub wysiłkiem sportowym;

z Icoone praktycznie od momentu pojawienia się go na polskim

przygotowanie ciała do ciąży oraz okres po ciąży; intensywny

rynku, czyli prawie 10 lat. W tym roku zaczęliśmy wykorzysty-

tryb życia, przewlekły stres. Dzisiaj szczególnie ważnym wska-

wać najnowszą generację tego urządzenia – Icoone Laser Med

zaniem jest chęć regeneracji swego ciała i umysłu w sposób

2. Urządzenie to łączy działanie masażu podciśnieniowego

bezpieczny i relaksujący. W naszej praktyce znakomite efekty

z działaniem światła LED 650nm i lasera diodowego 915 nm.

daje łączenie tego zabiegu z laseroterapią np.laserem frakcyj-

Masaż mikropęcherzykowy zastosowany w nowym urządzeniu

nym nieablacyjnym ClearLift (Harmony XL Pro Alma Lasers)

jest bardziej precyzyjny i mocniej oddziałuje na skórę i tkanki

oraz z termoliftingiem skóry, który wykorzystuje fale radiowe

niżej położone (tkanka tłuszczowa, mięśnie, powięzie) a przy

(Pelleve). W czasie pandemii szczególne ważne dla nas jest bez-

tym nie rozciąga skóry. Jego celem jest udrożnienie krążenia

pieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu medycznego.

limfy w całym organizmie, mikrokrążenia krwi oraz stymu-

W naszej klinice zadbaliśmy o bezpieczne warunki pracy po-

lacja fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny. Dodatkowo

przez dezynfekcję powierzchni roboczych, ciągłe oczyszczanie

wykorzystane działanie lasera diodowego powoduje rozbijanie

powietrza promieniowaniem UVC, które ma działanie wiruso-

lipidów w komórkach tłuszczowych (adipocytach) poprzez pod-

i bakteriobójcze, stosowanie ubrań i masek ochronnych przez

wyższenie ich temperatury, przyspieszenie procesów lipolizy

personel. W trakcie tego zabiegu pacjent pozostaje w maseczce

a w efekcie prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Światło LED

ochronnej przez cały czas, a podczas zabiegów na twarz nie

o długości fali 650 nm ma działanie przeciwzapalne, zwiększa

rozmawia z personelem. Uważam, że Icoone Laser Med. 2 ma

przepuszczalność błony komórkowej adipocytów, co umożliwia

ogromny potencjał ponieważ posiada 16 programów medycz-

odprowadzenie uwolnionego tłuszczu do układu limfatycznego

nych i odpowiednio 40 i 35 estetycznych dla kobiet i mężczyzn.

oraz również stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien

Daje to możliwość ułożenia najkorzystniejszych indywidual-

podporowych skóry. Połączenie tych trzech mocy powoduje

nych planów zabiegowych w zależności od postawionego celu

większą precyzję zabiegów i dotarcie do głęboko zlokalizowa-

oraz działa synergicznie z innymi technologiami pozwalając

nych problemów takich jak np. złogi tłuszczu, napięcie mięśni,

na ich łączenie nawet w jednym zabiegu. Współcześni Fidia-

stany zapalne ścięgien, obrzęki limfatyczne. Efekty lecznicze są

sze – specjaliści medycyny estetycznej – którzy odmładzają

widoczne już po pierwszych zabiegach. Są one idealne dla kobiet

skórę i modelują figury dzisiejszych Afrodyt i Herkulesów

i mężczyzn, którzy stawiają na zdrowie i piękno jednocześnie

mają w ręku najnowocześniejsze narzędzia i technologie,

oraz cenią swój czas. To nie tylko modelowanie sylwetki! To

z tą jednak przewagą, że gwarantują także komfort i relaks

znacznie więcej! Według mnie – to styl życia, tak jak fitness.

w trakcie procesu rzeźbienia wymarzonej sylwetki.
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owa generacja Icoone

Icoone® to jeden z najpopularniejszych zabiegów. Wynika to z wysokiej skuteczności tej metody. Prawdziwie przełomowym okazuje się jej połączenie z energią biostymulującego lasera
i światła LED, które zastosowano w innowacyjnym urządzeniu Icoone® Laser.
Najnowszy model Icoone® Laser med z 2020 roku ma aż o 25% zwiększoną powierzchnię
aktywną mikrostymulatorów co przekłada się na jeszcze większą skuteczność zabiegu.
Icoone® to opatentowana technologia, która znana jest na rynku medycyny i kosmetologii od wielu lat. Urządzenie wykorzystuje Multi
Mikropęcherzykową Stymulację (M.M.S.A.) i pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. Dzięki temu urządzenie ma wiele zastosowań
nie tylko w zabiegach ukierunkowanych na pielęgnację i leczenie skóry, lecz także m.in. w fizjoterapii i medycynie sportowej. Skutecznie
likwiduje cellulit, miejscowo zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność mięśni, zapalenia ścięgien
oraz wszelkie objawy starzenia się skóry.
Unikalność metody
Patent Roboderm® pozwala na stymulację tkanki na trzech powierzchniach jednocześnie. Dwa zmechanizowane multistymulatory masujące i zasysające skórę wyposażone są w rolki z mikrootworami. Głowice poruszając się jednocześnie w tym samym obszarze, uzupełniają
swoje działanie. Dzięki temu precyzyjnie stymulują skórę na danej powierzchni, docierając do najmniejszych jej fragmentów. Ponadto
mikrootwory w rolkach, nieco większe względem poprzednich wersjach Icoone® , sprawiają, że masaż skuteczniej oddziałuje na włókna
kolagenowe w skórze właściwej. Ulepszona technologia, wzmacnia efekty zabiegu, przy tym nie rozciąga skóry. Praca głowic wsparta jest
przez centralną komorę również operującą podciśnieniem. Jest umieszczona pomiędzy mikrostymulatorami i dogłębnie oddziałuje na
tkankę tłuszczowa. Potrojenie powierzchni stymulacji przyspiesza redukcję komórek tłuszczowych, sprzyja usuwaniu toksyn i zastojów
wodnych oraz daje efekt ujędrnienia. Podwójne głowice to aż 21.600 mikrostymulacji na minutę pracy!
Dodatkowa moc światła lasera i fototerapia LED
Najnowszym udoskonaleniem, które wykorzystuje Icoone® Laser jest skojarzenie mechanicznego działania z biostymulacyjną energią
lasera diodowego i światła LED. To znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia skuteczności zabiegów modelujących sylwetkę.
Fala 915 nm lasera diodowego przenika bowiem w głąb tkanki, gdzie jest silnie absorbowana przez lipidy w adipocytach. Powoduje to
podwyższenie ich temperatury, przyspieszenie procesu lipolizy, a w efekcie prowadzi do zmniejszenia komórek tłuszczowych. Natomiast
światło o długości fali 650nm oddziałuje na fibroblasty i stymuluje produkcję kolagenu oraz elastyny. Wpływa również na przepuszczalność błony komórkowej adipocytów powodując otwarcie porów w jej obrębie, co umożliwia odprowadzenie uwolnionego tłuszczu do
układu limfatycznego bez trwałego uszkodzenia komórek. Fototerapia światłem LED eliminuje obrzęki i stany zapalne. Poprawia krążenie
i sprawia, że tkanki są lepiej dotlenione.
Przyjazna procedura zabiegowa
Zabiegi są nie tylko nieinwazyjne i bezbolesne, ale i przyjemne. Odczuwalne jest lekkie zasysanie skóry, które może mieć wręcz działanie
relaksujące. Procedura zabiegu jest niezwykle prosta. Rozpoczyna ją 20 minutowy drenaż całego ciała wykonany za pomocą multistymulatorów. Potrójna powierzchnia ssąca Icoone Laser sprawia, że głowice łatwo się przemieszczają, bez konieczności wykonywania
dodatkowych ucisków. Podnosi to komfort zabiegu nie tylko dla pacjenta, ale i dla operatora urządzenia. Dwie głowice umożliwiają wykonanie symetrycznego masażu po obu stronach ciała. Redukuje on zastoje wody, odblokowuje węzły limfatyczne i przygotowuje skórę
do dalszych działań. Kolejnym etapem jest 10 minutowy program terapeutyczny dobrany do potrzeb pacjenta. Icoone® Laser oferuje
lekarzom, kosmetologom i pacjentom 40 programów kosmetycznych dla kobiet, 35 programów kosmetycznych dla mężczyzn oraz 16
programów medycznych, ukierunkowanych na konkretny problem terapeutyczny lub obszar ciała. Do zabiegów modelowania sylwetki
wykorzystuje się innowacyjną głowicę Robosolo, która łączy w sobie technologię niezależnie zmechanizowanych rolek z laserem 915nm
i światłem LED 650nm. Połączenie to zapewnia wysoką skuteczność w ujędrnianiu skóry, niwelowaniu cellulitu i redukcji złogów tłuszczowych. W wyniku jej działania tkanka otrzymuje 15 600 stymulacji na minutę!
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