
p r omo c j a

Kolejna odsłona metamorfoz ELLE 
i PROFEMED Medycyna Estetyczna. Poznaj 
kobiety, które nie boją się walczyć o marzenia 
i lepszy wygląd.

Nowa ja

pl an z abiegów

Ciało:
Kasi zależało na zgubieniu kilku ki-
logramów i ujędrnieniu ciała. 
Nadmiar tkanki tłuszczowej na 
brzuchu został usunięty dzięki 
CoolSculpting - urządzeniu opar-
tym na metodzie kriolipolizy. Całe 
ciało wymodelowała seria zabie-
gów aparatem Icoone, który dzia-
ła jak silna endermologia. Kasia 
odbyła też spotkania z psycholo-
giem, który pomógł jej ustalić ży-
ciowe priorytety.
Rezultat: Sylwetka Kasi wyglą-
da na młodszą, jędrniejszą, bar-
dziej wysportowaną. Skóra na 
twarzy odzyskała młodzieńczą 
gładkość, a Kasia pewność siebie.

Wnętrza Centrum 
Profemed medycyna 
estetyczna.

jak to działa? Szczegóły metamorfozy

Cel: wysmuklenie sylwetki
Zabieg: rozbijanie tkanki tłuszczowej 
urządzeniem CoolSculpting by Zeltiq 
i modelowanie ciała aparatem Icoone.

Cel: wygładzanie skóRy
Zabieg: Laser Peal i Pearl fractional na 
policzki. Na koniec zabieg radiofrekwencji 
Venus Viva.

Cel: likwidaCja Cieni pod oCzami
Zabieg: mezoterapia dermaheal dark 
Circle.

Cel: odżywienie skóRy
Zabieg: Age Smart z peptydami i 
witaminą C.

Cel: utRzymanie efektów 
zabiegów
Zabiegi pielęgnacyjne: Kosmetyki marki 
obagi odpowiadające na codzienne 
potrzeby skóry..

Cel: ustalenie żyCiowyCh
pRioRytetów
Cykl spotkań z psychologami.
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pRofemed medycyna estetyczna jest częścią Grupy luX med. 
Wyróżnia ją holistyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta.  
W ofercie znajdują się wyłącznie dobrze przebadane i bezpieczne zabiegi.
warszawa, al. jerozolimskie 65/79, Vi p. hotelu marriott, 
tel. 885 670 140, www.profemed.pl

Kasia Stasiarczyk przez wiele lat 
skupiała się głównie na pracy w fir-
mie cateringowej. Niedawno po-
stanowiła zrobić coś dla siebie. 
Pierwszym krokiem było odmło-
dzenie twarzy i ciała.
plan działania:
Problemem Kasi była nierówna ce-
ra, rozszerzone pory i cienie pod 
oczami, które nadawały twarzy 
zmęczony wygląd. Pani doktor 
ewa rybicka wykonała u Kasi za-
bieg laserem Pearl, który wygładził 
twarz. Na policzkach dodatkowo 
użyła lasera Pearl fractional, który 
zmniejszył zmarszczki i ujędrnił 
skórę. Ciemne obwódki wokół 
oczu rozjaśniła mezoterapia dark 
Circle dermaheal. Aby utrwalić 
efekty zabiegów kosmetolodzy 
wykonali też odżywczy zabieg 
Age Smart z witaminą C i peptyda-
mi oraz radiofrekwencję mikroigło-
wą aparatem Venus Viva, która 
mocno ujędrnia twarz. Polecili tak-
że domową pielegnację, w tym sto-
sowanie codziennie pod krem 
Serum z 20 % witaminą C marki 
obagi. 

Gładka skóra
Platforma Xeo  łączy w 
sobie dwa lasery: Pearl i 
Pearl fractional. Pierwszy 
zmniejsza pory, wygładza 
drobne zmarszczki, a drugi 
głębsze zmiany w 
delikatnych okolicach, np. 
oczu.

professional-C serum 
z 20 % witaminą C  

marki obagi

Szczupłe ciało
CoolSculpting bazując na 
metodzie kriolipolizy 
wymraża i rozbija komórki 
tłuszczowe, a następnie 
usuwa je z organizmu.
U Kasi skutecznie i 
bezinwazyjne pomogła 
pozbyć się oponki na 
brzuchu.

Jędrne policzki
Urządzenie Venus Viva 
delikatnie nakłuwa skórę i 
jednocześnie wytwarza fale 
radiowe, które  silnie 
ujędrniają i napinają skórę. 
U Kasi świetnie podniosły 
policzki.


