
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

ma zapobiec pojawianiu się no-
wych przebarwień. 
Ciało: Dzięki regularnym trenin-
gom Samanta ma wysportowane 
ciało, ale brakowało mu jędrności. 
Zabiegi urządzeniem Venus, połą-
czone z zabiegami aparatem 
Icoone ładnie wymodelowały syl-
wetkę i napięły skórę. Dodatkowo 
Samanta odbyła spotkanie z psy-
chodietetykiem i sesje rozwojowe 
z sex coachem, które pomogły jej 
zadbać również o piękno 
wewnętrzne.
Rezultat: Po serii zabiegów i spo-
tkań z ekspertami Samanta w końcu 
czuje się w stu procentach dobrze 
we własnym ciele. Jej sylwetka od-
zyskała jędrność, a twarz młody  
i świeży wygląd.

Wnętrza Centrum 
ProfemeD medycyna 
estetyczna.

jak to działa? Szczegóły metamorfozy

Cel: napięCie Ciała
Zabieg: Ujędrnianie skóry urządzeniem 
Venus  i wymodelowanie  
sylwetki aparatem Icoone.

Cel: ujędRnienie twaRzy
Zabieg: Bezinwazyjny lifting laserem Titan.

Cel: Silne nawilżenie 
i RegeneRaCja SkóRy
Zabieg: Seria mezoterapii z kwasem 
hialuronowym  i osoczem 
bogatopłytkowym marki Croma.

Cel: likwidaCja pRzebaRwień
Zabieg: rozjaśniający peeling Cosmelan 

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

małgorzata Szwarocka
psychoseksuolog

agnieszka wiśniewska
kosmetolog

dr ewa banduła-pyka 
lek. med. estetycznej

krem Sun Shield matte 
broad Spectrum Spf 50 

marki obagi

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.
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tel. 885 670 140, www.profemed.pl

Samanta fałkowska jest wizażyst-
ką. Zazwyczaj to ona zmienia ludzi, 
teraz sama postanowiła oddać się 
w ręce ekspertów. Najbardziej za-
leżało jej na pozbyciu się zmarsz-
czek i ujędrnieniu twarzy. 

plan działania: 
Pani doktor ewa Banduła-Pyka do-
brała Samancie odpowiednią tera-
pię napinającą skórę  i wyrównują-
cą jej kolor. Jędrność poprawiły 
zabiegi laserem Titan, który działa 
jak nieinzwazyjny lifting. 
Przebarwienia zlikwidował zabieg 
Cosmelan. Blask skórze przywróci-
ło ostrzykiwanie osoczem bogato-
płytkowym marki Croma i seria me-
zoterapii z witaminami i kwasem 
hialuronowym. Aby utrzymać  efekt 
odświeżenia cery kosmetolodzy 
z ProfemeD medycyna 
estetyczna wykonali serię zabie-
gów rozjaśniających i liftingujących.  
Zalecili także produkty do pielegna-
cji domowej, w tym krem obagi Sun 
Shield matte z filtrem SPf 50,  który 

Napięte ciało
Urządzenie Venus Legacy 
łączy m.in. pole 
magnetyczne z multipolarną 
falą radiową. efektem 
zabiegu jest ładnie 
wymodelowana sylwetka. 
U Samanty ujędrniło ciało, 
twarz  i szyję.

Młodsza twarz
Laser Titan poprawia napięcie 
skóry. Wykorzystuje światło 
podczerwone, które obkurcza 
włókna kolagenowe i w rezultacie 
poprawia jędrność skóry. 
U Samanty pomogło napiąć 
policzki i ładnie zarysować linię 
żuchwy.

Szczupła 
sylwetka
Urządzenie Icoone to 
nowoczesna forma 
endermologii. W trakcie 
zabiegu skóra jest zasysana 
pod wpływem podciśnienia 
i masowana rolkami. To 
drenuje ciało i wygładza 
nierówności na skórze.


