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S Ł O W O  W S T Ę P U

Dziękujemy wszystkim naszym Pacjentkom i Pacjentom, którzy 
wielokrotnie dawali nam przez te lata dowody swojej sympatii  
i lojalności, nasze wzajemne relacje – silne i przyjacielskie – umacniały 
nas i motywowały do rozwoju. Dziękujemy wszystkim naszym 
pracownikom i partnerom, którzy mają wielki udział w budowaniu 
renomy marki Juwena. Ten wspaniały jubileusz to nie tylko okazja 
do wspomnień, ale także pretekst do spojrzenia w przyszłość. Kiedy  
w nią spoglądamy, mamy wrażenie, że planów i pomysłów, które 
mamy w tej chwili, wystarczy nam na kolejne 20 – lub drugie tyle – lat.  
W najbliższych dniach rozpocznie się budowa naszej nowej kliniki  
w Katowicach, a jej otwarcie, które planujemy na wiosnę, będzie 
początkiem nowego etapu w historii Juweny. Tymczasem zapraszamy 
do lektury naszego magazynu, znajdziecie w nim Państwo sporo 
jubileuszowych wspomnień, ale i sprawy aktualne, m.in. nowości 
z życia Juweny, relację z kampanii na rzecz zmian w ustawie  
o wyrobach medycznych, oraz – tradycyjnie – prezentację naszych 
nowości oraz zabiegów, które szczególnie rekomendujemy.

lek. Krystyna Pawełczyk-Pala 
lek. Paulina Pala

Mamy 20 lat za sobą.
I plany na kolejnych 100!

20 lat to zarazem dużo i śmiesznie mało. Spoglądając wstecz, 
na pierwsze chwile działalności Juweny, trudno nie pomyśleć 
„przecież wydaje się, że to było wczoraj”. A jednak, gdy 
przyjrzeć się tym początkom uważniej, zdać sobie sprawę, jak 
wiele się od tamtych chwil zmieniło, wszystko odwraca się o 180 
stopni. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że spoglądamy na 
te minione 20 lat ze wzruszeniem i dumą, wiedząc, że dzięki nim 
możemy na nadchodzące lata patrzeć z nadzieją i optymizmem.



Juwena była jedną z 
pierwszych marek na polskim 
rynku medycyny estetycznej. 
Jestem dumna, że od samego 
początku współtworzymy 
tę historię.
K R Y S T Y N A  P A W E Ł C Z Y K - P A L A
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Juwena Excellence: Szanowne 
Panie, proszę przyjąć serdecz-
ne gratulacje z okazji jubileuszu! 
20 lat mówi samo za siebie, his- 
toria Juweny sięga początków 
medycyny estetycznej w Polsce,  
prawda?
Krystyna Pawełczyk-Pala: Dzię-
kujemy bardzo. Faktycznie, Juwena była 
jedną z pierwszych marek na polskim 
rynku medycyny estetycznej, jestem 
dumna, że od samego początku współ-
tworzymy tę historię. W 2001 roku, 
kiedy Juwena zaistniała jako marka,  
w całej Polsce było zaledwie kilka gabi-
netów specjalizujących się w medycynie 
estetycznej. Na Śląsku byliśmy jedną  
z dwóch pierwszych klinik tego typu. Na 
zachodzie Europy trend był już znacz-
nie silniejszy, powoli docierał i do nas. 
Trzeba jednak pamiętać, że była to 
wówczas zupełnie inna medycyna es-

tetyczna – lekarze mieli do dyspozycji 
jeden rodzaj toksyny botulinowej, je-
den peeling glikolowy, jeden preparat z 
kwasem hialuronowym, jedną mezotera-
pię i dwa rodzaje lasera. Rynek, produ-
cenci wyrobów medycznych tego typu, 
potrzebowali bodźca, by poszerzyć 

ofertę, i szybko go dostali – popyt rósł  
z miesiąca na miesiąc. 
No właśnie, czy mieszkańcy Ślą-
ska szybko przekonali się do no-
wej dziedziny medycyny?
KPP: Błyskawicznie. Dziś to może wy-
dawać się zdumiewające, ale nawet 
przy tak skromnej ofercie zabiegów  
i przy ówczesnych, tak jeszcze niedo-
skonałych, technologiach, efekty i tak 
przewyższały oczekiwania Pacjentów. 
Byli zadowoleni i dzielili się swoimi 
opiniami ze znajomymi. Nasza baza 
Pacjentów rosła z miesiąca na miesiąc, 
niektórzy są z nami do dziś.
Wróćmy na chwilę do początków: 
jak powstała Juwena? Jak po-
wstał pierwszy gabinet?
KPP: Ja niewiele wcześniej ukończy-
łam studia medyczne. Jeszcze w trakcie 
nauki, zwłaszcza podczas specjalizacji  
z dermatologii, badałam zachodzące  

w skórze procesy starzenia, interesowa-
łam się możliwościami ich powstrzyma-
nia. To był jeden z fundamentów. Drugim 
był wyjątkowy biznesowy instynkt Paw-
ła, mojego męża, który z uwagą śledził 
rozwój medycyny estetycznej na zacho-
dzie i namawiał mnie na wejście w tę 

kompletnie wówczas nieprzewidywalną 
branżę. Zgodziłam się, mimo obaw, czy 
na Śląsku – niezbyt na tle ówczesnej Pol-
ski zamożnym – przyjmą się takie usługi. 
Początki faktycznie były trudne, ale taki 
jest los pionierów. Przychodzi mi do gło-
wy przykład: pamiętam, jak na samym 
początku działalności Juweny, zimową 
nocą, jechałam swoim Polonezem, na 
letnich oponach, do Raciborza, gdzie 
miałam wykonać Pacjentce peeling gli-
kolowy za 120 zł. Tymczasem paliwo na 
tę podróż kosztowało 50 zł i tyle samo 
wydałam na kolację w drodze powrot-
nej. Jednak mimo tych trudności już na 
samym początku podjęliśmy decyzje, 
które procentują do dziś. Przede wszyst-
kim postanowiliśmy nie zaczynać od bu-
dowy czy kupna własnej kliniki i zamiast 
w „mury i marmury” inwestowaliśmy  
w jakość naszych usług i bezpieczeń-
stwo Pacjentów. Podzieliliśmy się zada-

niami – ja zajęłam się 
sprawami medyczny-
mi, edukacją i dosko-
naleniem umiejętności 
zespołu, tworzeniem 
oferty – co wymaga-
ło świetnej orientacji 
w rosnącym z roku na 
rok rynku wyrobów dla 
medycyny estetycznej 
– a Paweł skupił się na 
sprawach organizacyj-
nych i na budowaniu 
nowoczesnej, spraw-
nej firmy, w czym oka-
zał się prawdziwym 
mistrzem. Wkrótce 
mieliśmy sześć gabi-
netów, pierwszy otwo-
rzyliśmy w Gliwicach, 
później były Bytom, 

Katowice, Strzelce Opolskie, Racibórz 
i Bielsko-Biała. Przez kolejne lata nasz 
model biznesowy się sprawdzał, pro-
centował także nacisk na jakość i profe-
sjonalizm: budowaliśmy i umacnialiśmy 
relacje z Pacjentami, zyskując ich zaufa-
nie i lojalność.

J U W E N A  E X C E L L E N C E  2 0  L A T  J U W E N Y
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Wreszcie zapadła decyzja o bu-
dowie własnej kliniki w Bielsku-
-Białej
KPP: Tak, firma rozwijała się i potrze-
bowaliśmy miejsca, w którym stworzy-
my odpowiednie zaplecze edukacyjne  
i organizacyjne, a także część medyczną  
w pełni dostosowaną do naszych po-
trzeb. Wybór padł na Bielsko-Białą i tutaj 
pod koniec 2006 roku otworzyliśmy kli-
nikę. To było świetne posunięcie – nowa 
siedziba spełniła swoje zadanie, umożli-
wiając nam zademonstrowanie pełnego 
potencjału Juweny. Stworzyliśmy fanta-
styczny zespół, staliśmy się marką roz-
poznawalną na całym Śląsku. Z czasem 
zmieniliśmy naszą strategię, rezygnując 
z rozwijania sieci gabinetów w kolej-
nych śląskich miastach i skupiając się 
na głównych ośrodkach i dwóch-trzech 
placówkach oferujących Pacjentom jak 
najszerszy zakres usług najwyższej ja-
kości. Tak działaliśmy przez kolejne lata, 
umacniając swoją pozycję i zyskując lo-
jalność wielu nowych Pacjentów.

W 2018 r. przeżyliście trudne 
chwile. 
KPP: To prawda, we wrześniu tego roku 
zmarł Paweł, mój mąż i współzałożyciel 
Juweny.
Od każdego, kto Pawła znał, sły-
szymy, że był osobą wyjątkową, 
pełną charyzmy i pozytywnej 
energii, którą potrafił zarażać. 
Jaki był jego wkład w rozwój ga-
binetów?
KPP: Paweł miał zarówno osobowość, 
jak i talenty, dzięki którym z wielką ła-
twością odnosił sukcesy i w biznesie, 
i poza nim. Był jednocześnie realistą  
i wizjonerem – dostrzegał szanse i moż-
liwości tam, gdzie nikt jeszcze ich nie 
szukał, a przy tym potrafił mierzyć siły 
na zamiary i unikać nadmiernego ryzy-
ka. Zarazem miał niezbędną w biznesie 
odwagę i wykorzystał ją, by zamienić 
nasze plany w czyny. Byliśmy bardzo 
udanym małżeństwem i tak samo ukła-
dała się nam współpraca w Juwenie. Ja 
zajmowałam się sprawami medycznymi 

Juweny, a Paweł budował jej strukturę 
organizacyjną, zajmował się finansa-
mi, analizował możliwości rozwoju. Był 
świetnym szefem, charyzmatycznym  
i otwartym, lubili go tutaj wszyscy. Był 
pełen pasji, poza Juweną stworzył  
i energicznie rozwijał inicjatywę zmie-
rzającą do unowocześnienia i upo-
wszechnienia profilaktyki czerniaka.
Porozmawiajmy o ostatnich la-
tach, po dużych zmianach Juwe-
na nie zwolniła tempa: baza pa-
cjentów powiększa się, wkrótce 
uroczyste otwarcie nowoczesnej 
kliniki w Katowicach.
KPP: W 2018 roku miała miejsce re-
organizacja i kilka zmian w zespole 
Juweny. Nie miały one jednak wpływu 
na naszą strategię, czy cele – te same, 
które realizujemy od 20 lat. Nie zwol-
niliśmy też tempa, wręcz przeciwnie, 
wprowadziliśmy do oferty wiele fanta-
stycznych nowości, pokazując Pacjen-
tom, że zawsze mogą na nas liczyć. 
Rok później przyszła pandemia, ale  

E X C E L L E N C E
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i wówczas przekonaliśmy się, że kryzysy 
nas motywują – uruchomiliśmy konsul-
tacje online, zapewniając Pacjentom, 
zwłaszcza tym z problemami dermato-
logicznymi, ciągłość leczenia, znaleź-
liśmy wreszcie czas na drobne remonty 
i lepsze dostosowanie gabinetów do 
naszych potrzeb, a przede wszystkim 
skupiliśmy się na własnej ofercie, uno-
wocześniając i rozbudowując ją tak, 
aby trafiała w potrzeby jak największej 
liczby naszych Pacjentów. Mniej więcej 
w tym czasie do zespołu Juweny – już  
w roli lekarza – dołączyła moja córka 
Paulina, która wcześniej zajmowała się 
stroną organizacyjną działalności firmy 
w roli prezesa zarządu. Ostatnie dwa 
lata to czas jeszcze odważniejszych  
i dalej idących decyzji – postanowiliśmy 
otworzyć nowoczesną klinikę w Kato-
wicach, która zastąpi nasze dotychcza-
sowe gabinety katowicki i gliwicki. Zy-
skamy dzięki temu warunki do dalszego 
dynamicznego rozwoju. Chcemy posze-
rzyć zakres oferty, działać nieszablono-
wo i interdyscyplinarnie, by w oparciu  
o naszą wiedzę i doświadczenie zapro-
ponować Pacjentom dokładnie to, cze-
go potrzebują. Temu będą służyć między 
innymi nasze ostanie inwestycje w dwa 
supernowoczesne lasery, świadczące  
o randze i rozmachu naszych planów 
na przyszłość. Ostatnie lata nie były ła-
twe, ale wychodzimy z nich wzmocnie-
ni. Uświadomiły nam, jak silną marką jest 
Juwena i jak mocne relacje udało nam 
się zbudować z naszymi Pacjentkami  
i Pacjentami. Chciałabym i tutaj podzię-
kować im za lojalność i sympatię, jaką 
okazywali nam przez te wszystkie lata.
No właśnie, Juwena została na-
wet uhonorowana prestiżową 
nagrodą Meraki za budowanie 
lojalności. Co dla Pań ta nagroda 
znaczy i jaka jest Wasza recepta 
na budowanie lojalności.
KPP: Nagrodzono nas – bo to zasługa 
całego zespołu Juweny – za budowa-
nie lojalności. Wolałabym nazwać to 
budowaniem trwałych i pozytywnych 

relacji z Pacjentkami i Pacjentami, bo tak 
odbieram to wyróżnienie. To budowa-
nie, a przede wszystkim pielęgnowanie 
relacji. Mamy świetne relacje z naszy-
mi Pacjentami, bardzo wielu z nich jest  
z nami od lat, ale nie przypuszczałam, 
że wyróżniamy się pod tym względem 
aż tak bardzo. Interesuję się tym, co 
się dzieje w branży, jak radzą sobie 
inne gabinety i wiem, jak wielu lekarzy 
jest dosłownie uwielbianych przez pa-
cjentów. Tym większa jest moja duma 
i radość z wyróżnienia. Jeśli chodzi  
o receptę na budowanie lojalności, to od 
dwudziestu lat postępujemy tak samo: 
rozpoczynając każdy kolejny dzień 
pracy nie myślimy o budowaniu lojal-
ności, tylko o zdrowiu, bezpieczeństwie 
i komforcie Pacjentów. Podchodzimy do 
ich problemów indywidualnie i nasze 
relacje stają się coraz lepsze i silniejsze. 
Oferujemy Pacjentom wiedzę, profesjo-
nalizm i empatię, a oni odpłacają nam 
lojalnością. Brzmi to bardzo prosto, bo 
takie jest. To nie jest strategia biznesowa, 
to po prostu nasze podejście do pracy.
Paulina Pala: Dla mnie, umacniającej 
się dopiero w swojej roli w firmie, relacje, 
o których tu mowa, są najcenniejszym 
kapitałem Juweny. Chcę je wzmacniać  
i pielęgnować, aby ugruntować pozycję 
i renomę naszej marki, odwdzięczając 
się Pacjentkom i Pacjentom dalszym, 
nieprzerwanym rozwojem, utrzymaniem 
najwyższej jakości i standardów. 
Mówiliśmy o historii, o budowa-
niu mocnej marki i silnych relacji 
z pacjentami. Powiedzmy kilka 
słów o Waszych planach. Jaką 
przyszłość chcą Panie budować 
dla Juweny na tym solidnym fun-
damencie?
KPP: Najbliższa przyszłość rysuje się 
w optymistycznych kolorach – ruszyła 
budowa naszej nowej kliniki w Kato-
wicach, wydarzenie dla nas bez mała 
symboliczne, wyznaczające początek 
kolejnego etapu w rozwoju naszej mar-
ki, naszych gabinetów. 
PP: Dla mnie podwójnie symboliczne, 

ponieważ teraz, kiedy szykujemy się do 
otwarcia nowej kliniki, ja również zaczy-
nam nowy etap swojego życia zawodo-
wego – z dyplomem Międzynarodo-
wego Centrum Kształcenia Medycyny 
Anti-Aging, z rozpoczętą specjalizacją 
z laryngologii i onkologii laryngologicz-
nej oraz doświadczeniem zabiegowym, 
jakie dzięki niej zdobywam. Jesteśmy 
przekonane, że powstająca klinika bę-
dzie dla Juweny tym, czym kilkanaście 
lat temu była nowa siedziba w Bielsku-
-Białej: wielkim krokiem naprzód, w stro-
nę nowych możliwości – szerszej oferty 
z większym udziałem rozwiązań hi-tech, 
większego komfortu związanego z no-
woczesnym projektem i wyposażeniem 
kliniki oraz doskonałą lokalizacją, za-
pewniającą szybki i wygodny dojazd  
z całego Górnego Śląska.
Gdzie chcecie być za kolejne 20 
lat? I dokąd zmierza dermatolo-
gia estetyczna w ogóle?
KPP: Zacznę od drugiej części pytania: 
najbliższą, a pewnie i nieco dalszą przy-
szłość dermatologii estetycznej będzie 
kształtował silny już dziś trend związany 
z poszukiwaniem rozwiązań jak najbar-
dziej naturalnych. Posłużą do wypraco-
wania kolejnych, coraz skuteczniejszych 
metod regeneracyjno-prewencyjnych. 
Pozwolą efektywnie zadbać o jakość  
i zdrowie skóry, zapewniając zarazem 
bardzo naturalne efekty – które staną 
się jeszcze bardziej pożądane. Obser-
wujemy wyraźne sygnały świadczące  
o dominacji tego trendu: przede wszyst-
kim błyskawiczną karierę naturalnych 
stymulatorów, czy wypełniaczy, m.in. 
osocza, komórek macierzystych i tłusz-
czowych. W Polsce jednym z najważ-
niejszych wyzwań stojących przed der-
matologią i medycyną estetyczną jest 
uregulowanie własnego statusu praw-
nego i to – moim zdaniem – powinno 
w najbliższej przyszłości zajmować 
naszą branżę. Piszę o tym kilka stron 
dalej, dlatego teraz tylko zasygnalizuję, 
że chodzi mi o inicjatywy zmierzają-
ce do nowelizacji ustawy o wyrobach 

E X C E L L E N C E
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medycznych i przekazanie zabiegów  
i procedur niosących zagrożenie powi-
kłań w kompetencje osób z wykształce-
niem medycznym. Zabiegamy o to już 
od kilku lat, m.in pod wpływem statystyk 
pokazujących gwałtowny wzrost liczby 
powikłań po nieprofesjonalnie wykona-
nych zabiegach medycyny estetycznej. 
Przechodząc do pytania o Juwenę za 
20 lat, pewne jest tylko to, że będzie 
zupełnie inaczej niż sobie teraz wyobra-
żamy. Dokładnie tak, jak nasze wizje 
sprzed 20 lat różnią się od naszych dzi-
siejszych gabinetów. Wierzę jedynie, że 
rzeczywistość będzie jeszcze lepsza niż 
te nasze marzenia.
PP: Biorąc pod uwagę historię Juweny, 
za kolejne 20 lat będziemy zapewne 
otwierać następną klinikę. A pozostając 
przy bardziej konkretnych przewidywa-
niach, to wiemy, że na pewno nie straci-
my przez ten czas z oczu naszych pod-
stawowych wartości: najwyższej jakości 
usług oraz bezpieczeństwa. Na tym fun-

damencie, tak jak dotychczas, budować 
będziemy silne relacje z Pacjentami. 
Poza troską o naturalność metod i efek-
tów, o których mówiła mama, zamierza-
my rozszerzać naszą ofertę o kolejne 
obszary medycyny. Moja specjalizacja 
na oddziale laryngologii i onkologii la-
ryngologicznej, o typowo zabiegowym 
charakterze, może być jednym z punk-
tów wyjścia do takiego rozwoju. Kieru-
jąc się potrzebami Pacjentów, chcemy 
tworzyć dla nich kompleksową ofertę  
z obszaru szeroko rozumianej medycy-
ny przeciwstarzeniowej i za 20 lat być 
w tej dziedzinie najsilniejszą marką na 
Śląsku, a być może i w całej Polsce.
KPP: Podpisuję się pod tą wizją. Przed 
nami wielkie wyzwania, ale od czego 
jest rodzina. Paulina z powodzeniem 
przejęła duże obszary zarządzania Ju-
weną, a już niedługo, mam nadzieję, 
swoim talentem organizacyjnym wes-
prze nas mój syn, Kuba.

J U W E N A  E X C E L L E N C E  2 0  L A T  J U W E N Y

Kierując się potrzebami 
Pacjentów, chcemy tworzyć 
dla nich kompleksową 
ofertę z obszaru szeroko 
rozumianej medycyny 
przeciwstarzeniowej i za 
20 lat być w tej dziedzinie 
najsilniejszą marką na 
Śląsku. 
P A U L I N A  P A L A
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Synergy – zaczerpnij pozytywnej energii 44
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10-lecie Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia  
Medycyny Anti-Aging
Gala 10-lecia Międzynarodowego Centrum Kształ-
cenia Medycyny Anti-Aging była dla Juweny wyjąt-
kowym wydarzeniem. Dr Krystyna Pawełczyk-Pala, 
współzałożycielka i wykładowczyni Centrum wypadła 
znakomicie w roli współprowadzącej galę. Dr Paulina 
Pala odebrała dyplom ukończenia dwuletniego szko-
lenia dla lekarzy. Wydarzenie, zorganizowane  
w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim  
w Warszawie, miało olśniewającą oprawę.

Z życia 
Juweny



Z życia Juweny
Dr Paulina Pala nie zwalnia tempa!  

Po rozpoczęciu specjalizacji na Oddziale 
Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej  

w Górnośląskim Centrum Medycznym  
w Katowicach ukończyła kurs  

w Międzynarodowym Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging, znajdując czas 

na doskonalenie umiejętności w naszych 
najbardziej wymagających zabiegach, takich 

jak nici czy lipofilling. 



14

Z życia
Juweny

Nowe 
twarze
Rozwój Juweny to nie 
tylko nowe zabiegi  
i produkty. To również 
nowe osoby w naszym 
zespole, dzięki którym 
możemy dążyć do 
perfekcji w spełnianiu 
oczekiwań naszych 
Klientów. Z przyjem-
nością informujemy, 
że w ostatnim czasie 
dołączyły do nas dwie 
fantastyczne panie. 
Poznajcie Magdę  
i Darię.  

Pełni funkcję menagera Gabinetów Juwe-
na. Jest odpowiedzialna za zarządzanie 
zespołem naszych pracowników, budowa-
nie wizerunku Juweny oraz za wszystko to,  
co pozwala nam sprawnie funkcjonować  
na co dzień. Perfekcyjna organizacja, do-
świadczenie na szeroko pojętym rynku be-
auty oraz miks wiedzy i intuicji dają nam 
pewność, że to właściwa osoba na wła-
ściwym miejscu. Po pracy można spotkać 
Magdę na korcie tenisowym, gdzie z wła-
ściwym sobie zaangażowaniem doskonali 
swoje umiejętności.

Magdalena Śpiewak

Klientów Gabinetu Juwena w Bielsku  
wita promienny uśmiech pani Darii.  
I choć chwilowo skrywa go maseczka, 
to widać go w jej śmiejących się oczach. 
Jej ciepły głos udziela Państwu wszelkich 
niezbędnych informacji. Pani Daria swoim 
spokojem, profesjonalnym podejściem do 
klienta sprawia, że wizyta w Juwenie już  
od progu staje się przyjemna. Wolne chwi-
le spędza z książką w ręku, z przyjemno-
ścią pochłaniając kolejne pozycje literatu-
ry współczesnej.

Daria Kołakowska
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Cały zespół Juweny wsparł cykliczną 
kampanię charytatywną I Wear, I Share, 
której beneficjentami są dzieci z domów 
dziecka. Poprzez udział w akcji chcemy 
im przekazać, że są dla nas ważne, że 
rodzina to nie tylko geny, ale i gorące serca, 
łączące się w tym szczytnym celu. Twórcy 
kampanii we współpracy z projektantami, 
influencerami i ludźmi dobrej woli projektują 
koszulki-cegiełki. T-shirty są sprzedawane 
w salonach Trendy Hair Fashion & McHair 
w całej Polsce oraz za pośrednictwem 
sklepów internetowych. Całkowity dochód 
ze sprzedaży koszulek przeznaczany jest  
na finansowanie potrzeb podopiecznych  
z domów dziecka w całej Polsce. 
Zachęcamy wszystkich do udziału w tej 
wspaniałej akcji.

J U W E N A  E X C E L L E N C E  Z  Ż Y C I A  J U W E N Y

Event w Juwenie – 
nowości HydroPeptide

Późną wiosną i latem sytuacja epidemiologiczna 
poprawiła się na tyle, że spokojni o bezpieczeń-
stwo mogliśmy zrobić to, co kochamy najbardziej 
– spotkać się z naszymi Pacjentkami i Pacjentami, 
po raz pierwszy od dawna w większej grupie. 
Organizowanie eventów ma w Juwenie długą  
i świetną tradycję, transmitowane na żywo za-
biegi, prezentacje nowości, a przede wszystkim 
samo spotkanie i rozmowa – to wszystko przez 
lata umacniało nasze relacje z Pacjentami. Tym ra-
zem zaprosiliśmy ich na prezentację nowości mar-
ki HydroPeptide, luksusowych dermokosmetyków, 
które cieszą się w naszych gabinetach dużą po-
pularnością. Nasz zespół zademonstrował nowe, 
letnie zestawy miniatur i inne nowości, udzielając 
przy okazji porad na temat stosowania produktów 
oraz ogólnych rad dotyczących pielęgnacji skóry.

Wspieramy kampanię 
#THFHERO

Nowa klinika w Katowicach
O naszych wielkich planach budowy nowej kliniki w Katowi-
cach informowaliśmy, gdy tylko zapadła decyzja. Za nami 
skomplikowany i czasochłonny etap prac projektowych 
i przygotowawczych. Nareszcie ruszyły prace budowlane. 
Katowicka klinika będzie naszym najważniejszym ośrodkiem 
w najbliższej przyszłości, dlatego bardzo nam zależy, by była 
naprawdę i pod każdym względem wspaniała. Kompletujemy 
wyposażenie, dzięki któremu poszerzymy i unowocześnimy 
zakres naszych usług (nowe lasery opisujemy na kolejnych 
stronach). Z niecierpliwością czekamy na wiosnę i wielkie 
otwarcie kliniki, która zajmie pierwsze piętro widocznego na 
ilustracji budynku. 

Julia Pinocy, nasza nowa kosmetolog,  
prezentuje nowości HydroPeptide



Powstaje marka Juwena. Nie posiada jeszcze 
swoich gabinetów. Pierwszych pacjentów 
przyjmujemy w 6 lokalizacjach rozrzuconych po 
całym Śląsku – Strzelce Opolskie, Bytom, Racibórz, 
Katowice, Gliwice i Bielsko-Biała.

W Katowicach otwarta zostaje pierwsza klinika 
Juweny. W kilku nowoczesnych gabinetach 
nasze Pacjentki z terenu Śląska mają możliwość 
korzystania z najnowszych osiągnięć medycyny 
estetycznej.

Właściciele kupują, a następnie rozpoczynają 
modernizację budynku w Bielsku-Białej, w całości 
przeznaczonego na potrzeby rozwijającej się 
Juweny. Doskonałe wyposażenie, najnowszy sprzęt 
do zabiegów zarówno dermatologicznych, jak  
i medycyny anti-aging sprawiają, że jest to jeden  
z pierwszych tak nowoczesnych obiektów na Śląsku.

10-lecie marki Juwena. Świętujemy 45000 
wykonanych zabiegów i kilka tysięcy 
zadowolonych Pacjentów. Wysoka jakość usług  
i profesjonalizm zespołu procentują rosnącym  
z roku na rok zaufaniem.

2001

2005

2006

2011

Historia Juweny
Dwadzieścia lat temu powstała marka Juwena.  

Narodziła się z marzeń o nowoczesnych gabinetach 

dermatologii estetycznej, w których każdy Pacjent znajdzie 

komfort, bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług.



Dr Krystyna Pawełczyk-Pala współtworzy Międzynarodowe 
Centrum Medycyny Anti-Aging. Jego celem jest kształcenie  
i doskonalenie lekarzy właśnie w tej dziedzinie. Centrum 
powstało w ramach działającego od 1999 roku Stowarzy-
szenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, którego  
dr Pawełczyk-Pala jest członkiem założycielem.

Paweł Pala inicjuje program profilaktyki przeciwko czerniako-
wi - „Wyprzedź czerniaka – badaj znamiona”. Jednocześnie 
wraz z Instytutem Technologii Cieplnej Politechniki Śląskiej 
oraz Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie przystę-
puje do prac nad nowoczesnym urządzeniem pozwalającym 
na wczesne wykrywanie niebezpiecznych zmian skórnych - 
Termowideodermatoskopem. 

W Teatrze Śląskim w Katowicach świętujemy jubileusz naszego 
15-lecia. To również czas podsumowania tego, co udało się przez  
te lata osiągnąć. A najlepszym dowodem odniesionego sukcesu jest 
wypełniona po brzegi widownia teatru. Na uroczystej gali goszczą 
zarówno klienci Juweny, jak i szeroka reprezentacja najlepszych 
specjalistów związanych z dermatologią i medycyną estetyczną  
z całej Polski. 

Ten rok kładzie się cieniem na historii Juweny i przepełnia nas wielkim 
 smutkiem. Odchodzi od nas współzałożyciel – Paweł Pala.

Do zespołu Juweny dołączyła Paulina Pala. Jako świeżo 
upieczona absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego łączy pracę w rodzinnych gabinetach 
ze stażem na Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, gdzie 
rozpoczęła specjalizację z otolaryngologii.

2011

2013

2016

2018

2019

Juwena świętuje 20-lecie działalności. Nasi klienci mają do 

dyspozycji dwa nowoczesne obiekty – w Bielsku-Białej oraz  

w Katowicach. Mimo upływu lat Juwena pozostaje firmą rodzinną, 

co pomaga utrzymać ciepłą, pełną wzajemnego zaufania 

atmosferę, którą od 20 lat tak cenią Pacjenci. Wielu z naszych 

pracowników jest z nami niemal od początku działalności,  

dbając o Państwa komfort podczas wizyt w Juwenie.

2021
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Paweł Pala
1971-2018

Wykształcenie medyczne, wsparte dyplomem MBA oraz 
niebywała intuicja biznesowa okazały się kluczem do 
sukcesu. Już ponad 20 lat temu, śledząc światowe tren-
dy rozwoju różnych kierunków medycyny, dostrzegł szan-
sę w raczkującej wtedy w Polsce medycynie estetycznej. 
Konsekwentnie, zawsze na pierwszym miejscu stawiał 
dobro pacjenta, jego bezpieczeństwo i satysfakcję –  
w tej dziedzinie nie uznawał kompromisów ani dróg na skróty. 
Szukał nowych rozwiązań, technologii, które pozwalały Juwe-
nie być zawsze o krok przed konkurencją. Dostrzegał szansę 
na rozwój tam, gdzie inni nawet nie spoglądali. Równolegle 
do pracy zawodowej angażował się w działalność społeczną 
związaną z profilaktyką nowotworów skóry. Był ambasadorem 
akcji „Wyprzedź czerniaka, badaj znamiona”. Jako pomysło-
dawca i główny inicjator, wspólnie z Instytutem Techniki Ciepl-
nej Politechniki Śląskiej oraz Centrum Onkologii w Gliwicach 
prowadził badania nad prototypem aparatu termowideoder-

matoskopowego służącego diagnostyce czerniaka. 
Zapalony sportowiec – nikt tak jak On nie znał górskich bez-
droży Beskidu Śląskiego przemierzanych na rowerze podczas 
samotnych wypraw. Z podobnym zapałem podchodził również 
do innej sportowej pasji – tenisa ziemnego. Sport Go odstreso-
wywał, jak mówił: „czyścił i otwierał głowę na nowe pomysły”. 

Współzałożyciel i główny strateg rozwoju 
gabinetów Juwena. Po ukończeniu Akademii 
Medycznej w Katowicach wiedział, że chce  
podążać nieco inną drogą niż kariera lekarza.  
Nie porzucił jednak całkiem medycyny, tworząc 
wraz z żoną Juwenę – nowoczesne gabinety 
medycyny estetycznej. 
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Często porównywał Juwenę i pracę do jazdy na rowerze gór-
skim - „Trzeba zawsze chcieć jechać do przodu, dalej, wyżej!” 
Był urodzonym optymistą. Zawsze z pogodą ducha, uśmiechem 
na twarzy. Niezwykle serdeczny, otwarty szybko zjednywał 
sobie otoczenie. Chętny do pomocy w każdej życiowej zawie-
rusze, zawsze uważnie wysłuchał nie tylko uwag zawodowych, 

ale i osobistych. Jako Szef - cierpliwy, wspierający, służący 
radą i pomocą, niezwykle wyrozumiały. Chętnie i umiejętnie 
dzielił się swoją wiedzą. Co istotne - nie z pozycji mentora,= 
ale przyjaciela.

J U W E N A  E X C E L L E N C E  W S P O M N I E N I E



20

L E K .  K R Y S T Y N A  
P A W E Ł C Z Y K - P A L A

Potrzebujemy prawa, 
które zapewni Pacjentom 
bezpieczeństwo

E X C E L L E N C E

Medycyna i dermatologia estetyczna rozwijają się 
bardzo dynamicznie. Niestety, rosnąca skuteczność, 
a co za tym idzie także popularność zabiegów, spra-
wiają, że coraz częściej wykonują je osoby bez wy-
kształcenia medycznego. Rosnącą w niepokojącym 
tempie liczbę powikłań powstrzymać mogą jedynie 
zmiany w przepisach prawa. Stowarzyszenie Leka-
rzy Dermatologów Estetycznych, w którego wła-
dzach działam od lat, intensywnie lobbuje i zabiega 
o nowelizację Ustawy o Wyrobach Medycznych.
Od kilku lat, wraz z licznym gronem lekarzy należących do 
Stowarzyszenia, dokumentuję przypadki powikłań po niepro-
fesjonalnie przeprowadzonych zabiegach medycyny estetycz-
nej. W swojej codziennej praktyce mamy z nimi do czynienia 
coraz częściej. Wybrane przykłady prezentujemy i omawiamy 
na kongresach oraz sympozjach medycznych, wykorzystujemy 

jako argumenty w rozmowach z instytucjami odpowiedzialny-
mi za politykę zdrowotną państwa i środowiskami opiniotwór-
czymi. To wszystko ma na celu zmianę aktualnie obowiązują-
cych przepisów i wprowadzenie rozwiązań skutkujących pełną 
ochroną i bezpieczeństwem pacjentów. 
Jesteśmy coraz bliżej celu, mimo pandemii utrudniającej kon-
takty z zaangażowanymi w rozmowy instytucjami oraz lobbin-
gu środowisk niechętnych zmianom. Niedawno zawiązaliśmy 
koalicję stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz ure-
gulowania zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny 
estetycznej. Mimo to czeka nas jeszcze dużo pracy. Proces le-
gislacyjny jest skomplikowany, a towarzyszące mu rozmowy 
trudne – zwłaszcza, że toczą się wśród licznych nieporozu-
mień, z którymi chcę się tutaj zmierzyć. 
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J U W E N A  E X C E L L E N C E  A K T U A L N O Ś C I

Rosnąca liczba powikłań
Zanim zajmę się naszymi postulatami oraz nieporozumieniami 
narastającymi wokół nich, muszę poświęcić kilka słów samym 
powikłaniom, ponieważ sytuacja na tym polu staje się napraw-
dę poważna. W swojej praktyce dermatologa od lat stykałam 
się z efektami nieudanych zabiegów medycyny estetycznej, 
zgłaszali się do mnie Pacjenci z rozmaitymi powikłaniami, po 
terapiach różnego typu. W ostatnich latach ich liczba zaczęła 

niepokojąco rosnąć, zamiast kilku, kilkunastu Pacjentów rocz-
nie, zgłasza się do mnie kilka osób miesięcznie. Nie wliczam  
w to oczywiście naturalnych – choć czasem bardziej bole-
snych, czy uciążliwych – konsekwencji zastosowania okre-
ślonych preparatów czy technologii, ale wyłącznie poważne 

powikłania po wadliwie przeprowadzonych zabiegach. Naj-
większą ich grupę stanowią powikłania po iniekcjach prepara-
tów z kwasem hialuronowym. Rosnącej liczby takich zdarzeń 
nie można moim zdaniem tłumaczyć wyłącznie coraz większą 
popularnością medycyny estetycznej w ogóle. Wnioskuję –  
a wraz ze mną wielu specjalistów – że coraz częściej inwazyj-
ne zabiegi wykonywane są przez osoby niebędące lekarzami, 
które nie mają odpowiedniej wiedzy o anatomii, fizjologii, czy 

o postępowaniu w wypadku powikłań. 
W tym kontekście zaskakujące jest, jak 
wielu Pacjentów decyduje się na takie 
ryzyko. Mimo wielu publikacji na ten 
temat, a nawet głośnych spraw sądo-
wych, bardzo wiele osób nie wie, że 
nieprofesjonalnie wykonany zabieg 
może nieść za sobą fatalne dla zdro-
wia konsekwencje. Wielu Pacjentów 
dziwi się, gdy mówię, że nawet po-
większanie ust może prowadzić do 
martwicy skóry i uszkodzeń ważnych 
struktur anatomicznych twarzy. 
W wielu przypadkach, takich jak ten  
z którym zgłosiła się do mnie Pacjent-
ka ukazana na zdjęciach, wszystko 
kończy się szczęśliwie, poszkodowa-
ne osoby wracają do zdrowia, a śla-
dy po nieudanych zabiegach znikają. 
Każdorazowo jednak takie leczenie 
jest trudne, długotrwałe, kosztowne,  
a do tego nie zawsze w pełni skutecz-
ne. Czasem jednak powikłania są po-
ważniejsze, prowadzą do nieodwra-
calnego oszpecenia twarzy lub innej 
okolicy ciała, a niekiedy do ślepoty 
lub niedokrwiennego udaru mózgu.  
W większości przypadków szybka  
i prawidłowa reakcja natychmiast po 
nieudanym zabiegu zapobiegłaby 
jakimkolwiek powikłaniom. Niestety 
osoby niebędące lekarzami nie mają 
do tego niezbędnej wiedzy. Właśnie 
z tego powodu – a także dlatego, by 
już nikt poszkodowany nie pozostał 
bez pomocy – podejmujemy wysiłki na 
rzecz zmiany prawa. Postulujemy zmia-

nę aktualnych przepisów i wprowadzenie rozwiązań gwaran-
tujących Pacjentom bezpieczeństwo i pewność, że o ich wygląd  
i zdrowie dba osoba odpowiednio przygotowana. Do tego 
zobowiązuje mnie motto Juweny: „Nasze doświadczenie, 
Twoje bezpieczeństwo”.
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Jakie są nasze postulaty
Działamy na rzecz zmian w ustawie o wyrobach medycznych 
i uściślenia w niej przepisów dotyczących stosowania takich 
wyrobów. Postulujemy, aby ustawa nakazywała stosowanie 
ich zgodnie z instrukcją, czyli wyłącznie przez osoby posia-
dające prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wy-
konywania zawodu lekarza dentysty. Zmiany miałyby polegać 
również na wprowadzeniu sankcji za wykorzystywanie wyro-
bów medycznych niezgodnie z instrukcją bądź przez osoby 
nieuprawnione. Postulowane zmiany przepisów to naszym 
zdaniem jedyny skuteczny sposób ochrony pacjentów, którzy  
w świetle aktualnie obowiązującej ustawy narażeni są na 
konsekwencje działań osób nieuprawnionych. Zabiegi wyko-
nywane przez takie osoby (kosmetyczki, fryzjerów itp.) nie są 
ponadto w rozumieniu prawa świadczeniami medycznymi, co 
oznacza, że pacjenci, w przypadku powikłań, nie mogą do-
chodzić swoich praw. Salony kosmetyczne rzadko są ubez-
pieczone we właściwym zakresie, a Rzecznik Praw Pacjenta 

nie interweniuje w takich przypadkach, ponieważ nie dotyczą 
świadczenia medycznego, a usługi kosmetycznej. Dochodzi tu 
do sytuacji nieakceptowalnej – ofiary niewłaściwie i nieprofe-
sjonalnie wykonanych zabiegów nie tylko nie mogą liczyć na 
pomoc medyczną od osób, które takie zabiegi wykonują, ale 
w dodatku pozbawieni są ochrony prawnej ze strony państwa.

Gdzie leżą granice kompetencji 
Jednym z najczęściej podnoszonych przeciwko naszym po-
stulatom argumentów, a zarazem jednym z głównych niepo-
rozumień towarzyszącym toczonej wokół zmian prawa dysku-
sji, jest zarzut o chęć zmonopolizowania rynku przez lekarzy  
i wypchnięcia z niego kosmetologów. Żaden z lekarzy działa-
jących czy to w ramach Stowarzyszenia Lekarzy Dermatolo-
gów Estetycznych, czy Koalicji na rzecz nowelizacji przepisów, 
nie podważa kompetencji kosmetologów. Jednak jest rzeczą 
oczywistą, a przede wszystkim znajdującą potwierdzenie  
w statystykach i diagnostyce powikłań, że całe kategorie za-
biegów nie mieszczą się w tych kompetencjach. Sama na co 
dzień współpracuję z kosmetyczkami, wysoko cenię ich profe-
sjonalizm, wiedzę i umiejętności, jednak zarówno dla mnie, jak 
i dla nich absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo Pacjen-
ta. Dlatego wszelkie zabiegi, podczas których istnieje ryzyko 
wywołania krwawienia, spowodowania niedrożności naczy-
nia, uszkodzenia nerwu, a nawet doprowadzenia do ślepoty 
– a takie ryzyko w trakcie zabiegów w silnie unerwionym i una-
czynionym obszarze twarzy istnieje – wykonują lekarze posia-
dający niezbędną wiedzę zarówno z zakresu anatomii, jak  
i postępowania w wyniku powikłań lub reakcji alergicznych. 

Postulujemy zmianę prawa 
i wprowadzenie rozwiązań 
gwarantujących pełną 
ochronę i bezpieczeństwo 
pacjentów.

E X C E L L E N C E
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Czy wiesz, że skóra głowy starzeje się tak samo, jak ta na 
twarzy? Jeśli jest w złej kondycji, włosy słabną i tracą blask.

Zapraszamy na serię zabiegów z wykorzystaniem 
unikalnej technologii m.pen firmy mesoestetic.

Koktajl mesohyal Biotin na bazie kwasu hialuronowego, 
zawierający biotynę i kompleks witamin z grupy B, to 
idealna kompozycja dla odżywienia skóry i poprawy 
kondycji Twoich włosów.

To szeroka gama koktajli i składników aktywnych 
przeznaczonych do aplikacji śródskórnej. m.pen 
– wyjątkowa technika mikronakłuwania. Większe 
bezpieczeństwo, większa skuteczność.

C E N A  Z A B I E G U

360 zł
C E N A  Z A B I E G U

460 zł

N O W O Ś ĆN O W O Ś Ć

Mezoterapia 
skóry głowy

Mezoterapia 
mikroigłowa twarzy
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NOWOŚCI jesieni

Dobra wiadomość dla wielbicielek pełnych, uwodzicielskich ust. Cieszące 
się znakomitą opinią preparaty Stylage Lips, francuskiego laboratorium VI-
VACY, powracają w nowej, doskonałej formule. Wypełniacz Stylage Lips 
Plus, na bazie kwasu hialuronowego o stężeniu 20 mg/g, stworzony został 
w100% z myślą o powiększaniu objętości i konturowaniu delikatnej okolicy 
ust. Dzięki wyższemu stężeniu kwasu hialuronowego i gęstszej konsystencji 
niż wcześniejszy, nawilżający produkt Stylage Special Lips, Lips Plus pomaga 
uzyskać efektowną pełnię i wymarzony kształt ust. Z taką innowacją popular-
ność modelowania ust – i tak wysoka – po prostu eksploduje. 

Tradycyjnie witamy kolejny sezon zestawem znakomitych nowości, które wzmocnią i poszerzą naszą 
ofertę, gwarantując naszym Pacjentkom i Pacjentom jeszcze skuteczniejsze terapie. Jak co roku, 
wybieraliśmy je niezwykle starannie, zwracając uwagę zarówno na jakość i efektywność urządzeń  
i preparatów, jak również na bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegu. Tegoroczna oferta producentów 
jest wyjątkowo atrakcyjna, mamy nadzieję, że nasz wybór nowości trafi w potrzeby naszych Pacjentów.

E X C E L L E N C E

Efektowna pełnia 
i wymarzony kształt 
ust nawet przez 
12 miesięcy . Oto 
Stylage Lips Plus

Międzynarodowy kongres medycyny estetycznej i anti-aging, 
odbywający się każdego roku u progu jesieni w Monte Carlo, to 
jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez naszej 
branży na świecie. To tutaj ogłaszane są najważniejsze premiery, 
a nawiązane tu kontakty pomagają nam dotrzymać kroku zmienia-
jącym się trendom i rozwijającym technologiom. Staramy się być  
w Monte Carlo co roku i zawsze wracamy stamtąd z zestawem no-
wości. Także tym razem kongres obfitował w interesujące premiery, 
które wkrótce znajdą się w ofercie Juweny.

Monte Carlo – stolica estetycznych innowacji
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J U W E N A  E X C E L L E N C E  N O W O Ś C I

Prawdziwa sensacja i niespodzianka dla wielbicielek Profhilo, jednego 
z największych bestsellerów ostatnich lat. Tej jesieni debiutuje Profhilo 
Body. „Piękno ciała – jak głosił manifest towarzyszący premierze 
produktu w Monte Carlo – jest dynamiczne, nigdy statyczne. Jak życie. 
i tak jak ono prawdziwe i autentyczne. Jak każda z Was. Doskonałe, 
bo... niedoskonałe. Genialne w swoim rozwoju i zmienne jak dzieło 
sztuki”. To właśnie z myślą o zachowaniu tego piękna powstała formuła 
z ultraczystego kwasu hialuronowego, wyznaczająca nowy kierunek  
w przeciwdziałaniu wiotkości skóry. Nowy, czyli jaki? Przede wszystkim 
kompleksowy, Profhilo Body Kit będzie połączeniem preparatu do 
iniekcji z produktami do pielęgnacji domowej. Jednak podstawą 
nowatorskiej terapii będzie ten pierwszy – sprawdzony hybrydowy 
kompleks molekuł czystego kwasu hialuronowego, stabilizowanych 
termicznie przy pomocy technologii NAHYCO®.

B O D Y

W najbliższej przyszłości w Juwenie pojawią się dwa urzą-
dzenia medyczne najwyższej światowej klasy. Jednym z nich 
będzie Nordlys, wielofunkcyjna platforma obsługująca za-
biegi estetyczne i dermatologiczne. System Nordlys to aż 
21 wskazań do użycia, konfiguracja gotowych zabiegów.  
To także cztery technologie w jednym urządzeniu: IPL z wąsko-
pasmową technologią, gwarantujący wyjątkową skuteczność 
w zabiegach odmładzania skóry, zabiegach naczyniowych  
i barwnikowych, a także usuwaniu owłosienia; Frax 1550 – 
nieablacyjny zabieg frakcyjny do resurfacingu skóry; Frax 
1940 do płytkiego resurfacingu oraz Nd:YAG 1064 prze-
znaczony do leczenia zmian naczyniowych, w tym żylaków 
i zmian typu plamy rozlanego czerwonego wina. Nordlys 
zapewni naszym Pacjentom najwyższą skuteczność, precyzję 
i pewność optymalnego dostosowania technologii do indywi-
dualnych potrzeb.

Patent na wszechstronność

Bardzo interesującą nowością, którą w najbliższym 
sezonie chcemy polecić Pacjentom, jest Lenisna, 
wyjątkowe połączenie kwasów hialuronowego oraz 
polimlekowego (PDLLA). Czytaj na str. 40

Jeszcze tej jesieni w Juwenie zadebiutuje Picostar, naj-
mocniejszy laser pikosekundowy na rynku! Zapewnia 
najbardziej efektywne zabiegi pigmentacyjne i usuwa-
nia wielokolorowych tatuaży. Więcej o tym niezwykłym 
urządzeniu piszemy na następnej stronie. 
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Efekt godny 
MEGAGWIAZDY

N O W O Ś Ć

PICOSTAR NAJMOCNIEJSZY LASER 
PIKOSEKUNDOWY NA RYNKU

E X C E L L E N C E
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Tatuaże i nie tylko...
Społeczny odbiór tatuażu radykalnie 
zmienił się w ostatnich dziesięcioleciach, 
a nawet latach. Stopniowo zanikają nega-
tywne skojarzenia, oswoiliśmy się z wido-
kiem tatuaży u znajomych, u osób w róż-
nym wieku, we wszystkich środowiskach. 
Według oficjalnych statystyk 8% osób  
w naszym kraju ma jeden lub więcej ta-
tuaży, a w grupie wiekowej 25-34 lata 
odsetek ten rośnie do 16%. Badania pro-
wadzono kilka lat temu, od tego czasu 
popularność zdobienia ciała w ten spo-
sób jeszcze wzrosła. Podobnie jest w całej 
Europie i praktycznie wszędzie na świe-
cie. Permanentny charakter dekorowania 
skóry tą metodą oraz powyższe trendy 
sprawiają, że rosnącej liczbie tatuażystów 
towarzyszy wzrost zapotrzebowania na 
skuteczne usuwanie tatuaży. Stosowane 
dawniej w tym celu techniki, m.in. zabiegi 
chirurgiczne, mikrodermabrazja, czy silnie 
działające środki chemiczne, nie dawały 
zadowalających efektów – były bardzo 
bolesne, biorąc pod uwagę czas gojenia 
także długotrwałe, pozostawiały szpecące 
blizny. Wraz z zastosowaniem w tym celu 
laserów usuwanie tatuaży stało się niepo-
równanie bardziej skuteczne, mniej bole-
sne i dużo bardziej komfortowe. Postępy 
na tym polu są szybkie i doskonale widocz-
ne, ostatnie generacje laserów gwarantują 
bardzo wysoką skuteczność zabiegów,  
a także komfort i bezpieczeństwo Pacjen-
tów. Urządzeniem, które w tym obszarze 
wyróżnia się efektywnością, jest PicoStar 
firmy Asclepion, renomowanego niemiec-
kiego producenta najwyższej klasy sprzętu 
medycznego. Jest najmocniejszym laserem 
pikosekundowym na rynku (określenie pi-

kosekundowy odnosi się do czasu trwania 
impulsu, mierzonego w tym przypadku 
w pikosekundach, pikosekunda to jedna  
bilionowa sekundy). Generuje impulsy  
o najwyższej mocy szczytowej i najkrót-
szym czasie impulsu, poniżej 300 ps, 
zapewniając świetnie efekty w zabie-
gach usuwania wielokolorowych tatuaży.  
Mechanizm jest prosty: cząstki barwnika 
pochłaniają światło lasera, a towarzysząca  
temu energia rozbija je na drobiny wyda-
lane później z organizmu. Dwie długości 
fali (1064/532 nm) umożliwiają precy-
zyjne dostosowanie terapii do indywidu-
alnego przypadku i spektrum kolorów pig-
mentów (od ciemnych barw po niebieski  
i czerwony). Laser pikosekundowy spraw-
dza się doskonale także w usuwaniu zmian 
pigmentacyjnych, makijażu permanentne-
go oraz w odmładzaniu skóry – wyrówny-
waniu jej struktury i spłycaniu zmarszczek.

Jedną z cech profesjonalizmu, stanowiącego fundament 
misji całego zespołu Juweny, jest umiejętność dobrania 
najskuteczniejszego rozwiązania dla indywidualnego problemu. 
W medycynie to zadanie bywa naprawdę trudne. Na szczęście 
wspierają nas producenci urządzeń medycznych, oferujący coraz 
bardziej wyspecjalizowane i efektywne technologie, tworzone 
z myślą o konkretnych potrzebach. Jedną z takich innowacji 
jest laser pikosekundowy Picostar, który jeszcze w tym roku 
zadebiutuje w naszych gabinetach.

E X C E L L E N C E

po zabiegu  laserem 
nanosekundowym

po zabiegu  laserem 
pikosekundowym

przed zabiegiem

Laser pikosekundowy usuwa tatuaże i zmiany pigmentacyjne w oparciu  
o technologię ultrakrótkich impulsów (czas ich trwania mierzymy bilionowymi 
częściami sekundy). Generuje falę akustyczną, rozbijającą barwnik na 
cząsteczki znacznie mniejsze niż w przypadku zabiegów bazujących na 
impulsach nanosekundowych (np. z użyciem popularnych laserów Q-Switch), 
co przekłada się na znacznie szybsza degradację barwnika.

L E K .  P A U L I N A  P A L A
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M A K I J A Ż
P E R M A N E N T N Y

P R Z E B A R W I E N I A

Z M A R S Z C Z K I

F A K T U R A  S K Ó R Y

T A T U A Ż E

J U W E N A  E X C E L L E N C E  P I C O S T A R

Ultrakrótkie impulsy 
rozbijają pigment na 
cząstki dużo mniejsze 
niż w przypadku laserów 
nanosekundowych, zabieg 
jest bardziej komfortowy,  
a pozostałości barwników 
są wydalane z organizmu 
dużo szybciej. 

Bezpieczeństwo i inne zalety
Ultrakrótkie impulsy generowane przez laser PicoStar przenikają 
do głębszych warstw skóry i rozbijają pigmenty na mikroskopijne 
cząsteczki nie naruszając po drodze naskórka ani żadnej  
z zewnętrznych warstw skóry. W trakcie zabiegu nie powstają 
termiczne efekty uboczne ani blizny. Ultrakrótki, mierzony  
w bilionowych częściach sekundy, czas trwania impulsu wpływa 
także na komfort zabiegu – cała procedura jest bardzo szybka  
i niemal bezbolesna. Wyjątkowa precyzja i skuteczność zabiegu 
to także zasługa ergonomicznej, lekkiej rękojeści wyposażonej  
w funkcję zoom. Dzięki obrotowemu pierścieniowi można 
swobodnie dostosować wielkość plamki bez konieczności 
wymiany końcówki. Ma to ogromne znaczenie dla elastyczności 
pracy, a także dla precyzji – niezwykle ważnej w tego rodzaju 
zabiegach. PicoStar wyróżnia się ponadto łatwością obsługi – 
duży i wygodny ekran dotykowy z przejrzystym, intuicyjnym menu 
pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie parametrów zabiegu do 
indywidualnego przypadku. 
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Układ naczyniowy skóry twarzy to gęsta sieć połączeń tętniczo-żylnych, mocno 
unerwionych, które mogą ulegać poszerzeniu pod wpływem szeregu czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych. Umiejscowienie naczyń płytko pod skórą powoduje, że 
są doskonale widoczne. Zmiany naczyniowe w obrębie twarzy to jedna z najczęstszych 
przyczyn wizyty w gabinetach dermatologów. W Juwenie usuwamy je za pomocą 
nowoczesnego lasera QuadroStar Pro Yellow. Światło, które emituje, dociera do 
rozszerzonych naczyń, gdzie jest absorbowane przez hemoglobinę i przekształcane 
w energię cieplną. Pod wpływem ciepła naczynka zamykają się. Najważniejszą zaletą 
lasera jest precyzyjnie dostosowana do tych zaburzeń długość fali. 577 nm to wartość, 
dla której absorpcja energii przez hemoglobinę jest największa i aż o 40% większa niż 
w przypadku najczęściej stosowanych przy tych zmianach laserów. Dodatkową zaletą 
jest możliwość precyzyjnego dostosowania parametrów do indywidualnego problemu.

+40%
532nm

577nm

10

20

30

40

współczynnik absporbcji krwi

długość fali

500 nm 550 nm 600 nm

Z A L E T Y
Najwyższa skuteczność w leczeniu zmian 
naczyniowych, m.in. teleangiektazji 
(„pajączków”), rumienia, rozszerzonych naczyń, 
naczyniaków, znamion naczyniowych, plam typu 
„port wine”.

Wybór trybów pracy pozwala precyzyjnie 
dostosować gęstość energii oraz czas impulsu  
do indywidualnego przypadku. 

Po 4 zabiegach poprawę dostrzega 90-100% 
Pacjentów (w zależności od problemu).

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Zabieg nie zostawia śladów, a dolegliwości bólowe 
są ograniczone do minimum. Optymalny efekt można 
uzyskać przy niewielkiej mocy, a tym samym mniejszym 
dyskomforcie pacjenta. Skaner ma funkcję chłodzenia 
skóry, co dodatkowo podnosi komfort zabiegu.

Skuteczność 
o 40% wyższa 

od laserów 
zielonych

E X C E L L E N C E

Pora na laseroterapię:  
Usuwamy zmiany naczyniowe
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Laser frakcyjny: czerwone  
światło dla niedoskonałości

J U W E N A  E X C E L L E N C E  L A S E R O T E R A P I A

Blizny, przebarwienia, oznaki starzenia, cienka skóra – to problemy, z którymi zgłasza się do nas wielu 
Pacjentów. W Juwenie wiemy, jak im pomóc, Dysponujemy urządzeniem, które skutecznie i bezpiecznie 
radzi sobie z takimi zmianami skórnymi. To laser frakcyjny CO2 SMAXEL. W trybie frakcyjnym stymuluje 
skórę do odbudowy i regeneracji, likwiduje oznaki starzenia, w trybie chirurgii laserowej przeznaczony  
jest do szybkiego i niemal bezbolesnego usuwania całej gamy zmian skórnych.

Tryb frakcyjny – usuwanie blizn i rozstępów

Laseroterapia frakcyjna to przełom w leczeniu blizn i rozstę-
pów. Otworzyła ogromne możliwości terapeutyczne w proble-
mach, które leczone były przewlekle, ale zwykle bez spekta-
kularnych efektów. Pojawienie się laserów frakcyjnych stanowi 
rewolucję terapeutyczną w odnowie skóry W czasie zabiegu 
specjalny skaner emituje strumień impulsów, przenikających  
w głąb skóry i tworzących w jej zewnętrznych warstwach ty-
siące mikroskopijnych kolumn. Powierzchnia pomiędzy nimi 
pozostaje nienaruszona. Natychmiast uruchamiają się proce-
sy gojenia – w utworzonych przez laser w skórze kolumnach 
odbudowują się zupełnie nowe, świeże, elastyczne włókna 
kolagenowe. Dzięki temu naturalnemu procesowi nowa skóra  
w miejscu poddanemu laseroterapii jest miękka, gładka i wolna 
od niedoskonałości. W Juwenie każdy przypadek traktujemy 
indywidualnie, a w usuwaniu blizn łączymy laseroterapię z me-
todami chirurgicznymi, pilingami oraz mezoterapią.

Tryb frakcyjny – resurfacing

Ten sam mechanizm kontrolowanych mikrouszkodzeń skóry  
i odbudowy w tych miejscach nowego kolagenu pomaga sku-
tecznie  przywrócić skórze naturalną gładkość i promienność. 
W efekcie zabiegów laserem frakcyjnym uzyskujemy tzw. re-
surfacing i odmłodzenia skóry w obszarze twarzy, szyi, dekol-
tu, dłoni i innych okolic:
• wyrównanie kolorytu,
• wygładzenie faktury,
• rozjaśnienie przebarwień,
• zwężenie porów,
• likwidację drobnych zmarszczek. 

Tryb chirurgii laserowej

Laser CO2 SMAXEL generuje promieniowanie o długości fali 
1060 nm. Energia o tej wartości jest bardzo dobrze pochła-
niana przez wodę, stanowiącą główny składnik komórek na-
szego organizmu. Podczas emisji fal dochodzi do ablacji, czyli 
„odparowania” tkanek. W ten sposób jesteśmy w stanie łatwo, 
szybko i bezpiecznie „odparować” niechciane zmiany skórne.
Laserem usuwamy:
• prosaki,
• gruczolaki,
• włókniaki.
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Metoda doskonalona od lat

Zabiegi polegające na wypełnianiu ubytków to w tej chwili 
jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się 
obszarów dermatologii estetycznej i chirurgii rekonstrukcyjnej. 
Niezależnie od tego, czy ubytki związane są z upływającym 
czasem, czy powstają wskutek urazów lub chorób, jednym 
z najważniejszych warunków udanej korekcji jest właściwy 
dobór „wypełniacza” – łatwego w użyciu, nietoksycznego,  
i biokompatybilnego, a do tego zapewniającego odpowiednie, 
trwałe i jak najbardziej naturalne efekty W poszukiwaniu 
idealnego materiału naukowcy i lekarze już od dawna 
interesowali się tkanką tłuszczową. W 1893 roku niemiecki 
lekarz, Gustav Neuber, wykorzystał tłuszcz z ramienia pacjenta 
do wypełnienia ubytków spowodowanych chorobą kości  
w okolicy oka. Już dwa lata później przeszczep tkanki 
tłuszczowej zastosowano przy rekonstrukcji piersi, dając 
początek bardzo popularnej dziś w chirurgii plastycznej 
metodzie. W kolejnych dziesięcioleciach przeszczep tłuszczu 
stosowany był coraz częściej, jednak upowszechnił się 
dopiero w latach 90. XX wieku, kiedy na tyle udoskonalono 
techniki pobierania, przechowywania oraz implementowania 
materiału, że zabiegi stały się w pełni bezpieczne i skuteczne. 

Bezcenny tłuszcz

W ostatnich latach, kiedy rozwój technik zabiegowych jeszcze 
przyspieszył, komórki tłuszczowe znalazły się w centrum 
zainteresowania lekarzy i naukowców, stając się dla wielu 
z nich przykładem wypełniacza idealnego. Czym zasłużyły 
na to miano? Tłuszcz jest materiałem w 100% naturalnym – 
autologicznym, biokompatybilnym i nietoksycznym, w pełni 
bezpiecznym dla pacjenta. Tkanka tłuszczowa zawiera 
ponadto ogromną liczbę komórek macierzystych, dzięki czemu 

stymuluje skórę do produkcji kolagenu i poprawia jej jędrność. 
Ma również tę zaletę, że w ciałach większości pacjentów 
jest jej pod dostatkiem. To wszystko – przy coraz mniej 
skomplikowanych, a coraz bardziej komfortowych dla Pacjenta 
zabiegach i ich spektakularnych efektach – przyczyniło się do 
ogromnej popularności lipofillingu w ostatnich latach. 

Transfer młodości

Wraz z upływem czasu w niektórych obszarach naszego 
ciała kumuluje się nadmiar tkanki tłuszczowej, podczas gdy 
w innych jej ubytki powodują estetyczny defekt. Możliwość 
zrównoważenia tych procesów jest jedną z najważniejszych 
zalet przeszczepu tkanki tłuszczowej. Ubytki łatwo dostrzec 
na twarzy. Do niedawna sądzono, że tkanka tłuszczowa  
w tej części ciała stanowi jednolitą masę, a zachodzące w niej 
procesy przebiegają wszędzie tak samo. Okazało się, że pod 
skórą twarzy znajduje się wiele osobnych komór tłuszczowych,  
w różny sposób przeobrażających się wraz z upływem czasu. 

Najszybciej tkanki tłuszczowej ubywa w środkowej części 
twarzy, w tym rejonie pojawia się tzw. dolina łez, czyli 
zagłębienie biegnące od kącików oczu do kącików ust. Na 
skutek zanikania depozytów uwydatniają się również fałda 
nosowo-wargowa i „worki” pod oczami.

własne zasoby młodości
W ubiegłym roku dzieliliśmy się na tych łamach wnioskami z pierwszych wykonanych w Juwenie zabiegów 
przeszczepu komórek tłuszczowych. Dziś chcemy swoje wcześniejsze obserwacje pogłębić, nie zmieniając przy 
tym oceny tej rewolucyjnej metody – lipofilling to jeden z najbezpieczniejszych, a zarazem najskuteczniejszych 
zabiegów, łączących zalety medycyny regeneracyjnej i wolumetrii. Choć z medycznego punktu widzenia 
procedura nie należy do najłatwiejszych, wymaga od lekarza sporego doświadczenia, a od asysty profesjonalnego 
przygotowania, to efekt wynagradza wszystko, przynosząc satysfakcję zarówno Pacjentowi, jak i zespołowi. 

Lipofilling – wykorzystaj 

E X C E L L E N C E

Ubytki tkanki tłuszczowej na skutek starzenia

L E K .  P A U L I N A  P A L A
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E X C E L L E N C E

Dwa efekty w jednym 
zabiegu: wolumetria  
i regeneracja, a do tego 
najbezpieczniejszy 
z dostępnych 
„wypełniaczy” – 
własne komórki 
tłuszczowe Pacjenta.

Jak wygląda zabieg
 
Z okolicy biodra Pacjenta pobieramy niewielką ilość tkanki tłuszczo-
wej za pomocą specjalnej, opatentowanej kaniuli. Materiał poddawa-
ny jest następnie płukaniu i filtrowaniu w specjalnym systemie filtrów. 
Ten bardzo ważny etap ma na celu oczyszczenie pobranych tkanek  
z krwi oraz płynu znieczulającego, które mogłyby niekorzystnie wpły-
nąć na efekt zabiegu. Część pobranego tłuszczu poddawana jest dal-
szej obróbce, uzyskujemy w ten sposób Nano Fat – materiał, w którym 
komórki tłuszczowe są niszczone, a komórki macierzyste uwalniane. 
Przygotowany w ten sposób preparat podajemy płytko pod powierzch-
nię skóry, uzyskując efekt rozświetlenia, rewitalizacji i ujędrnienia.

Pozostała część pobranego materiału (Micro Fat) służy do wolume-
trii. Tkanka tłuszczowa w tej postaci to w pełni naturalny wypełniacz, 
najlepszy dla Pacjenta, bo autologiczny. Wykorzystujemy go do 
zmniejszenia bruzd nosowo-wargowych, redukcji oznak zmęczenia  
w okolicy oczu, modelowania ust i brody, korekcji konturów nosa, rewi-
talizacji dłoni, odmłodzenia okolic szyi i dekoltu.

Podczas jednego zabiegu możemy przeprowadzić wolumetrię całej 
twarzy. Specjalnie zaprojektowany system zapewnia szybki i komfor-
towy przebieg całej procedury zabiegowej.
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J U W E N A  E X C E L L E N C E  L I P O F I L L I N G

Skuteczność dzięki technologii
W zabiegach lipofillingu stosujemy renomowane, nowoczesne 
rozwiązania, łączące skuteczność z bezpieczeństwem, dosko-
nale sprawdzające się w trudnym i skomplikowanym procesie 
obróbki pobranego materiału. Opatentowana kaniula  
o unikalnej konstrukcji usprawnia pobieranie tłuszczu. Odpo-
wiednio rozmieszczone otwory oraz profilowanie ich krawędzi 
minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiału oraz znajdujących 
się w pobliżu naczyń. Także rotacyjna metoda operowania 
kaniulą wpływa na komfort i bezpieczeństwo Pacjenta, da-

jąc lekarzowi pełniejszą kontrolę oraz poprawiając precyzję  
w tej fazie zabiegu. Opatentowany zestaw do filtrowa-
nia pobranego tłuszczu bazuje na rozwiązaniach pozwala-
jących na skuteczniejsze niż w innych stosowanych metodach 
filtrowanie, selekcjonowanie i koncentrowanie poszczególnych 
składników komórkowych, przede wszystkim komórek prekur-
sorowych adipocytów, dojrzałych adipocytów oraz komórek 
macierzystych. Ważną zaletą tej metody jest możliwość uzy-
skania materiału (Nano Fat) bogatszego w komórki macierzy-
ste niż w przypadku konkurencyjnych technologii. 

E F E K T Y
• przywrócenie objętości tkanek, sprężystości skóry
• odmłodzenie (wymiana) populacji komórek tkanki
• poprawa ukrwienia i metabolizmu tkanek  

(mechanizm odmłodzenia)
• redukcja procesów włóknienia  

– zmniejszenie spoistości blizn
• działanie przeciwzapalne
• stymulacja mieszków włosowych 

W S K A Z A N I A
• korekty wolumetrycznej w terapii twarzy i ciała 
• leczenia rozstępów, blizn zanikowych, zwłóknień
• regeneracji i rewitalizacji tkanek z powodu:

 - procesów starzenia 
 - urazów
 - zmian chorobowych 
 - po leczeniu, np. radioterapii.
 - łysienia 



Nucleofill: 
nowe spojrzenie 
na biostymulację
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J U W E N A  E X C E L L E N C E  N U C L E O F I L L  E Y E S

Mezoterapia Nucleofill Plus Soft przeznaczona jest do bio-
restrukturyzacji skóry. Zawiera oczyszczone polinukleotydy 
pochodzenia naturalnego. Łańcuch polinukleotydowy wiąże 
cząsteczki wody, działa przeciwrodnikowo, usuwając rodniki 
hydroksylowe (OH), które gromadzą się pod wpływem stre-
su lub czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie 
UV. Dzięki właściwościom nawilżającym i antyoksydacyjnym 
produktu tworzy się optymalne środowisko dla wzrostu fibro-
blastów, a tym samym dla przywrócenia elastyczności tkanek, 
co daje efekt liftingu skóry. Na poziomie naczyniowym polinu-
kleotydy wpływają na wzrost proliferacji komórek, zwiększone 
unaczynienie i przepływ krwi. Zabieg spowalnia degradację 
macierzy kostnej i sprzyja redystrybucji tkanki tłuszczowej. Pro-
ces ten prowadzi do restrukturyzacji głębokich warstw skóry.

Nucleofill Soft Plus to pierwszy produkt złożony z fragmentów 
łańcuchów polinukleotydowych o niskiej masie cząsteczkowej 
(50-100 kDa). Jest preparatem pochodzenia naturalnego, któ-
rego użycie minimalizuje ryzyko wystąpienia alergii. Odbudo-
wuje naturalną strukturę głębokich i powierzchownych tkanek, 
przywracając skórze wokół oczu świeży i młody wygląd

Wskazania:
• wiotkość skóry
• drobne zmarszczki, „kurze łapki”
• cienie pod oczami
• obniżenie łuku brwiowego
• leczenie przed i pozabiegowe (lifting, blefaroplastyka)
• leczenie pozabiegowe (resurfacing laserem)

.

L E K .  K R Y S T Y N A  
P A W E Ł C Z Y K - P A L A

Skóra w okolicy oka, stale narażona na wpływ środowiska i naturalnych ruchów 
mimicznych twarzy, starzeje się szybciej niż w innych rejonach i na swój własny 
specyficzny sposób. Możemy ten proces spowolnić dzięki coraz skuteczniejszym 
terapiom. Jedną z nich jest Nucleofill Soft Plus, preparat stworzony specjalnie z myślą  
o biostymulacji tej wymagającej okolicy, wykorzystujący mechanizm działania, który 
znamy z dwóch wcześniejszych, cenionych przez Pacjentów biostymulatorów z tej linii, 
przeznaczonych do profilaktyki przeciwstarzeniowej skóry twarzy.

Jak starzeje się skóra wokół oczu?
Z biegiem lat zarówno naskórek jak i skóra właściwa ulega 
atrofii. Jako pierwsze pojawiają się zmarszczki w okolicach 
bocznych oka (tzw. kurze łapki) oraz w okolicy dolnej po-
wieki. Maleje liczba fibroblastów, pozostałe działają coraz 
słabiej, przez co zmniejsza się grubość skóry i naskórka.  
Dochodzą do tego ubytki tłuszczu w obrębie dolnego oczo-
dołu, co prowadzi do powstania tzw. worków pod oczami 
oraz w obrębie powieki górnej, co powoduje jej opadanie. 
Skóra w okolicy oka ma tendencję do szybszego starzenia 
się w porównaniu z innymi obszarami skóry, dlatego potrze-
buje specyficznej i ukierunkowanej pielęgnacji.  

N O W O Ś Ć  N U C L E O F I L L  S O F T  P L U SE F E K T Y

• Efekt nawilżający dzięki zdolności polinukleotydów do 
wiązania wody i kierowania jej trójwymiarowo w tkance

• Długoterminowe działanie przeciwutleniające – 
blokowanie wolnych rodników na poziomie komórkowym

• Odnowa i ujędrnienie skóry dzięki aktywacji fibroblastów



E X C E L L E N C EE X C E L L E N C E

Nucleofill Medium Plus
Stop wypadaniu włosów!
Skóra na głowie podlega takiemu samemu procesowi 
starzenia jak reszta ciała. Równocześnie miewa swoje 
specyficzne problemy, które odbijają się na zdrowiu, 
objętości i wyglądzie włosów. Jednym z nich jest łysienie, 
przybierające różne formy i często będące poważnym 
defektem estetycznym, utrudniającym życie nie tylko 
mężczyznom, ale i kobietom. Nucleofill Medium Plus jest 
jedną z propozycji na powstrzymanie łysienia.  
Propozycją bardzo obiecującą.

N O W O Ś Ć

Po 2 zabiegach co 15 dniPrzed zabiegiem

Łysienie androgenowe, nazywane często łysieniem typu męskiego,  
to najczęstsza postać łysienia, stanowiąca aż 95 % wszystkich 
przypadków. Szacuje się, że dolegliwość ta dotyczy także 20-60 % 
kobiet przed 60. rokiem życia. Związane jest z procesem zmniejszania 
i osłabiania mieszków włosowych, zachodzącym pod wpły wem 
androgenów, czyli męskich hormonów płciowych. Proces łysienia może 
być niemal niezauważalny, ale może też manifestować się dużym 
przerzedzeniem włosów w okolicy ciemieniowo-szczytowej. 

Nucleofill Medium Plus jest formułą opartą na poli-
nukleotydach, które oddziałują na receptory androgenów, 
jednocześnie poprawiając komórkowy profil energetyczny  
i stymulując aktywność aromatazy – enzymu, który przekształca 
testosteron w ważny dla kondycji włosów estrogen. Preparat jest 
wysoce oczyszczony, pochodzenia naturalnego, a jego głównym 
zdaniem jest odżywienie mieszków włosowych i biorestrukturyza-
cja skóry głowy. Polinukleotydy pobudzają również mikrokrążenie 
poprzez udział w tworzeniu nowych mikronaczyń i poprawienie 
utlenowania w leczonym obszarze. Badania dowiodły skuteczno-
ści preparatu Nucleofill Medium Plus w leczeniu łysienia anroge-
nowego i innych przypadkach osłabienia włosów.
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Biostymulatory z linii Nucleofill w stosunkowo krót-
kim czasie zyskały dużą popularność wśród naszych 
Pacjentów i Pacjentek. Świetnie sprawdzają się  
w przywracaniu zmęczonej skórze promienności  
i blasku, jednocześnie napinając ją i ujędrniając
Sekret skuteczności, tak jak nowatorstwo formuły linii Nucle-
ofill, kryje się w polinukleotydach, polimerach nukleotydów. Te 
ostatnie pełnią ważną funkcję podstawowego budulca kwa-
sów nukleinowych (DNA i RNA), odgrywając zarazem istotną 
rolę w procesach metabolizmu i przekazywania sygnałów. Po-
linukleotydy w składzie preparatów Nucleofill mają trzy ściśle 
określone zadania, które przekładają się na

trzykierunkowy mechanizm działania terapii:

1. Biostymulacja
Polinukleotydy aktywują dwa typy receptorów błono-
wych na fibroblastach, pobudzając w ten sposób produk-
cję kolagenu typu I oraz  glukozaminoglikanów, białek  
i glikoprotein. Efektem jest lifting i regeneracja skóry.
2. Działanie antyoksydacyjne
W przestrzeni pozakomórkowej polinukleotydy „zmiatają” 
wolne rodniki, uruchamiając silny mechanizm antyoksydacyjny. 
3. Głębokie nawilżenie
Składniki aktywne preparatu wiążą wodę i zapewniają trwa-
łe izoosmotyczne nawodnienie macierzy pozakomórkowej. 
W ten sposób zapewniają skórze optymalne nawilżenie oraz 
młodzieńczą sprężystość.

Co to oznacza dla Twojej skóry? Polinukleotydy silnie, a za-
razem w sposób całkowicie naturalny, pobudzą mechanizmy 
regeneracyjne już na poziomie komórek. Fibroblasty ulegną 
wzmocnieniu, przyspieszy produkcja nowych włókien, skóra 
stanie się gęstsza, bardziej zwarta, jędrniejsza. Wychwyt wol-
nych rodników i głębokie nawilżenie dodatkowo poprawią 

wygląd skóry, przywrócą jej blask i promienność, wyrównają 
koloryt. Trzeba podkreślić, że efekty te, zwłaszcza odbudowa 
jędrności i gęstości skóry, są naturalne, a rysy twarzy absolut-
nie się nie zmienią. 

Komu polecam zabieg? Każdemu, kto chce uzyskać wi-
doczny efekt odmłodzenia bez ingerencji w rysy twarzy lub 
pragnie zmniejszyć widoczność zmarszczek, bruzd oraz uję-
drnić skórę. Polecam również osobom, którym zależy na pro-
filaktycznym działaniu anti-aging i tym, które są narażone na 
stres oksydacyjny (przez zanieczyszczenie powietrza, ekspo-
zycję na słońce, palenie tytoniu, złą dietę). To także dobra pro-
pozycja dla każdego, kto ma wiotką i odwodnioną skórę.

Jak wygląda zabieg? Lekarz aplikuje Nucleofill drogą inie-
kcji (za pomocą igły lub kaniuli) w kilku punktach. Procedura 
jest bezbolesna, może powodować jedynie delikatne mrowie-
nie. Po zabiegu właściwie od razu można powrócić do swoich 
codziennych zajęć, może pojawić się jedynie delikatny obrzęk 
lub siniak. Swoim Pacjentom polecam zazwyczaj wykonanie  
w serii 4 zabiegów co 2-4 tygodnie. 

Synergia trzech 
mechanizmów działania 
przywraca skórze 
witalność, blask 
i młodzieńczą 
sprężystość

Nucleofill jest przezroczystym żelem o optymalnej lepkości  
i elastyczności. Zawartość polinukleotydu: w wersji Medium:  
20 mg/1 ml, a w wersji Strong: 25 mg/1 ml.

J U W E N A  E X C E L L E N C E  N U C L E O F I L L
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Lenisna.
Dla długotrwałego 

piękna
Lenisna to najbardziej efektywny ze znanych w medycynie 
estetycznej stymulator w produkcji kolagenu – białka 
odpowiadającego za nawilżenie, jędrność i elastyczność naszej 
skóry, mówiąc wprost – za jej młodzieńczy wygląd.

EFEKT WOW! Dzięki połączeniu kwasu polimlekowego PDLLA z kwasem  
hialuronowym HA otrzymujemy efekt, który widoczny jest od razu po zabiegu. 
Wypełnienie utrzymuje się do momentu, gdy dominować zaczyna proces pro-
dukcji nowego kolagenu i elastyny przez kwas polimlekowy. 

Przewaga dzięki technologii
Produkt Lenisna został zaprojektowany jako 
wypełniacz działający w czasie, o stężeniu 
170 mg kwasu polimlekowego PDLLA oraz 
30 mg nieusieciowanego kwasu hialurono-
wego. Poprzez dostosowanie ilości roztwo-
ru oraz wielkości cząsteczek od 50 do 60 
mikrometrów i połączeniu ich z nieusiecio-
wanym kwasem hialuronowym otrzymano 
hybrydę dostosowaną do aplikacji w tkankę 
podskórną lub okostnowo. Przeznaczony 
jest do leczenia zmarszczek głębokich, wiot-
kości, znaczących ubytków tkankowych.

E X C E L L E N C E

L E K .  K R Y S T Y N A  
P A W E Ł C Z Y K - P A L A
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J U W E N A  E X C E L L E N C E  L E N I S N A

Co czyni preparat Lenisna wyjątkowym? 
Jego zdolność do najsilniejszej stymulacji produkcji kolagenu 
oraz przywracania młodzieńczego wyglądu w sposób stop-
niowy i naturalny. Brak konieczności masowania miejsc poza-
biegowych z uwagi na okrągły kształt cząsteczek kwasu PDLLA 
i połączenie ich z nieusieciowanym kwasem hialuronowym. 
Trwałość zabiegu utrzymuje się ponad 24 miesiące. Efekt moż-
na podtrzymać wykonując 1 zabieg przypominający po 24 
miesiącach.

Bez grudek i masowania
Dzięki opatentowanej technologii wytwarzania wyeliminowa-
no ryzyko powstawania grudek podskórnych tworzących się 
przy zastosowaniu tradycyjnego PLLA. 

Zastosowanie
Produkt Lenisna stosuje się w celu zwiększania objętości zapad-
niętych obszarów twarzy, szczególnie do korekcji wgłębień 
skóry, takich jak załamania skóry, zmarszczki, bruzdy, a także 
w przypadku widocznych oznak starzenia się skóry, opadania 
twarzy i wiotkości. Z powodzeniem możemy stosować go na 
wewnętrzną stronę ud, brzuch i obwisłe ramiona. 

Pozytywne efekty 
Widoczne będą przez co najmniej 24 miesiące po dwóch/
trzech zabiegach wykonanych w odstępie 6-8 tygodni. Zabieg 
nadaje się szczególnie dla skór wiotkich, atroficznych, z dużą 
ilością drobnych zmarszczek, o małej objętości lub z dużymi 
ubytkami objętościowymi. Kwas polimlekowy powoli, ale syste-
matycznie odmładza skórę, zagęszczając ją i czyniąc ją bardziej 
atrakcyjną, pełną blasku. Efekt jest przy tym w pełni naturalny!

E F E K T Y

PRZED

PO

PRZED PO PRZED PO



E X C E L L E N C E

Luminera
Twój zastrzyk piękna
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J U W E N A  E X C E L L E N C E  L U M I N E R A

W obliczu coraz bogatszej oferty produktów, przede wszyst-
kim preparatów do mezoterapii, wypełniaczy i stymulatorów 
tkankowych, lekarze medycyny estetycznej bardzo często kie-
rują się w swoim wyborze takimi cechami, jak wysoki profil bez-
pieczeństwa i skuteczność w rozwiązywaniu indywidualnych 
problemów skóry. O tej ostatniej przekonują nas nie tylko ba-
dania kliniczne, ale przede wszystkim rozmowy z Pacjentkami 
i Pacjentami, podczas których możemy ocenić poziom ich sa-
tysfakcji. Większość z nich wybiera zabiegi, które – poza bez-
pieczeństwem i komfortem – zapewniając poprawę wyglądu  
i kondycji skóry, redukując oznaki starzenia, dają zarazem 
efekt dyskretny i naturalny. Właśnie dlatego cenię produkty linii 
Luminera, obejmującej dwie wyspecjalizowane serie prepara-
tów – wypełniacze Hydryalix oraz mezoterapie Hydryal.

Co jest sekretem młodzieńczego wyglądu skóry? Nawilżenie. 
To fundament naszej urody, niestety bardzo nietrwały, zależ-
ny od substancji, której w naszej skórze z czasem zaczyna 
ubywać. Mowa o kwasie hialuronowym, związku odpowia-
dającym w organizmie za wiązanie wody, który występuje  
w skórze naturalnie, a jedna jego cząsteczka może związać aż 
250 cząstek wody. Ubytki kwasu hialuronowego manifestują 
się między innymi w postaci zmarszczek i wiotkości skóry. Kie-
dy tego rodzaju symptomy są coraz wyraźniejsze, a kosmetyki 
przestają sobie z nimi radzić, to sygnał, że czas umówić się na 
zabieg z użyciem kwasu hialuronowego. 

Luminera Hydryal to trzystopniowa (2% / 3% / 4%) mezote-
rapia igłowa, bazująca na nieusieciowanym kwasie hialurono-
wym. Jej najważniejszym zadaniem jest optymalne nawilże-
nie skóry, skutkujące poprawą elastyczności, przywróceniem 

promienności i naturalnego blasku. Kolejne stopnie stężenia 
kwas hialuronowego odpowiadają potrzebom skóry w zakre-
sie nawodnienia – im bardziej skóra potrzebuje nawilżenia, 
tym wyższe stężenie kwasu stosujemy. Hydryal zawiera czy-
sty kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego o struk-

turze i składzie bliźniaczym wobec naturalnie występującego  
w skórze. Żel, w którym się znajduje, jest biodegradowalny,  
a w jego skład wchodzi także mannitol (w stężeniu 0,9%) – sil-
ny przeciwutleniacz chroniący formułę przed wolnymi rodnika-
mi, a kwas przed degradacją.

L E K .  K R Y S T Y N A  
P A W E Ł C Z Y K - P A L A

zmarszczki na czole

„lwia” zmarszczka

„kurze łapki”

poprawa nawilżenia
i elastyczności skóry

korekcja zmarszczek 
powierzchniowych 
i średniogłębokich

skóra sucha i odwodniona

szyja

dekolt

O B S Z A R Y  L E C Z E N I A

Zrównoważone nawilżenie, dobra 
skuteczność w korekcji zmarszczek 
oraz trzy poziomy stężenia kwasu 
hialuronowego dla różnych 
potrzeb skóry – to zalety linii 
Hydryal, mezoterapii, którą  
polecam Pacjentom z pierwszymi 
oraz średniozaawansowanymi 
oznakami starzenia. 
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Juwena: EMS to nowa forma aktywności 
fizycznej w Polsce. Co oznacza ten skrót  
i skąd pochodzi ten rodzaj treningu? 

Bartłomiej Stanek: EMS jest treningiem per-
sonalnym, opartym o elektrostymulację mięśni. 
Pracuje całe ciało i należy go wykonać jedynie 
20 minut w tygodniu. W takiej formule jest najbar-
dziej efektywny. Metoda treningu EMS wywodzi 
się z Niemiec i jest praktykowana od ponad 13 
lat. EMS zdobył również ogromną popularność 
na zachodzie m.in. w Szwajcarii, Austrii i we 
Francji. Elektrostymulacja mięśni ma coraz wię-
cej zwolenników. Jako Synergy jesteśmy jednym 
z prekursorów tej metody w kraju. Działamy na 
rynku ponad 6 lat. 

Dla kogo są przeznaczone treningi EMS? 

EMS jest dedykowany osobom zapracowanym, które nie 
mają czasu na trening, a oczekują szybkiego efektu i brakuje 
im mobilizacji.  Podobnie jak na klasycznym treningu, osoby 
ćwiczące są pod opieką trenera. Nasi klienci nie korzystają  
z siłowni, szukają alternatywnej formy treningowej.  

 
 
 

 

Czym różni się trening w studio EMS od 
wizyty na siłowni?

Nasi trenerzy dobierają ćwiczenia i dbają  
o efekty, a na siłowni ćwiczymy i motywujemy 
się sami.  Trenujemy w kameralnych warunkach.  
W studio mogą przebywać maksymalnie dwie 
osoby ćwiczące wraz z trenerami. Jedynym 
sprzętem jest maszyna do ćwiczeń oraz zdezyn-
fekowany strój.  Ten minimalizm treningu sprawił, 
że EMS jest coraz bardziej popularny w czasie 
pandemii, gdzie ważny jest dystans społeczny  
i sterylność.

Treningi EMS niosą ze sobą dużo pozy-
tywnych aspektów zdrowotnych.

EMS eliminuje bóle pleców, ponieważ wzmac-
nia mięśnie głębokie, które znajdują się przy kręgosłupie.  
Redukcja bólu w tych okolicach następuje już po 2-3 treningach.  
Ta forma aktywności jest też wskazana podczas rehabilita-
cji oraz jako rekonwalescencja odbudowy mięśni po kontuzji. 
Elektrostymulacja służy również ludziom prowadzącym siedzą-
cy tryb życia, bo dzięki regularnym treningom wyrównuje się 
balans mięśniowy. Treningi są atrakcyjne i bezpieczne dla se-
niorów. W Niemczech oraz w Szwajcarii sporą grupą trenują-
cych są osoby starsze. W okresie post-covidowym trening EMS 
będzie mógł pomóc także w powrocie do zdrowia osobom, 
które miały problemy z wydolnością płuc.

Zaczerpnij
pozytywnej  energii

Synergy

Zostawmy na chwilę gabinety, terapie i medycynę. Poszukajmy innych źródeł piękna 
i dobrego samopoczucia. Zapraszamy do Synergy, sieci oferującej trening personalny 

alternatywny dla tradycyjnych siłowni. O stosowanej tu metodzie, bazującej na 
elektrostymulacji mięśni, rozmawiamy z właścicielem Synergy. 

ul. Przybyszewskiego 71, Kraków 
ul. Piwna 19, Kraków 
ul. Kielecka 1, Kraków 
ul. Wojewódzka 10, Katowice
ul. Powstańców Śląskich 6, Bielsko-Biała
Plac Jagielloński 6, Radom
Liszki 563, Liszki

L O K A L I Z A C J E  S T U D I A  S Y N E R G Y

fb.com/studiosynergyems

@studio_synergy

@studio_synergy
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Ile tygodni lub miesięcy należy 
poświęcić, aby zobaczyć zmiany 
na sylwetce?

Nastawiamy naszych klientów na dłu-
goterminową współpracę, aby wraz  
z trenerem nauczyć się odpowiedniej 
techniki oddychania i napinania mięśni. 
Stały kontakt jest konieczny, aby uzyskać 
swoje cele.

Jak zachęcisz mieszkańców Biel-
ska-Białej do odwiedzenia studia 
i rozpoczęcia treningów? Co jest 
wyjątkowego w tej formie aktyw-
ności?

Zachęcam mieszkańców Bielska-Bia-
łej do spróbowania czegoś nowego, 
innowacyjnego, efektywnego trenin-
gu, wysokiej jakości usługi. Warto zro-
bić coś pozytywnego dla zdrowia  
i dobrego samopoczucia. W okresie 
przedświątecznym nasi Klienci mogą 
spodziewać się atrakcyjnych promocji  
i niespodzianek. 

W Polsce mamy wciąż mało wie-
dzy, jeśli chodzi o trening EMS. 
Gdzie szkoleni są trenerzy Studia 
Synergy?

Nasza cała kadra jest wyszkolona przez 
Międzynarodową Niemiecką Akademię 
EMS. Trenerzy z Bielska są wyszkole-
ni przez najlepszych specjalistów EMS 
w Polsce i dysponują rozległą wiedzą. 
Marka Synergy słynie z wieloletniego 
know-how w branży.

Krakowianie – macierzyści Klienci 
Studia Synergy pokochali trening 
EMS, a jak taką formę treningów 
przyjęli bielszczanie?

Krakowianie pokochali tą aktywność ze 
względu na efekty i krótki czas trwania. 
Podczas treningów przekazujemy masę 
pozytywnej energii, a nasi trenerzy mają 
rewelacyjną relację z klientami, którzy 
czują się swobodnie w studio. Mieszkań-
cy Bielska przyjęli tę nową atrakcję tak 
samo pozytywnie jak mieszkańcy Krako-

wa. Bardzo szybko przekonali się, że stu-
dio na ul. Powstańców to miejsce z wyso-
ką jakością usług, dobrą obsługą klienta 
i ciekawym designem. Stworzyliśmy wy-
jątkowe miejsce na mapie Bielska-Białej, 
źródło pozytywnej energii dla wszystkich 
jego mieszkańców.

Poleca dr Krystyna
Pawełczyk-Pala

Jestem zwolenniczką 
holistycznego podejścia 
do zdrowia i urody,  
a do tego osobą 
wiecznie zapracowaną, 
dlatego trening EMS okazał się dla 
mnie idealnym rozwiązaniem. Krótko, 
intensywnie, pod czujnym okiem 
trenera, a efekty odczułam bardzo 
szybko: poprawa kondycji, zapas 
energii, a przede wszystkim z treningu 
na trening lepsza sylwetka.
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Do Sopotu po zdrowie

E X C E L L E N C E

W poszukiwaniu dobroczynnego mikroklimatu i miejsc, w których zadbamy 
o zdrowie kompleksowo, przenosimy się do Sopotu. W tym uzdrowisku  
o dwustuletniej tradycji odwiedzamy Sopotorium Medical Resort – pięknie 
położony ośrodek, słynący z holistycznego podejścia do zdrowia i komfortu gości.

Sopotorium Medical Resort to wyjątko-
wy czterogwiazdkowy obiekt, powstały 
z myślą o osobach szukających komfor-
towego wypoczynku i dążących do po-
prawy jakości życia. To również wysokiej 
klasy centrum medyczne, z którego walo-
rów mogą korzystać goście, chcący za-
dbać o siebie z pomocą nowoczesnych 
technologii medycznych, natury, aktyw-
ności i zdrowej diety.

Sopot już od dwustu lat słynie ze swych 
uzdrowiskowych walorów, które przy-
ciągają spragnionych regeneracji gości.  
W tym znanym i lubianym kurorcie cze-
kają na nich baseny i tężnie wykorzystu-
jące dobroczynne właściwości solanki, 
bogate w jod nadmorskie powietrze 
oraz iglaste lasy, wydzielające zdrowe 
olejki eteryczne. Sopotorium jest konty-
nuatorem kuracyjnej misji miasta. Gości 

przyciąga przede wszystkim unikatową 
w skali światowej solanką bromkową, 
jodkową i borową, która wypływa sa-
moczynnie z głębokości 800 metrów ze 
Zdroju św. Wojciecha. Sopocka solanka 
znajduje szerokie zastosowanie w lecz-
nictwie - tłumaczy Lucjan Lewandowski, 
dyrektor Sopotorium. – Wykonywane na 
jej bazie kąpiele i inhalacje, wykorzysty-
wane przy przewlekłych dysfunkcjach 

Poleca dr Krystyna
Pawełczyk-Pala

W Sopotorium spędziłam kilka 
fantastycznych dni. Mikroklimat 
Sopotu w połączeniu z serią 
zabiegów regenerujących 
skutecznie przywracają siły  
i apetyt na życie.

N O W O Ś Ć
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dróg oddechowych, problemach zwyrodnieniowych i stanach 
wymagających zwiększenia odporności. W Sopotorium wy-
korzystujemy solankę na wiele sposób. Znajduje się ona m.in.  
w naszym głównym basenie (o pow. ok. 100 m2). Oferujemy 
również jedyne w swoim rodzaju kąpiele w podgrzewanej  
solance o wysokim stężeniu, a także inhalacje na bazie  
solanki. Goście mogą również skorzystać z jedynej na Pomorzu  
wewnętrznej tężni solankowej.

Jakość przede wszystkim
To, co wyróżnia naszą ofertę, to bardzo wysoki standard 
świadczonych usług oraz profesjonalna kadra – zapewnia 
dyrektor Lewandowski. Proces leczenia w Sopotorium Medical 
Resort przebiega z wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii i pod nadzorem wysoce wykwalifikowanej kadry. Można 
skorzystać m.in. z krioterapii, która pomaga w walce z bólem  
i oznakami starzenia, czy z terapii falą uderzeniową, która 
poza silnym działaniem przeciwbólowym i regeneracyjnym 
stymuluje produkcję kolagenu, poprawiając elastyczność i na-
pięcie skóry. Rozbija komórki tłuszczowe, wygładzając struk-
turę skóry. Sopotorium ma również w swojej ofercie szeroki 
wachlarz terapii fizjoterapeutycznych i osteopatycznych, po-
magających w walce o powrót do dawnej sprawności. Można 
także wziąć udział w ćwiczeniach grupowych z fizjoterapeutą, 

prowadzonych w basenie solankowym lub na sali gimnastycz-
nej skorzystać z zajęć jogi, pilatesu czy seansu psychoterapeu-
tycznego w tężni.

Sopotorium Beauty & SPA
Klimat Sopotu oraz nadmorska aura nie tylko wpływają ko-
rzystnie na zdrowie, ale też sprzyjają poszukiwaniu piękna  
i witalności w spa.

Relaksowi z pewnością będzie sprzyjała wizyta w strefie saun. 
Czekają tam na gości: sauna fińska, nazywana suchą; sauna 
na podczerwień, która znajduje zastosowanie w leczeniu wielu 
schorzeń, w tym bólów kręgosłupa; sauna parowa, czyli łaźnia 
rzymska, która hartuje organizm, a dzięki aromaterapii sprzyja 
jego odprężeniu. Relaks można połączyć z rekreacją, rzucając 
się w wir ćwiczeń w funkcjonalnej siłowni cardio, wyposażonej 
w wysokiej klasy sprzęt.

W Sopotorium Medical Resort zadbamy o twoje zdrowie kom-
pleksowo – zapewnia Lucjan Lewandowski, dyrektor Sopoto-
rium. – Jeśli masz konkretną dolegliwość lub chorobę - zajmie-
my się nią w sposób holistyczny. Jeśli chcesz profilaktycznie 
zadbać o siebie, odprężyć się i zrelaksować, odjąć sobie kilka 
lat lub zrzucić kilka kilogramów – zaproponujemy serię zabie-
gów najbardziej odpowiednich dla Ciebie.



Kobido

Odmładzający rytuał
J A P O Ń S K A  S Z T U K A  M A S A Ż U  T W A R Z Y

E X C E L L E N C E
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Naturalny lifting
Kobido to japońska nazwa techniki masażu obejmującego 
mięśnie twarzy, głowy, szyi, grzbietu, dekoltu i ramion. Tech-
niki niezwykle skomplikowanej, wieloetapowej, wymagającej 
od masażysty wyjątkowego skupienia i wprawy. I choć przez 
swą niezwykłość Kobido może przypominać wyrafinowany 
rytuał, jest rozwijaną od stuleci metodą masażu, skutecznie 
pomagającą w relaksacji i usuwaniu napięć, paraliżujących 
mięśnie. Zgodnie z tradycjami dalekowschodniej holistycznej 
medycyny masaż Kobido pełni także funkcje lecznicze, dając 
szereg dobroczynnych efektów, m.in. poprawę krążenia krwi, 
stymulację nerwów i przepływu energii Qi w obszarze twarzy 
oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego, co prowadzi do na-
turalnego liftingu.

Wystarczy godzina
Tyle przeciętnie trwa masaż Kobido. Składa się z kilku faz,  
a każda z nich charakteryzuje się inną intensywnością masa-
żu i służy innym celom. Początek jest stosunkowo delikatny, 
polega na stymulacji tkanek głębokich za pomocą szybkich 
ruchów, a jego skutkiem jest zminimalizowanie napięć mię-
śniowych oraz wygładzenie zmarszczek mimicznych. Drugą 
fazą jest relaksacja, ruchy masażysty są wolniejsze i służą po-
budzeniu krążenia oraz zniwelowaniu napięcia mięśni wywo-
łanego nagromadzonymi emocjami. Na tym etapie poprawia 
się koloryt skóry. Trzecia faza to drenaż limfatyczny inicjowany 
za pomocą ruchów o zmiennej szybkości oraz nacisku. Prze-
pływ limfy pomaga zmniejszyć opuchliznę i cienie pod ocza-
mi. Faza czwarta jest stosunkowo najmniej przyjemna – skóra 
jest mocno uciskana – ale to właśnie ten etap odpowiada za 
finalny efekt – masaż usprawnia krążenie, stymuluje produkcję 
kolagenu i elastyny, a w rezultacie poprawia napięcie skóry. 
Zabieg kończy się akupresurą – poprzez uciski określonych 
miejsc na twarzy i głowie oddziałujemy na całe ciało przywra-
cając równowagę energetyczną.

Dla urody i zdrowia
Pierwsze efekty widać natychmiast. Już po pierwszym zabiegu 
twarz wygląda na wypoczętą, a skóra na gładszą, a do tego 
młodszą, bo lepiej napiętą. To zasługa rozluźnionych mięśni, 
lepszego dotlenienia, a przede wszystkim produkcji kolage-
nu i elastyny, pobudzonej w wyniku masażu. Kobido jest za-
biegiem w pełni naturalnym, dlatego efekty nie utrzymają się 

długo bez podtrzymania go serią kolejnych masaży. Wystar-
czą jednak 1-2 sesje tygodniowo przez okres 4-6 tygodni, by 
zmiany utrwaliły się na dłużej. Masaż Kobido, wywodzący się 
przecież z tradycji terapii holistycznych, przynosi nie tylko po-
prawę wyglądu twarzy, niesie również szereg korzyści zdro-
wotnych. Obniża poziom stresu, doskonale relaksuje, zmniej-
szając napięcie mięśniowe pomaga zwalczyć bóle głowy,  
a nawet zniwelować skutki bruksizmu.

Najważniejsze zalety:
• efekt liftingu;
• spłycenie zmarszczek i bruzd;
• redukcja cieni i obrzęków pod oczami;
• wyraźna poprawa kondycji skóry;
• relaksacja mięśni twarzy.

Jedyne przeciwwskazania to zmiany chorobowe skóry (także 
te związane z jamą ustną i zębami), uszkodzenia, cera na-
czyniowa i zaostrzony stan trądziku różowatego. Masażu nie 
należy wykonywać bezpośrednio po zabiegach medycyny 
estetycznej.

Tysiącletnia tradycja chińskiej akupresury łączy się  
z zaletami japońskiej sztuki masażu w Kobido – 
niezwykłym odmładzającym rytuale. Ten zabieg, w którym 
dalekowschodnie, holistyczne terapie spotykają się z zachodnią 
kosmetologią, zdecydowanie wykracza poza tradycyjny masaż 
twarzy, dając fantastyczne efekty, porównywalne z rezultatami 
zabiegów medycyny estetycznej. 

M A R T A  S Z E R M A Ń S K A
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Peeling ciała
Detoksykujący peeling  
ze składnikami aktywnymi 
skutecznie hamuje proces starzenia 
się skóry, doskonale oczyszcza 
ciało, regeneruje i kompleksowo 
odżywia.

C E N A  Z A B I E G U

160 zł
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Mezoterapia
mikroigłowa
Poznaj zabiegi na ciało  
z wykorzystaniem unikalnej 
technologii mikronakłuwania 
m.pen firmy mesoestetic. 
Specjalnie dobrane składniki 
aktywne zapewnią wspaniałe 
odżywienie, regenerację  
i jędrność skóry ciała.

C E N A  Z A B I E G U *

460 zł
*Cena za jeden obszar ciała



32 787 71 71

WWW.JUWENA.PL

KATOWICE
UL. FRANCISZKAŃSKA 27

+ 48 513 017 664 

BIELSKO-BIAŁA
UL. ZAJAZDOWA 5
+ 48 513 017 002

www.juwena.pl


