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  Tajemnice Urody
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Jeżeli interesują cię skuteczne, bezpieczne i – co ważne – nieinwazyjne 
zabiegi liftingująco-modelujące okolice twarzy, szyi i ciała – sprawdź 
zabiegi na urządzeniu Liftera. To innowacyjne urządzenie zapewnia wysoką 
efektywność w dziedzinie liftingu, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej 
technologii HIFU. Bardzo precyzyjna głowica punktowa umożliwia osiągnięcie  
maksymalnej dokładności zabiegu, a także przeprowadzenie go na 
skomplikowanych i trudno dostępnych obszarach np. okolicy oka.

„Obecnie prowadzę w swojej klinice badanie obserwacyjne 
urządzenia Liftera Advance. Na podstawie analizy wyników 
mogę stwierdzić, że trwałe efekty zabiegu Liftera są wi-
doczne już po miesiącu od jego wykonania zabiegu. Pa-
cjenci, którzy mieli wykonywany w przeszłości zabieg in-
nym urządzeniem HIFU, zwracali uwagę na znacznie lepszy 
komfort podczas zabiegu (zdecydowanie mniejszy ból, opi-
sywany przez pacjentów raczej jako dyskomfort) oraz na 
wyższą precyzję pracy, w wykonaniu zabiegu na po-
wierzchniach wypukłych (np. okolica oka, policzki, czoło), 
dzięki zastosowaniu innowacyjnej głowicy punktowej typu 
PEN. Wszyscy moi pacjenci, którym wykonałem zabieg 
urządzeniem Liftera Advance - natychmiast po zabiegu 
oraz podczas wizyt kontrolnych potwierdzali odczuwalny 
wzrost napięcia skóry, wyraźny spadek uczucia opadania 
tkanek oraz widoczny ich lifting” - mówi Doktor Krzysztof 
Kaczyński z Kaczyńscy Clinic

Kaczyńscy Clinic
ul. Modlińska 129, lokal U11
tel. 600 380 741
www.kaczynscyclinic.pl

                                          ykorzystanie w zabiegu ory-
ginalnej technologii przeciwstarzeniowej - 
Technologii Dyfuzji Termicznej - przyspie-
sza przebudowę kolagenu, poprzez silne 
podgrzewanie włókien kolagenowych, na 
określonej głębokości. Co też niezwykle istot-
ne - skoncentrowane ultradźwięki wysokiej 
częstotliwości (HIFU) z szybkością 10 Hz, nie 
uszkadzają warstwy powierzchniowej skóry. 
Liftera generuje stabilną moc szczytową, osią-
gając skuteczne oddziaływanie w tkance dzię-
ki energii cieplnej, zachowując pełen komfort 
podczas zabiegu dla Pacjenta.  

Wyłącznym dystrybutorem urządzenia Liftera  
jest firma NOVA GROUP
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„Nasi pacjenci chętnie wybierają zabiegi na urządze-
niu Liftera, ponieważ efekty – w postaci ujędrnionej  
i napiętej skóry – widzą już po pierwszym zabiegu, 
przy czym finalne rezultaty obserwuje się po około  
2 miesiącach od wykonania zabiegu. Dzięki wykorzy-
staniu dwóch technik:  mikro-ogniskowania i dyfuzji, 
w trakcie zabiegu liftingu i modelowania twarzy, war-
stwa skóry i warstwa SMAS, poddane są jednorodne-
mu działaniu energii cieplnej, równomiernie stymulu-
jąc procesy przebudowy." - tłumaczy dr Anna Pala z 
Juwena - Gabinety Dermatologii Estetycznej. "Co 
również bardzo ważne, w przeciwieństwie do trady-
cyjnych technik liftingujących, lifting Liftera jest 
znacznie mniej bolesny dla pacjenta, a dzięki zastoso-
waniu głowicy typu Pen, doskonale sprawdza się na 
wypukłych powierzchniach np. w okolicy oka czy 
czoła” - dodaje lek. Paulina Pala

Juwena – Gabinety Dermatologii Estetycznej,  
Laserowej i Dermatochirurgii
 ul. Zajazdowa 5, Bielsko-Biała, tel. 32 787 71 71 
ul. Franciszkańska 27, Katowice |  
pl. Piłsudskiego 6/1a,  Gliwice 
www.juwena.pl


