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Medycyna estetyczna rozwija się niezwykle szybko. Na tak dynamiczny postęp w branży wpływa zarówno bogacenie 
się społeczeństwa, jak i wzrost zainteresowania możliwościami, jakie dają zabiegi upiększające. Coraz więcej osób 

uświadamia sobie też, że atrakcyjny wygląd ma duży wpływ na dobre samopoczucie. O podsumowanie 
najważniejszych faktów, wydarzeń i trendów panujących na rynku medycyny estetycznej oraz prognoz tego, co czeka 

nas w tej dziedzinie w najbliższych latach, poprosiliśmy liderów opinii i osoby tworzące tę branżę.

medycyny estetycznej 
   w Polsce

podsumowanie, najważniejsze wydarzenia i trendy

lat25
Żyjemy w świecie rozwoju, przywykliśmy do stale pnących się w górę wykresów. Plateau  
jest traktowane jak porażka. Rozwój jest dobry i pożądany, ale nie powinien być celem samym  
w sobie. Medycyna estetyczna – choć nieustannie rozwija się od 25 lat – stoi na kilku mocnych 
filarach, których siła tkwi nie w „nowościach”, ale w długim czasie, który upłynął od wprowadzenia  
ich do stosowania w zabiegach. Oczywiście pojawiło się mnóstwo nowych preparatów, ale różnice 
między nimi tak naprawdę są minimalne. Podobnie toksyna botulinowa: mamy nowe nazwy, 
opakowania, producentów, ale to cały czas ta sama substancja – zaprojektowana przez naturę 
(podobnie jak kwas hialuronowy). Mowa o preparatach pochodzących z wiarygodnego źródła, 
ponieważ „czarny rynek” kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej to trend też nienowy,  
ale bardzo szybko rosnący. Kolejne filary to laser CO2, kwas trójchlorooctowy, alpha-hydroksykwasy... 
Stosowane od lat, w miliardach zabiegów, potwierdziły swoją skuteczność i bezpieczeństwo. 
Przyszłość to – jak chyba w każdej dziedzinie medycyny – regeneracja przy użyciu tego,  
co dała nam natura – komórki macierzyste, hodowle tkankowe, świadome podejście do ryzyka 
zapisanego w naszych genach, które coraz lepiej potrafimy odczytać. 

Dr Małgorzata Żak
– członek zarządu PTMEiAA

Dr Piotr Sznelewski
– członek zarządu PTMEiAA

Początki medycyny estetycznej w Polsce sięgają października 
1993 roku. To właśnie wtedy zaczęło się budowanie tej dziedziny, 
która w owych czasach stała się synonimem luksusu, ale bez 
której z pewnością dało się obyć. Współczesny rynek jest 
niezwykle dynamiczny, wciąż się rozwija, a medycyna estetyczna 
w Polsce staje się medycyną coraz bardziej wyrafinowaną. Nie 
dbamy tylko o to, aby być zdrowym z klasycznego, lekarskiego 
punktu widzenia, ale by akceptować samego siebie poprzez 
mądre zarządzanie tym, co nam dała natura. To prowadzi do 
dobrostanu psychofizycznego, do szczęścia. Czujemy się ze 
sobą dobrze i jesteśmy odbierani przez otoczenie jako estetycz-
ni, czyli sympatyczni, uśmiechnięci, zadowoleni, mili, dobrze 
wyglądający, zadbani, z kim warto przebywać. Jeśli chodzi  
o przyszłość, to lekarze na podstawie wyrafinowanych badań 
diagnostycznych będą mieli możliwość prognozować, jakiego 
rodzaju potrzeby będzie miał pacjent i jak będzie zmieniała się 
jego estetyka. Mam nadzieję, że medycyna estetyczna trafi na 
listę specjalizacji medycznych oraz zostanie zamknięta  
w pewnych kryteriach. PTMEiAA zrzesza ponad 1700 lekarzy,  
ale to grono stale się powiększa, co potwierdza, że jest to  
jedna z najlepiej rozwijających się prywatnych gałęzi medycyny  
w kraju i w pełni zasługuje na to miano. 

Dr Andrzej Ignaciuk 
– założyciel i prezes Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging

Medycyna estetyczna jest dziś ważnym elementem świata, stylem życia. To 
nie tylko korekta, wypełniacze czy legendarna toksyna botulinowa, to przede 
wszystkim dobrostan psychiczny. Ważne jest to, abyśmy dobrze czuli się w 
swoim ciele. Byśmy rozwijali się, dojrzewali, a na końcu starzeli się w sposób 
godny i atrakcyjny. Na szczęście medycyna estetyczna ma już 25 lat, jest w 
pełni dojrzała i poza tym, że jest nauką, jest też sztuką. Nie należy jednak 
zapominać, że jej głównymi przesłankami są: skuteczność i bezpieczeństwo 
pacjentów. 

Rozwój medycyny estetycznej jest bardzo szybki. Niestety, często popular-
ność nie idzie w parze z rzeczywistym rozwojem. Przynosi nawet sporo szkód, 
gdy proponuje się liczne zabiegi bez właściwych wskazań, bez uwzględnienia 
ograniczeń, tylko dlatego że są modne i są chętni do ich wykonywania. Wiele 
wartościowych terapii jest mniej popularnych, gdyż są trudniejsze i stosowane 
tylko przez rzetelnie wykształconych specjalistów u świadomych pacjentów, 
którzy raczej oczekują profilaktyki i terapii spowalniających objawy starzenia.  
Z czasem, jeśli uzyskujemy dobre efekty wspólnych działań z pacjentem, to 
ich potrzeby się zmieniają. Rolą lekarza jest zachowanie równowagi pomiędzy 
efektami zabiegów, realnością spełnienia oczekiwań i uchronieniem pacjenta 
przed nadmiernymi zmianami. Natomiast przełomem medycyny estetycznej 
może okazać się medycyna regeneracyjna z użyciem własnych tkanek, 
komórek macierzystych – to obiecująca przyszłość. 

Dr Waldemar Jankowiak – wiceprezes PTMEiAA

Medycyna estetyczna stała się 
obecnie bardzo popularną  
metodą dbania o swój wygląd. 
Podstawowym celem pacjentów 
jest odwrócenie objawów  
starzenia i spowolnienie jego 
procesu. Zdecydowana  
większość pacjentów przychodzi  
z konkretnym problemem  

– zmarszczki, opadający owal twarzy, przebarwienia itd. Rzadko w tej 
dziedzinie zajmujemy się spełnianiem marzeń, z reguły jest to racjonal-
ne podejście do tematu dbania o urodę przez osoby, które zauważają, 
że pielęgnacja kosmetyczna jest niewystarczająca lub przez osoby 
świadome skuteczności procedur medycznych. Niewątpliwie coraz 
bardziej poszukiwanymi przez pacjentów metodami są te, które działają 
profilaktycznie, opóźniają proces starzenia i odwracają jego objawy.  
W tej branży dominującymi technologiami są lasery i inne źródła energii. 
Niewątpliwie w najbliższych latach na ich coraz wyższą skuteczność 
wpływać będzie łączenie różnych technologii. 

Prof. dr hab. n. med. 
Paweł Surowiak 
– członek zarządu PTMEiAA
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Medycyna estetyczna, wsparta wiedzą medyczną i nowocze-
snym sprzętem, pozwala skutecznie, szybko i bezpiecznie 
zdiagnozować oraz rozwiązywać problemy, z którymi pacjenci 
borykają się od lat. Dzięki najnowszym zdobyczom techniki  
i nauki oraz naszemu doświadczeniu, dziś jesteśmy w stanie 
wyleczyć choroby, takie jak malformacje naczyniowe, wszelkie 
blizny, rozstępy, problemy z wiotkością skóry i cellulitem po 
ciąży. Terapie tych i wielu innych wstydliwych problemów  
to nasza codzienna praca. To, z czego ja i moja żona, z którą 
prowadzę kliniki, czerpiemy największą przyjemność i satysfak-
cję, to uwalnianie ludzi, a zwłaszcza dzieci od stresu, bólu  
i kompleksów oraz upiększanie ich życia. Za sukcesem stoi 
również stworzony wspólnie zespół – grupa ponad 30 zmotywo-
wanych osób, dla których jakość w każdym aspekcie pracy  
z pacjentem ma wielkie znaczenie. 

Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska lek. medycyny estetycznej 
Dr n. med. Marcin Bieńkowski specjalista chirurg

Jeśli miałabym sobie wyobrazić przełom na 
miarę naszych czasów w medycynie este-
tycznej, to byłby on związany ze skórą. Trwają 
bardzo zaawansowane prace nad sztuczną 
skórą (zwaną też „powłoką” lub „drugą 
skórą”), które wykazały, że prototyp zapewnia 
ochronę przed promieniowaniem ultrafioleto-
wym powodującym starzenie się skóry 
(wyobraźcie sobie: nigdy więcej niechcianych 
pieprzyków, zmarszczek, przebarwień...).  
Być może kiedyś będziemy przychodzić do 
gabinetu medycyny estetycznej na wymianę 
skóry (powiedzmy – raz na dziesięć lat?) 
zamiast na kwas hialuronowy czy peeling... 
Medycyna estetyczna korzysta też z generacji 
coraz precyzyjniej działających kosmetyków. 
Może kiedyś w salonie medycyny estetycznej 
na podstawie próbki skóry będzie można 
wydrukować idealny dla nas krem, tylko przy 
użyciu zaawansowanej drukarki 3D. Dziś już 
można wydrukować potrawę do restauracji, 
więc właściwie dlaczego nie spersonalizowa-
ny kosmetyk? 

Dr Agnieszka Lemiec – chirurg 
dziecięcy, lekarz medycyny estetycznej

Tak się złożyło, że prywatną praktykę dermatologiczno-kosmetologiczną 
rozpoczęłam właśnie 25 lat temu, a więc jej początek zbiegł się z początkiem 
rozwoju medycyny estetycznej w Polsce. Wcześniej przez 10 lat zdobywałam 
wiedzę dermatologiczną. Wśród „złotych standardów” na rynku medycyny 
estetycznej trzeba wskazać: toksynę botulinową, kwas hialuronowy, peelingi 
chemiczne, ultradźwięki, fale radiowe, lasery, osocze bogatopłytkowe czy 
komórki macierzyste. Te metody z pewnością będą sprawdzać się jeszcze 
przez kolejne lata. W ciągu 25 lat pracy w medycynie estetycznej zdobyłam 
ogromne doświadczenie, jednak patrząc wstecz, a jednocześnie w przód, 
widzę, że to, co dzisiaj ma dla mnie największą wartość, to uważność  
na pacjenta, którą wielu lekarzy zatraca. Skupienie się na pacjencie jako 
człowieku wraz z jego stylem życia, zdrowiem, nawykami, potrzebami  
i problemami. W moim gabinecie każdy w pierwszej kolejności staje się 
moim pacjentem, czyli pacjentem lekarza. Każdego spotyka uważne  
i troskliwe przyjęcie, pełna szacunku uwaga, jasna i kompetentna diagnoza 
oraz kuracja, oparta na najnowszych i najbardziej efektywnych osiągnięciach 
w zakresie odmładzania i pielęgnacji urody. Tworzę gabinet lekarski, bo nie 
jestem tylko lekarzem medycyny estetycznej, ale również, albo przede 
wszystkim, od 35 lat dermatologiem z tytułem dr n. med.

Dr n. med. Magdalena Łopuszyńska – dermatolog

Zadanie na przyszłość? Jestem 
przekonana, że medycyna estetyczna 
musi iść w kierunku medycyny 
regeneracyjnej, coraz mniejszej 
inwazyjności zabiegów oraz coraz 
krótszego okresu rekonwalescencji, 
zmierzając do tego, aby zupełnie nie 
był on potrzebny. Technik jest coraz 
więcej, ale trzeba też wykazywać 
więcej zdrowego rozsądku i asertyw-
ności w ich doborze. Co jakiś czas  
w medycynie estetycznej pojawia 
przełomowa nowość, wśród nich 
można wymienić: techniki frakcyjne 
czy użycie skoncentrowanych 
ultradźwięków. Z pewnością jeszcze 
wiele takich odkryć jest przed nami, 
na co zresztą mocno liczę.

Dr n. med. Monika Kuźmińska  
– lekarz medycyny estetycznej 

W ciągu kilkunastu lat w medycynie estetycznej 
nastąpił ogromny przełom. To nie tylko coraz 
nowsze i doskonalsze produkty czy bezpiecz-
niejsze i efektywniej działające urządzenia. 
Główną zmianą jest rozwój nowych gałęzi 
medycyny estetycznej, w tym: medycyny 
regeneracyjnej (osocze bogatopłytkowe, coraz 
lepiej separowane komórki macierzyste, fibryna 
bogatopłytkowa, nano fat transfer), laseroterapii 
oraz szeroko pojętej medycyny anti-aging.  
Ta ostatnia tylko idąc w parze z zabiegami  
z zakresu medycyny estetycznej, pomoże jak 
najdłużej utrzymać nie tylko dobry wygląd, ale 
także dobrą jakość życia tzw. well-being. Moim 
zdaniem to właśnie w tym kierunku będzie 
rozwijała się ta dziedzina. Może w najbliższych 
latach nie wymyślimy odmładzającej pigułki,  
ale coraz lepsza wiedza lekarzy w połączeniu  
z możliwościami substytucji farmakologicznej,  
a przede wszystkim z odpowiednio dobranymi  
i coraz skuteczniejszymi zabiegami, pozwoli 
istotnie spowolnić efekty upływu czasu.

Dr Iwona Radziejewska-Choma 
– flebolog, lekarz medycyny estetycznej

Jeśli spojrzymy wstecz na 25 lat medycyny estetycznej, to zarówno ze strony lekarza praktyka,  
jak i pacjentów korzystających z osiągnięć tej dziedziny medycyny zauważymy niesamowity postęp. 
Ilość terapii i możliwości zaawansowanych technologii, jakie mamy do dyspozycji, pozwalają na 
poprawę skuteczności i bezpieczeństwa rezultatów zabiegów oraz ich indywidualny dobór w stosunku 
do każdego pacjenta. Zmienia się też ogólne spojrzenie na wygląd naszych pacjentów. Zaczynamy 
bardziej zwracać uwagę na profilaktykę procesów starzenia i poprawę jakości skóry, nie chcąc mieć 
przerysowanych efektów. Bardziej liczy się świeżość i naturalność niż tzw. zrobiona twarz. To akurat mnie 
bardzo cieszy, bo jako lekarz dermatolog zawsze przywiązywałam uwagę do zdrowia i jakości skóry.  
W przyszłości nadal będą się mocniej rozwijały zabiegi oparte na procesach autoregeneracji skóry  
z wykorzystaniem własnych komórek macierzystych. Nasza wiedza w tej dziedzinie jest coraz większa  
i często też odkrycia z medycyny estetycznej są później adaptowane do innych specjalizacji, np. 
ortopedii, ginekologii. Z roku na rok przybywa również pacjentów przywiązujących wagę nie tylko  
do wyglądu twarzy i szyi, ale też całego ciała.

Dr Aleksandra Jagielska – dermatolog, lek. medycyny estetycznej

25 lat medycyny estetycznej… to czas niesamowitego postępu 
wiedzy, czas skoku technologicznego w medycynie. Czas,  
w którym, my lekarze, zdobyliśmy doświadczenie, w którym 
wprowadziliśmy wiele nowych procedur regeneracyjnych, 
udoskonaliliśmy wcześniej wykonywane i nauczyliśmy się  
je łączyć, tak, aby efekty naszych działań były jak najlepsze.  
W ciągu 25 lat zachłysnęliśmy się medycyną estetyczną.  
Można nawet powiedzieć, że przeżyliśmy kilka jej epok, 
obserwowaliśmy efekty przeciążenia tkanek zabiegami,  
do wielu z nas dotarło, że czasu nie zatrzymamy, ale możemy 
się pięknie starzeć. Coraz bardziej rozumiemy, że nie tylko 
zabiegi, ale aktywny tryb życia i zdrowe odżywianie to droga  
do celu, jakim jest piękne, zdrowe życie. 

Dr Ewa Rybicka – lekarz medycyny estetycznej

Medycyna estetyczna to najbardziej medialna gałąź medycyny,  
jej celebryta. Trzeba jednak przyznać, że onkologia, hematologia 
czy bioinżynieria pod względem naukowym rozwijają się dużo 
szybciej. Zdobycze tej ostatniej są przyszłością medycyny 
estetycznej. Stosowanie biomateriałów, komórek macierzystych 
przyspieszą leczenie defektów, z którymi borykają się pacjenci. Nie 
zapominajmy, że zdrowie człowieka, to nie tylko brak chorób, ale 
również dobrostan psychiczny i fizyczny. Dlatego medycyna 
estetyczna to zapobieganie, leczenie i usuwanie przyczyn oraz 
powikłań. Przyszłość dziedziny widzę w spersonalizowanym 
odżywianiu się, stosowaniu hormonów i adekwatnym wysiłku 
fizycznym. Nie widzę natomiast wokół niej wielu zagrożeń, 
ponieważ wskazania lekarskie stanowią podstawę kwalifikacji 
pacjentów do danych typów zabiegów. Zagrożeniem mogą być 
procedury medyczne, których nie wykonuje lekarz. Wtedy to nie 
dobro pacjenta jest najważniejsze, a chęć zysku. Medycyna 
estetyczna oferuje tak szeroki zakres leczenia i zabiegów, że wielu pacjentów chce korzystać  
z jej osiągnięć. Jak w każdej dziedzinie medycyny ważne jest, aby wykonywał je fachowiec, 
uwzględniający wszelkie aspekty terapii, jej bezpieczeństwo, celowość i badania naukowe na 
jej temat. W tej chwili obserwuję wykonywanie zabiegów przez osoby nie będące lekarzami 
oraz stosowanie produktów i terapii o wątpliwym działaniu medycznym, to jedyne według mnie 
ciemne strony tej branży.

Dr Bożena Czekańska-Smykalla  
– chirurg, lekarz medycyny estetycznej

Absolwent  
PSME
PTL

Absolwent  
PSME
PTL

Absolwent  
PSME
PTL

Absolwent  
PSME
PTL

Absolwent  
PSME
PTL

Absolwent  
PSME
PTL

Absolwent  
PSME
PTL

P ROMOC JA



200 P ROMOC JAPROMOC JA

M E D Y C Y N A  E S T E T Y C Z N A  |  PIĘKNA W KAŻDYM WIEKU

Moje fascynacje niezmiennie krążą wokół  
dwóch głównych trendów: medycyny  
regeneracyjnej i korekcyjnej. W tej pierwszej 
mam na myśli terapie autologiczne  
– osocze i czynniki wzrostu, ale też nowości  
w mezoterapii i kondycjonowaniu skóry.  
W medycynie korekcyjnej natomiast hitem  
są dla mnie nieinwazyjne liftingi: nici i HIFU  
z wizualizacją usg Ulthera oraz nadal  
bezkonkurencyjna toksyna – zabieg numer 1  
w gabinetach. Myślę, że ważnym trendem jest 
koncepcja personalizowanych kosmetyków. 
Wiem, że rynek jest bardzo dynamiczny i pełen 
„hitów roku”, lecz według mnie medycyna 
estetyczna powinna być przede wszystkim 
długofalowo bezpieczna. Dlatego też doceniam 
technologie sprawdzone przez lata oraz 
adaptacje rozwiązań z innych dziedzin medycy-
ny. Tak jak toksyna, wywodząca się z neurologii  
i okulistyki, czy nici chirurgiczne, które my  
w estetyce nazywamy liftingującymi. Teraz 
czekamy na popularyzację hormonów wzrostu, 
które pomogą spowolnić procesy starzenia!

Ewa Kozak – dyrektor działu 
medycyny estetycznej 
Urgo Aesthetic

Od lat proponujemy unikalne rozwiązania dla lekarzy i pacjentów 
zainteresowanych medycyną anti-aging. Zawsze jednak stawiamy na 
jakość, innowacyjność i badania kliniczne, które potwierdzają skutecz-
ność i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów oraz terapii. 
Medycyna regeneracyjna coraz śmielej wkracza do świata medycyny 
estetycznej. Zarówno lekarze, jak i pacjenci coraz częściej szukają 
rozwiązań, które nie są oparte jedynie na wprowadzaniu obcych 
substancji czynnych do ich skóry. Dostrzegamy ten trend i wprowadza-
my kolejne terapie regeneracyjne, które mają już swoje potwierdzenie 
naukowe w ortopedii, traumatologii i chirurgii. Nie poszukujemy 
nowości na siłę. Wcześniej wszystko dokładnie badamy, analizujemy 
dostępną literaturę i bacznie przyglądamy się rozwojowi danych terapii 
na rynkach światowych. Medycyna estetyczna jest dziedziną medycyny 
i dokładnie w ten sposób podchodzimy do rozwoju Revisage na rynku. 

Mariusz Dziubiński – dyrektor generalny Revisage

Rynek medycyny estetycznej rozwija się wciąż  
bardzo dynamicznie. Trendami, które szczególnie mnie 
cieszą jest zwiększenie wśród pacjentów świadomości 
związanej z utrzymaniem naturalnego wyglądu, bez 
przerysowanych efektów terapii upiększających. 
Drugim trendem, który oceniam bardzo pozytywnie, 
jest nurt healthy aging i medycyna stylu życia, która 
koncentruje się nie tylko na zabiegach przeciwstarze-
niowych, ale też kompleksowo zajmuje się zdrowym 
stylem życia i takimi jego elementami jak: dieta, 
aktywność fizyczna czy redukcja stresu. Te wszystkie 
elementy uzupełnione profesjonalnie wykonanymi 
zabiegami anti-aging  pozwalają dłużej cieszyć się 
dobrą kondycją i atrakcyjnym wyglądem w każdym 
wieku.

Agnieszka Kamola 
– Country Manager Teoxane Polska 

Dążenie do naturalnego wyglądu stało się regułą. Unikamy 
nienaturalności, sztucznych rysów twarzy czy mimiki. Mam też 
nadzieję, że zbyt duże usta czy też kości policzkowe jako cel 
zabiegu należą do przeszłości. Nadchodzący czas będzie nam 
przynosił ulepszenia dotąd dobrze już znanych i sprawdzonych 
technologii (HIFU, radiofrekwencja monopolarna i lasery). Bioeste-
tyka to silny, nowy trend (na czele z zabiegiem Indiba), w którym 
działamy w zgodzie z naturalnymi procesami fizjologicznymi 
organizmu. Coraz większą popularnością będą cieszyć się zabiegi 
prewencyjne (mezoterapia, rewiltalizacja) oraz wypełniacze  
z lidokainą. Najczęstszą potrzebą pacjentów jest obecnie zatrzyma-
nie procesu starzenia się, a więc wstrzymanie tego, co nieuniknio-
ne. Pacjenci zaczynają szukać skutecznych rozwiązań. My te 
rozwiązania dostarczamy w postaci najlepszych ekspertów  
i technologii oraz całego planu naprawy skóry. Do każdego takiego 
pacjenta należy podejść indywidualnie, oceniając nie tylko stan 
skóry, warunki życia, sposób odżywiania, ale wyjść naprzeciw jego 
oczekiwaniom. Pacjenci poszukują „swojego gabinetu” w sposób 
świadomy. Szukają pełnej, kompleksowej opieki – od medycyny 
estetycznej do chirurgii plastycznej. Wszystko to w najlepszej 
odsłonie jesteśmy w stanie zapewnić i obiektywnie polecić to,  
co jest wskazane dla danej osoby.

Kalina Ben Sira  
– założycielka i Prezes Klinik La Perla

Od ponad 15 lat działamy na rynku 
medycyny estetycznej i anti-aging. Każdy 
rok przynosi zmiany i należy się spodzie-
wać, że kolejne lata będą wyglądać 
podobnie. To, co z pewnością zmieniło się 
na przestrzeni lat, to podejście do 
zabiegów, a szczególnie do uzyskiwanych 
efektów. Rynek postawił na cofanie 
efektów starzenia i naturalny wygląd. Stąd 
też obrane przez nas kierunki to biorege-
neracja i biostymulacja. Sunekos® 200  
i 1200 to preparaty, które w naturalny 
sposób cofają czas. Poprawiają jakość, 
teksturę i gęstość skóry, zmniejszając przy 
tym zmarszczki, poprawiając owal twarzy, 
usuwając cienie pod oczami. Czyli 
redukują to, co w ostatnich latach zaczęło 
nam przeszkadzać w naszym wyglądzie. 
Bardzo szybki rozwój rynku estetycznego 
jest również jego zagrożeniem. Coraz większa popularność zabiegów zachęca do ich 
wykonywania osoby niewykwalifikowane, które nie są lekarzami. Dlatego na przykład 
laserowy zabieg ENDOLIFT, którego jestem wyjątkowym fanem ze względu na efekt 
napięcia skóry i redukcji tkanki tłuszczowej uzyskanych podczas pojedynczej procedury 
(zabiegu się nie powtarza), jest wykonywany tylko przez lekarza. 

Artur Pindel
– Prezes Zarządu BD Aesthetic


