SkinClinic to wyjątkowa klinika estetyczna i ośrodek medical spa stworzony dla ludzi wymagających oraz ceniących luksus. Oferuje zabiegi upiększające i odmładzające z zakresu
medycyny estetycznej i kosmetologii, najskuteczniejsze metody likwidowania tkanki tłuszczowej i modelowania sylwetki, ujędrniania skóry, laseroterapii oraz anti-agingowe, regenerujące
oraz odprężające zabiegi SPA.
Klinika wykorzystuje najbardziej renomowane światowe marki kosmetyczne oraz technologie najnowszej generacji. Wszystkie realizowane w SkinClinic zabiegi oraz urządzenia
posiadają certyfikaty CE i FDA. SkinClinic prowadzi własne Centrum Leczenia Otyłości i w jego
ramach realizuje autorski, kompleksowy program walki z nadwagą.
Zespół SkinClinic tworzą wybrani, doskonali specjaliści: lekarze oraz profesjonalni kosmetolodzy. SkinClinic gwarantuje najwyższy poziom obsługi. Wykwalifikowany personel dba o najwyższy standard zabiegów, miłą atmosferę, dyskrecję i pełną satysfakcję klientów. SkinClinic
zapewnia także pełne bezpieczeństwo zabiegów dzięki fachowości, wiedzy i wieloletniemu
doświadczeniu. Klinika spełnia wymagane normy medyczne, posiada status Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dysponuje doskonale wyposażonymi gabinetami i nowoczesnym
atestowanym sprzętem do wykonywania zbiegów w znieczuleniu miejscowym.

To właśnie SkinClinic jest prekursorem przeprowadzania wielu unikalnych zabiegów estetycznych i kosmetycznych w Polsce. Swoich klientów gości w luksusowych i wysmakowanych
wnętrzach przy ulicy Stawki 4 B.

LIKWIDACJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ
SMART LIPO - lipoliza laserowa
LIPOSHOCK - likwidowanie cellulitu i miejscowej otyłości przy wykorzystaniu fal
dźwiękowych
LIPOLIZA MEDYCZNA - bezoperacyjna redukcja tkanki tłuszczowej z wybranych partii
ciała
ULTRADŹWIĘKI - dźwięki powyżej słyszalności człowieka wykorzystywane w modelowaniu sylwetki
BODY JET - pierwsze na świecie urządzenie, w którym wykorzystano nowatorską
metodę WAL (water-jet assisted liposuction)

CENTRUM LECZENIA OTYŁOŚCI
BALONY ŻOŁĄDKOWE HELIOSPHERE - najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości

UJĘDRNIANIE SKÓRY:
ENDERMOLOGIE - redukcja cellulitu i modelowania sylwetki oraz ujędrnianie skóry
ZAFFIRO - niechirurgiczny thermolifting skóry twarzy i ciała
THERMAGE CPT - niechirurgiczne i nieinwazyjne odmładzanie skóry twarzy i ciała

POWIĘKSZANIE BIUSTU
MACROLANE
AUTOGENNA TKANKA TŁUSZCZOWA

MEDYCYNA ESTETYCZNA
BOTOX
ZŁOTE NICI
CEELJEUNESSE - serum młodości w formie wyjątkowego kremu, zawierające wyłącznie
naturalne, pochodzące od danego pacjenta polipeptydy i czynniki wzrostu
RADIESSE - wypełniacz wprowadzany metodą niechirurgiczną służący do modelowania
ciała
KOREKTA UST
MODELOWANIE TWARZY

AUTOKOLAGEN
MEZOTERAPIA
PEELINGI LEKARSKIE
FRAXEL
SKLEROTERPAIA
ZABIEGI ANTI-AGING

KOSMETOLOGIA
zabiegi marki [COMFORT ZONE]
zabiegi marki DERMALOGICA
zabiegi marki ORLANE
MAKIJAŻ PERMANENTNY
PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA - MESOSIN
MIKRODERMABRAZJA
KAWITACJA

LASEROTERAPIA
FRAXEL
IPL
ZAMYKANIE POPĘKANYCH NACZYNKE - LASER ND-YAG
DEPILACJA LASEROWA ELOS

METAMORFOZY
To wyjątkowy, autorski projekt SkinClinic. Stworzony dla Klientów oczekujących spektakularnych zmian w swoim wizerunku. Wystarczy oddać się w ręce specjalistów kliniki kosmetologów i lekarzy którzy wykorzystują najnowsze i najdoskonalsze rozwiązania
estetyczne czerpiąc z możliwości jakie daje współczesna medycyna estetyczna i chirurgia
plastyczna.

Szczegóły:
www.skinclinic.pl

