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Piękno 
Szanowni 
Państwo
Widoczne oznaki starzenia, znamiona, blizny czy 
naturalne niedoskonałości często negatywnie wpływają 
na naszą samoocenę i życiową satysfakcję. Na szczęście 
żyjemy w czasach, w których piękno i komfort dostępne 
są na wyciągnięcie ręki - wystarczy po nie sięgnąć. 
Nowoczesne, a przede wszystkim bezpieczne metody 
jakimi dzisiaj dysponujemy, umożliwiają pozbycie się 
niedoskonałości raz na zawsze.

W naszej Klinice oferujemy szeroki zakres usług, 
zarówno z dziedziny chirurgii plastycznej, jak i medycyny 
estetycznej oraz kosmetologii. Doskonale wiemy, 
że nauka powinna służyć dobru człowieka, dlatego 
zadowolenie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów 
stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Nasi specjaliści 
są wnikliwymi obserwatorami światowych trendów, 
dlatego na co dzień korzystają z najnowocześniejszych 
zdobyczy technologii. Dzięki dokładnej diagnostyce 
zawsze dobieramy taki rodzaj zabiegu, który w pełni 
usatysfakcjonuje Pacjenta. Mając na uwadze komfort oraz 
dyskrecję naszych Pacjentów, po przebytych zabiegach 
rekonwalescencję odbywają pod troskliwą opieką 
personelu medycznego, w nowocześnie wyposażonych 
apartamentach. A wszystko to w spokojnym otoczeniu 
parku i kołobrzeskich plaż.

Jeśli i Ty, tak jak wiele innych osób, chcesz pozbyć się 
niedoskonałości i poprawić nie tylko wygląd, ale także 
jakość życia – zapraszamy do naszej Kliniki.  
Gwarantujemy najwyższą jakość usług i pełne 
bezpieczeństwo. 

Prezes kliniki 
dr n. med. Andrzej Krajewski

Wiemy co zrobić, abyś poczuła  się wyjątkowo

Naszym Pacjentom gwarantujemy przede wszystkim kompleksową, 
profesjonalną opiekę oraz indywidualne podejście. Każdy z naszych 
specjalistów ma bogate doświadczenie i na bieżąco obserwuje świa-
towe trendy. Dzięki temu na co dzień korzystamy z najnowocześniej-
szych zdobyczy nauki i wykorzystujemy je w walce o zdrowie, satys-
fakcję i piękny wygląd każdego, kto do nas przychodzi. 

Specjalizacją Kliniki są operacje i zabiegi z zakresu chirurgii pla-
stycznej, operacje piersi – zarówno ze względów estetycznych (po-
większenie, lifting, plastyka czy ginekomastia) jak i rekonstruk-
cyjnej, pozwalającej kobietom po mastektomii odzyskać pewność 
siebie, kobiecość i wrócić do „normalnego” życia. Oprócz chirurgii 
piersi, oferujemy także lifting twarzy i szyi, korektę powiek i uszu, 
plastykę brzucha, liposukcję oraz korektę nosa. W Klinice znajdzie-
my także ofertę z zakresu chirurgii naczyniowej – szeroki wachlarz 
zabiegów skierowany jest do pacjentów z problemami pękających 
naczynek oraz żylaków. 

Wykonujemy także zabiegi z dziedziny ginekologii estetycznej. 
Istotną częścią naszej oferty są zabiegi z wykorzystaniem lasera, 
m.in. liftingowanie, odmładzanie, rewitalizacja miejsc intymnych, 
które poprawiają ich estetykę i podnoszą jakość życia seksualnego.

Pacjenci mogą również wybierać spośród zabiegów medycyny es-
tetycznej i kosmetologii medycznej te, które poprawiają wygląd 
twarzy i ciała w sposób mniej inwazyjny – w bogatej ofercie mamy  
zabiegi medycyny regeneracyjnej, które odmładzają skórę twarzy 
oraz poprawiają jej kondycję na wiele miesięcy. W ofercie znajdzie-
my również mało inwazyjne zabiegi modelujące owal twarzy, usta 
oraz likwidujące zmarszczki.

Masz dość nieskutecznej walki z upływającym 
czasem? Szukasz sposobu na pozbycie się 
niedoskonałości natury? Wierzysz, że poprawa 
wyglądu w znaczący sposób podniesie jakość 
Twojego życia? Jeśli zależy Ci na metodach 
nowoczesnych, ale w pełni sprawdzonych  
i bezpiecznych zapraszamy do naszej Kliniki. 

Twój komfort i bezpieczeństwo 
są dla nas najważniejsze

W naszej Klinice specjaliści pracują na najnowocześniejszym sprzę-
cie, co w połączeniu z ich kwalifikacjami i profesjonalizmem gwaran-
tuje bezpieczeństwo i komfort Pacjentów.

Każdy zabieg poprzedzony jest indywidualną konsultacją, podczas 
której przeprowadzamy szczegółowy wywiad. To pozwala nam do-
kładnie zapoznać się z potrzebami i oczekiwaniami Pacjenta. W re-
zultacie możliwe jest dobranie najodpowiedniejszej metody i rodzaju 
terapii. W trosce o komfort naszych Pacjentów wszystkie operacje 
i bardziej wymagające badania przeprowadzane są w znieczuleniu.

Nie bez znaczenia dla wygody naszych Pacjentów pozostaje umiej-
scowienie Kliniki nad polskim morzem. Położona w apartamen-
towej części Kołobrzegu, ok. 300 metrów od plaży i w bezpośred-
nim sąsiedztwie parku przyrodniczego gwarantuje spokój podczas 
rekonwalescencji. Po zabiegu operacyjnym i zakończonym okresie 
obserwacji okołozabiegowej, Pacjenci przebywają w komfortowych 
apartamentach pod opieką zespołu medycznego. 

Gwarantujemy miłą atmosferę oraz indywidualne podejście do 
każdego Pacjenta. Organizujemy wizyty w dogodnych dla pacjenta  
terminach – bez stresu i pośpiechu.
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Kto decyduje się na zabieg?

Badania, które przeprowadzili naukowcy ze Szkoły Wyższej Psycho-
logii Społecznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Przyrodni-
czego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pomorskiego Uniwersyte-
tu Medycznego pokazały, że około 90% kobiet decydujących się na 
zabieg powiększenia piersi jest w przedziale wiekowym 20-39 lat.
– Na zabieg powiększania piersi przeważnie decydują się kobiety, 
których biust jest bardzo mały. Dla pacjentek najważniejsze jest, 
żeby piersi wyglądały naturalnie, dlatego zadaniem lekarza jest od-
powiednio dobrać metodę i zakres powiększenia, tak aby po zabiegu 
były proporcjonalne i pasowały do sylwetki – wyjaśnia dr Andrzej 
Krajewski. Kliniki odwiedzają także kobiety, których piersi straciły 
swój kształt i stały się wiotkie po porodach i karmieniu. Takie pa-
cjentki chciałyby przywrócić wygląd piersi sprzed ciąży. Co ciekawe, 
badania polskich naukowców pokazały, że dla dużej części badanych 
kobiet decyzja o korekcji i powiększeniu piersi była najważniejszym 
wydarzeniem w ich życiu. 

Nie tylko implanty

Metod powiększania piersi jest kilka. Biust można powiększyć za 
pomocą implantów, a także poprzez wstrzyknięcie kwasu hialu-
ronowego oraz wykorzystując własny tłuszcz pacjentki (tzw. lipo-
iniekcja). Natomiast najbardziej popularną z nich jest wszczepienie 
implantów piersiowych – silikonowych lub solnych. – Panie, które 
zdecydowały się na korektę piersi dającą jedynie tymczasowy efekt, 
wracają do chirurga plastyka i proszą o zastosowanie metody da-
jącej trwały rezultat. W związku z tym zdecydowanie rekomendu-
ję pacjentkom zabieg z wykorzystaniem implantów. Zwłaszcza, że  
w naszej Klinice korzystamy wyłącznie z najwyższej jakości 
implantów marek znanych na całym świecie – podsumowuje  
dr Andrzej Krajewski. 

Dlaczego kobiety decydują się na ten zabieg? Powodów jest 
wiele – z jednej strony są to wyłącznie kwestie estetyczne,  
z drugiej natomiast taka decyzja bywa podyktowana wskaza-
niami medycznymi. 

„Powiększyłam piersi, bo…”

Potrzeba czucia się atrakcyjną jest u wielu kobiet tak silna, że poprawa 
jednego z głównych atrybutów kobiecości pozwala im spełnić to silne 
pragnienie. 
– W naszej Klinice na zabiegi poprawiające kształt piersi decydują się 
kobiety, które chcą zmienić wygląd biustu z przyczyn estetycznych. 
Oczywiście zgłaszają się także kobiety z deformacją piersi, z wadami 
rozwojowymi, a także kobiety po przebytej mastektomii. U większości 
kobiet decyzja o powiększeniu piersi podyktowana jest jednak przede 
wszystkim niezadowoleniem ze swojego wyglądu, niskim poczuciem 
własnej wartości spowodowanym kompleksami czy niesatysfakcjonują-
cym życiem seksualnym – mówi dr Andrzej Krajewski, specjalista w za-
kresie chirurgii plastycznej i estetycznej z Kliniki Chirurgii Plastycznej 
i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. 

Kobiety coraz  
częściej powiększają piersi

Gabinety chirurgii plastycznej odwiedza średnio 
około pół miliona kobiet rocznie. Jeszcze do 
niedawna ten temat był w Polsce wstydliwy  
i traktowany jako tabu. Tymczasem dr Andrzej 
Krajewski, specjalista w zakresie chirurgii 
plastycznej z Kliniki Chirurgii Plastycznej  
i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu 
wyjaśnia, że liczba operacji rośnie, a najchętniej 
wykonywanym zabiegiem chirurgii plastycznej 
jest powiększanie piersi. 
  

Koniec
tabu
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N A J BA R DZ I E J  LU KSUSOW E 

I M PL A NT Y  PI E RS I OWE  N A  ŚW I EC I E

W W W. PI E R S I . I N FO. PL

•	 certyfikat FDA

•	 najlepsza dożywotnia gwarancja 

•	 najwyższy	poziom bezpieczeństwa

•	 ponad	40 lat doświadczenia	w	produkcji	
implantów	piersiowych

•	 ponad	200 000 pacjentek	przebadanych	 
w	wieloletnich	badaniach	klinicznych

•	 dokładny	obraz	piersi	w	badaniach	
diagnostycznych

•	 implanty	wybierane	przez	najlepszych	
specjalistów w	Polsce	i	na	świecie

• gęsty żel silikonowy wypełniający	implanty

• 4 modele implantów okrągłych,  
9 modeli implantów profilowanych
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Dlaczego kobiety decydują się na zmianę 
wyglądu swoich piersi? 

Najczęstszym powodem, dla którego pacjentka zgłasza się do chi-
rurga plastyka jest wygląd biustu. Różnorodność zapotrzebowania 
na korektę piersi jest duża. Generalnie przyczyną decyzji o korekcie 
jest chęć zmiany rozmiaru. Pacjentki chcą powiększyć biust średnio 
o dwa rozmiary. Równie częstym zabiegiem jest korekta piersi pole-
gająca na ich podniesieniu – plastyce oraz przywróceniu ich jędrno-
ści. Do tego zabiegu zgłaszają się pacjentki, które utraciły jędrność  
i kształt piersi po porodzie i karmieniu. Oczywiście zgłaszają się 
także kobiety z deformacją piersi, asymetrią, wadami rozwojowymi,  
a także kobiety po przebytej mastektomii. 

Czy często pacjentki z takimi 
„problematycznymi” piersiami  
zgłaszają się do Kliniki?

Estetyczny problem piersi to nie tylko problem związany z ich ma-
łym rozmiarem. Bardzo często zgłaszają się do nas pacjentki, które 
chciałyby zmienić wygląd piersi w zakresie ich kształtu. Piersi asy-
metryczne, z niedorozwojem, opadające są bardzo częstym proble-
mem, z którym zmaga się kobieta niezależnie od wieku i doświad-
czeń macierzyństwa. Takie piersi są dużym wyzwaniem dla chirurga 
plastyka, gdyż oprócz doświadczenia i wiedzy, powinien posiadać 
także wyobraźnię. Na tej płaszczyźnie ważne jest ustalenie oczeki-
wań pacjentki z możliwościami chirurgicznymi. Omówienie zakre-
su operacji, blizn, planowanego kształtu piersi oraz ich rozmiar. 

Jakie są zalety implantów?

Oprócz tego, że są one zbliżone kształtem do bardzo naturalnego, 
łezkowatego wyglądu kobiecych piersi, dodatkowo dzięki różnym 
modelom można bardzo precyzyjnie dobrać kształt i rozmiar do 
potrzeb każdej pacjentki. Zabieg z wykorzystaniem implantów re-
komenduję także ze względu na bezpieczeństwo i trwałość metody. 
Pacjentki, które posiadają implanty bez problemów mogą być pod-
dawane diagnostyce piersi, która w żaden sposób nie jest zakłócona.

Czy w każdym przypadku korekta piersi  
wiąże się z wszczepieniem implantów? 

Nie każda pacjentka wymaga wszczepienia implantów. Czasami 
potrzebne jest wymodelowanie piersi w celu zmiany ich położenia  
i kształtu. Przy znacznej asymetrii piersi stosuje się techniki łączo-
ne. Często jedna pierś podlega modelowaniu w zakresie gruczołu,  
a druga pierś z powodu braku gruczołu jest powiększana – najczę-
ściej implantem. Odrębne zagadnienie to piersi gigantyczne, z prze-
rostem gruczołu – te poddawane są redukcji. 

Jak z Pana perspektywy zmienia się życie 
pacjentek po operacji? 

Bardzo często pacjentki dzielą się swoimi odczuciami, wyrażając jak 
pozytywnie zmienia się ich życie po operacji. Piersi są bardzo istot-
nym atrybutem kobiecości. Priorytetem oczywiście jest ich zdrowie, 
ale równie ważne jest ich piękno, które dodaje kobietom pewności 
siebie, seksualności. Są ozdobą każdego kobiecego ciała.  

Dla wielu kobiet posiadających piersi asymetryczne, 
z niedorozwojem czy po mastektomii zabieg korekty, 
wymodelowania i powiększenia biustu okazuje 
się być decyzją, która potrafi zmienić ich życie, 
dodać pewności siebie i pozwala uwierzyć w swoją 
kobiecość.

Piersi
wywiad z dr n. med. Andrzejem Krajewskim

Jak wydobyć 
ich piękno?

Pacjentka przed i po zabiegu augmentacji  
implantów silikonowych okrągłych 

(augmentacja pod mięsień,  
rozmiar implantu 325 ml Mentor)
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O „problematycznych” piersiach rozmawiamy  
z dr n. med. Andrzejem Krajewskim, specjalistą 
w zakresie chirurgii plastycznej z Kliniki Chirurgii 
Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. 

Nie każda pacjentka wymaga 
wszczepienia implantów. 
Czasami potrzebne jest 
wymodelowanie piersi  
w celu zmiany ich położenia  
i kształtu.

Jakie metody powiększenia piersi  
rekomenduje Pan Doktor? 

Dla celów estetycznych zdecydowanie rekomenduję pacjentkom  
zabieg z wykorzystaniem silikonowych implantów piersiowych. 
Jest to najbardziej popularna metoda, która w przeciwieństwie do 
innych metod, dających tylko tymczasowy efekt, gwarantuje trwały 
rezultat. W naszej Klinice korzystamy wyłączenie z implantów naj-
wyższej jakości, rekomendowanych i certyfikowanych, po przeby-
tych badaniach klinicznych. 
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Młody wygląd to nie tylko brak zmarszczek, 
ważne są także jędrność i kondycja skóry, 
wyraźny owal twarzy i promienne spojrzenie, 
a opadające, wiotkie powieki postarzają  
i nadają twarzy smutny i zmęczony wygląd.  
Dr Andrzej Krajewski, doświadczony chirurg 
plastyk opowiada jak odjąć sobie lat dzięki 
chirurgicznej korekcji powiek.

Efektem jest przywrócony 
młody, wypoczęty wygląd 
powiek, oko staje się bardziej 
otwarte, a cała twarz nabiera 
młodzieńczego, promiennego 
wyglądu.

Blepharoplastyka
powiek

Coraz więcej kobiet i mężczyzn korzysta z usług gabinetów medycy-
ny estetycznej. Popularne są wypełniacze, toksyna botulinowa, lase-
ry napinające skórę. Czy takie zabiegi wystarczą, by przeciwdziałać 
oznakom starzenia się?

Dr Andrzej Krajewski: Z pewnością odpowiednia pielęgnacja do-
mowa i zabiegi kosmetyczne, a także medycyna estetyczna pomagają 
dłużej zachować młody wygląd. W pewnym momencie jednak, aby 
uzyskać zadowalający efekt, trzeba sięgnąć po bardziej radykalne 
metody – tu z pomocą przychodzi chirurgia plastyczna.

Kiedy najlepiej zdecydować się 
na te radykalniejsze metody?

Jest to z pewnością kwestia indywidualna. To, co decyduje o mło-
dym wyglądzie, to nie tylko skóra bez zmarszczek, ale także owal 
twarzy i „otwarte” spojrzenie. Skóra powiek jest bardzo cienka  
i stosunkowo szybko widać tam ubytki włókien kolagenowych, przez 
co skóra wiotczeje, a powieka opada. Często zresztą tzw. opadające 
powieki są problemem także młodych osób. Rozwiązaniem jest chi-
rurgiczna korekcja.

Młodość 
kryje się w...

oczach
• Według danych statystycznych 

przedstawionych przez 
Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii 
Plastycznej i Estetycznej (ISAPS) w 2013 
roku blefaroplastyka była trzecim 
(za powiększaniem piersi i liposukcją) 
najczęściej wykonywanym zabiegiem 
na świecie z zakresu chirurgii 
estetycznej. 

• Z szacunkowych badań wynika,  
iż zabiegowi korekcji powiek w 2013 
roku poddało się około 1,38 mln osób. 

• W dalszym ciągu najczęściej na 
zabieg decydują się kobiety, jednak 
zauważalny jest również wzrost 
zainteresowania tematem wśród 
mężczyzn.

Na czym polega zabieg korekcji powiek?

Blepharoplastyka czyli zabieg korekcji powiek, który polega na 
usunięciu nadmiaru skóry z powieki górnej, dolnej lub obu naraz.  
W większości wypadków wszystko jest wykonywane w znieczuleniu 
miejscowym. Efektem jest przywrócony młody, wypoczęty wygląd 
powiek, oko staje się bardziej otwarte, a cała twarz nabiera mło-
dzieńczego, promiennego wyglądu. 

Czy zabieg pozostawia ślady?

Cięcie skóry ma miejsce w mimicznej zmarszczce, dzięki czemu wi-
doczność śladów po operacji jest zredukowana do minimum. Okres 
rekonwalescencji trwa od 1 do 2 tygodni. W tym czasie powieki 
mogą być opuchnięte, a oczy wrażliwe, np. na wiatr – pomagają zim-
ne okłady i okulary przeciwsłoneczne. Plastyka powiek to stosunko-
wo prosty zabieg, po którym pacjent może szybko powrócić do nor-
malnej aktywności i co ważne nie ma konieczności hospitalizacji.  
Z tego powodu, a także ze względu na wyraźne rezultaty, to jeden  
z popularniejszych sposobów na odjęcie sobie lat.

Czy wiesz, że...?
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...na usuwanie pajączków i żylaków.

Popękane naczynka to problem, który dotyka 
wielu osób, ale często jest lekceważony – czy 
słusznie?

Pękające naczynka są przypadłością, która może się uwidocznić nie 
tylko na twarzy, w postaci czerwonych plamek, ale też na nogach, 
gdzie bywa oznaką niewydolności żył. Gdy na nogach pojawią się 
takie czerwone lub sine ślady, należy zgłosić się po poradę do spe-
cjalisty od leczenia żył, czyli flebologa. Zdecyduje on, czy leczenie 
jest konieczne.

Co powoduje pękanie naczynek –  
czy mamy na to wpływ?

Problem ten zdecydowanie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, 
zwykle ma również podłoże genetyczne, ale potęgować tę przypa-
dłość mogą również codzienne nawyki, np. gorące kąpiele i pryszni-
ce czy źle przeprowadzona depilacja.

Najlepszy 
      czas...

Czy można usunąć pęknięte naczynka?

Aby usunąć pajączki z twarzy, również duże naczynia żylne nawet 
do koloru niebieskiego czy fioletowego, wystarczy prosty i stosun-
kowo bezbolesny zabieg laserowy. Odpowiednio dobrana energia  
i długość fali lasera pozwala wybiórczo zamknąć nieestetyczne na-
czynka bez uszkodzenia otaczającej skóry.

Jakie są efekty uboczne takiego zabiegu?

Laserowe usuwanie naczynek nie jest bolesne, więc odbywa się bez 
znieczulenia, a po zabiegu możliwy jest natychmiastowy powrót 
do normalnej aktywności. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna i 
nie pozostawia śladów. Jeśli naczynko było duże, po zabiegu może 
pojawić się siniak, obrzęk lub rumień, ale wchłania się on w ciągu 
kilku godzin. Czasem konieczne jest powtórzenie zabiegu.

Czy usunięcie pajączków z nóg 
jest równie proste?

Usuwanie pajączków umiejscowionych na kończynach dolnych od-
bywa się również przy użyciu lasera. Drugim sposobem leczenia 

Popękane naczynka na twarzy, widoczne na 
nogach tzw. pajączki oraz żylaki to dla wielu 
osób poważne problemy estetyczne, które 
negatywnie wpływają na samopoczucie.  
O tym, jak się ich pozbyć i kiedy zdecydować 
się na zabieg, mówi dr Zbigniew Grzybowski, 
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej 
z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej w Kołobrzegu.

Żylaki kończyn dolnych 
są przewlekłą chorobą, 
która dotyczy blisko 50% 
społeczeństwa krajów 
rozwiniętych. Kobiety chorują 
kilkakrotnie częściej niż 
mężczyźni. 

jest skleroterapia, inaczej obliteracja. Zabieg polega na podaniu 
do światła chorego naczynia żylnego preparatu chemicznego pod 
postacią piany, wywołującego reakcję zapalną w świetle żyły, co 
prowadzi do jej zamknięcia. Przez zamknięte naczynka żylne prze-
staje przepływać krew, a naczynka przestają być widoczne. Zwykle 
potrzebne jest kilka zabiegów – wykonywanych w odstępach 1-2 
tygodniowych. Skleroterapia dedykowana jest naczyniom żylnym 
mniejszego kalibru, tzw. żyłom siatkowatym czy pajączkom żyl-
nym. Gdy problem z żyłami jest poważniejszy, konieczne może być 
leczenie chirurgiczne.

Czy są jakieś przeciwwskazania  
do zabiegu skleroterapii?

Konieczna jest konsultacja lekarska przed zabiegiem – może się bo-
wiem okazać, że wcześniej trzeba będzie zrobić korekcje przepływu 
w dużych naczyniach żylnych. Sam zabieg jest krótki, trwa około 
20 minut, i bezbolesny. Ponadto warto wziąć pod uwagę koniecz-
ność noszenia po zabiegu specjalnych pończoch uciskowych, nawet 
przez kilka tygodni. Dlatego właśnie jesień czy wczesna wiosna to 
doskonały moment, aby pozbyć się pajączków i dyskretnie ukryć 
bandaże i opaski uciskowe pod ubraniem, a latem będzie można po-
chwalić się ładnymi nogami.

Czy równie dużym problemem są żylaki? 

Żylaki kończyn dolnych są przewlekłą chorobą, która dotyczy bli-
sko 50% społeczeństwa krajów rozwiniętych. Kobiety chorują kil-
kakrotnie częściej niż mężczyźni. Żylaki to trwałe rozszerzenia żył 
powierzchownych, będące objawem przewlekłej choroby żylnej, 
która jest zespołem złożonych zjawisk patofizjologicznych bioche-
micznych, immunologicznych w łożysku żylnym i w mikrokrąże-
niu. 

Jak można je wyleczyć?

W leczeniu żylaków, w zależności od zaawansowania choroby i wy-
stępujących dolegliwości, dysponujemy kilkoma metodami. Ideą 
leczenia farmakologicznego jest zmniejszenie dolegliwości związa-
nych z chorobą żylakową. Dostępne leki zmniejszają bóle i obrzęki 
kończyn oraz działają ochronnie na ściany żył i zastawki żylne. Do-
skonałą metodą w leczeniu żylaków jest stosowanie kompresjotera-
pii, czyli odpowiedniego ucisku zewnętrznego, który uzyskujemy 
dzięki noszeniu na co dzień podkolanówek, pończoch lub rajstop 
wykonanych ze specjalnego materiału. W ten sposób naturalnie 
wspomagamy odpływ krwi z kończyn oraz zapobiegamy powsta-
waniu obrzęków. Często w terapii łączymy metody zabiegowe  
i leczenie farmakologiczne z kompresjoterapią. Na każdym etapie 
choroby niezależnie od stosowanego leczenia zaleca się unikanie 
długotrwałej pozycji siedzącej i stojącej, unikanie wysokich tempe-
ratur (gorące kąpiele, sauna, solarium, słońce). Jednocześnie zaleca 
się zwiększenie aktywności fizycznej i normalizację masy ciała.

Czy są przypadki, w których  
wskazane jest leczenie chirurgiczne?

Wskazaniem do leczenia chirurgicznego są żylaki objawowe, po-
wodujące znaczny defekt kosmetyczny oraz powikłania choroby 
żylakowej: nawracające zapalenia żylaków, krwotoki z żylaków  
i zaawansowane zmiany skórne.
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dr Zbigniew Grzybowski
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Zmień skórę
na piekną!

Preparaty peelingujące są dostępne w niemal każdej drogerii. Ich 
działanie jest jednak delikatne i  powierzchniowe – usuwają jedynie 
martwe komórki warstwy rogowej naskórka. Pomogą w odświeżeniu 
i oczyszczeniu cery, nie sięgną jednak głębszych warstw skóry.

Peelingi medyczne

Peelingi medyczne –  
odpowiedź na niemal każdy problem skóry

Skuteczną alternatywą dla wykonywanych w domu peelingów ko-
smetycznych są profesjonalne peelingi medyczne, wykonywane 
przez wykwalifikowanych specjalistów w gabinetach medycyny es-
tetycznej. Ich możliwości są dużo większe niż preparatów stosowa-
nych w domu – mogą bowiem działać na głębokie warstwy skóry. 
Poza usunięciem zrogowaciałego naskórka i oczyszczeniem skóry 
pozwalają także na:

• WYGŁADZENIE ZMARSZCZEK;
• USUNIĘCIE EFEKTÓW FOTOSTARZENIA;
• REDUKCJĘ PRZEBARWIEŃ;
• UJEDNOLICENIE KOLORYTU SKÓRY;
• UJĘDRNIENIE SKÓRY;
• REDUKCJĘ BLIZN POTRĄDZIKOWYCH.

Ze względu na kompleksowe działanie peeling medyczny jest jed-
nym z najczęściej wykonywanych zabiegów w gabinetach medycy-
ny estetycznej. Nic dziwnego – każda skóra, nawet wrażliwa i su-
cha, wymaga bowiem od czasu do czasu dogłębnego oczyszczenia.  
W naszej Klinice wykonujemy peelingi medyczne produktami marki 
Sesderma – mówi kosmetolog Angelika Machnowska

Rodzaje peelingów –  
różne sposoby na piękną skórę

Stopień złuszczania skóry jest uzależniony od zastosowanej sub-
stancji. Niektóre peelingi powodują jedynie niewielkie, czasem 
trudno dostrzegalne łuszczenie, inne – prowadzą do łuszczenia in-
tensywnego, któremu towarzyszą niekiedy zaczerwienienie skóry 
i uczucie ciepła. Na dalszym etapie w wyniku regeneracji poszcze-
gólnych warstw skóry dochodzi do zredukowania niekorzystnych 

Depilacja 
laserowa 
LighSheer Diode

Chociaż mamy środek zimy, już zaczynamy tęsknić 
za latem, powoli planujemy wakacje, a nasze myśli 
krążą wokół tego, co zrobić, żeby nasze ciało dobrze 
wyglądało w stroju kąpielowym. Mimo, że za oknem 
mróz i śnieg, to właśnie teraz jest idealny czas, aby 
wybrać odpowiednią metodę depilacji i przygotować 
się do nadchodzącego lata. 

Kiedy tradycyjne golenie maszynką, depilacja woskiem czy inne po-
pularne metody stają się uciążliwe i bolesne, warto pomyśleć o depi-
lacji laserowej. Przez 4-6 tygodniu przed i po zabiegu należy unikać 
promieni słonecznych, dlatego to właśnie teraz jest najlepszy na czas 
na, aby wypróbować tę metodę. Mgr Elżbieta Młyńska-Krajewska  
z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrze-
ja Krajewskiego potwierdza, że to jedna z najbardziej skutecznych  
i sprawdzonych sposobów na pozbycie się niechcianych włosków.  

A może laser?

W porównaniu do tradycyjnych metod usuwania owłosienia, takich 
jak golenie czy depilacja woskiem, metoda z wykorzystaniem lasera 
jest bardziej skuteczna i trwała. Obecnie cieszy się coraz większą po-
pularnością, głównie dlatego, że pozwala raz na zawsze zapomnieć 
o problemie uciążliwego owłosienia. – W naszej Klinice wszystkie 
zabiegi depilacji laserowej przeprowadzamy laserem diodowym 
LighSheer Diode, który jest obecnie najnowocześniejszym urzą-
dzeniem depilacyjnym na światowym rynku – mówi mgr Elżbieta 
Młyńska-Krajewska z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Es-
tetycznej dr Andrzeja Krajewskiego. – Jego działanie polega na nisz-
czeniu włosa za pomocą światła laserowego, które wypala komórki 
odżywcze włosa i tym samym zapobiega ponownej regeneracji  i jego 
odrastaniu – dodaje. Zabieg przy użyciu lasera LightSheer wykona-
ny przez specjalistę, usuwa włosy bezboleśnie, bezinwazyjnie i nie 
powoduje uszkodzeń skóry.

Kluczowa faza wzrostu

Skuteczność metody laserowej opiera się na obserwacji cyklu wzro-
stu włosa i realizacji zabiegu w  fazie jego aktywnego wzrostu (tzw. 
anagenu). W trakcie pozostałych okresów – w fazie zaniku (katagen) 
i spoczynku (telogen) nasze włosy nie zareagują odpowiednio na 
działanie lasera. Dlatego zaleca się wykonanie minimum czterech 
zabiegów w odstępie 4-12 tygodni. Wyniki po pierwszym zabiegu 
pokazują, że przestaje odrastać około 30-40% ciemnych włosów,  
a po trzech zabiegach już 80-92%. To co pozostaje to cieniutkie, 
dużo jaśniejsze i mniej widoczne włoski. Zbyt mała zawartość mela-
niny w mieszku powoduje, że osoby o cieńszych włosach mogą uzy-
skać słabszy efekt. 

Indywidualne podejście

Cykl wzrostu włosa u każdego jest inny, dlatego ważne jest, aby 
specjalista w trakcie konsultacji zebrał szereg informacji dotyczą-
cych rodzaju włosów i skóry pacjenta. Na tej podstawie może do-
brać odpowiednią dawkę energii lasera, którą należy zastosować na 
konkretnej osobie. Istnieją jednak przeciwskazania do zabiegu, są 
nimi w szczególności: świeża opalenizna, ciąża, problemy skórne ta-
kie jak bielactwo i łuszczyca oraz skłonności do przebarwień. Warto 
także pamiętać, aby minimum miesiąc przed zabiegiem zaprzestać 
depilacji woskiem czy pęsetą oraz nie robić peelingów miejsc, które 
mają być poddane depilacji minimum tydzień przed zabiegiem. 
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Porzuć 
maszynkę
i wosk

zmian. Rodzaj peelingu oraz jego częstotliwość za każdym razem 
zostają dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ich wybór 
opiera się na dokładnej diagnostyce skóry – zapewniają kosmetolo-
dzy Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrze-
ja Krajewskiego.
W domowych warunkach najczęściej wykonywane są delikat-
ne peelingi enzymatyczne (rozpuszczające złuszczony naskórek)  
i mechaniczne – typu scrub (złuszczanie następuje na skutek tarcia 
niewielkich drobinek o skórę).
W gabinetach medycyny estetycznej największą popularnością  
cieszą się natomiast:

• PEELINGI MECHANICZNE – polegają na złuszczaniu naskórka 
przy użyciu preparatów ścierających, należy do nich m.in. 
mikrodermobrazja; 

• PEELINGI CHEMICZNE – ich działanie opiera się na 
zastosowaniu substancji chemicznych, takich  
jak kwasy AHA czy fenol. 

Czy peeling jest bezpieczny?

Peeling może być bezpiecznie wykonany na każdym rodzaju skóry – 
warunkiem jest jedynie dobór odpowiedniej siły zabiegu. Szczególną 
ostrożność należy zachować w przypadku skóry wrażliwej, naczyn-
kowej i trądzikowej – wyjaśniają kosmetolodzy Kliniki Chirurgii Pla-
stycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego. Należy 
jednocześnie pamiętać, że istnieje szereg przeciwskazań do zastoso-
wania peelingu medycznego, np.:

• ALERGIE SKÓRNE;
• CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ;
• ZAKAŻENIE SKÓRY;
• GORĄCZKA;
• CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE.

Spokojnie – nie musisz uciekać się do 
drastycznych, krwawych metod czy wątpliwych 
mistyfikacji. Jeśli chcesz zmienić skórę, 
wystarczy… peeling, czyli zabieg polegający  
na złuszczaniu naskórka lub głębszych warstw 
skóry, w celu poprawy jej kondycji. Po jego 
zastosowaniu skóra staje się miękka, delikatna, 
gładka, widocznie odmłodzona i elastyczna.  
Czy jednak peeling jest zabiegiem bezpiecznym? 
Czy każdy może go stosować? 
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Zadbane i pełne usta są jednym z atrybutów kobieco-
ści, dlatego każdej z nas zależy, żeby je pielęgnować  
i podkreślać. Nie każda kobieta została jednak obda-
rzona przez naturę idealnym kształtem – nie oznacza 
to bynajmniej, że o perfekcyjnych ustach może tylko 
pomarzyć. 

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Este-
tycznej dr Andrzeja Krajewskiego potwierdzają, że zarówno 
kosmetologia jak i medycyna estetyczna wyszły tym potrze-
bom naprzeciw. Sprawdzamy, które ze sposobów na piękne  
i pełne usta kobiety wybierają najczęściej. 

Błyszczyk, masaż, ćwiczenia

Gdy chcemy uzyskać efekt pięknych i pełnych ust tylko na jeden, wy-
jątkowy wieczór, najczęściej korzystamy z domowych i sprawdzo-
nych sposobów. Najprościej optycznie powiększyć usta za pomocą 
specjalnej szminki lub błyszczyka, które w składzie mają naturalnie 
wypełniający i ujędrniający usta kolagen. Jeśli nie lubimy stosować 
kosmetyków do makijażu ust, możemy pobudzić i ujędrnić je, ma-
sując wargi szczoteczką do zębów lub ręcznikiem. To naturalny 
peeling, dzięki któremu pozbywamy się martwego naskórka, a nasze 
usta nabierają zdrowego kolorytu. Podobny efekt możemy uzyskać 
dzięki ćwiczeniom pobudzającym produkcję kolagenu, np. układa-
jąc usta w „dzióbek” i napinając je przez chwilę lub ściskając wargi 
i kierując je w stronę nosa. Wszystkie te sposoby dają jednak krótko-
trwałe efekty i wymagają od nas regularności.

Najpopularniejszy kwas hialuronowy?

Ulubioną metodą większości kobiet na długotrwałe powiększenie 
ust są zabiegi wstrzykiwania kwasu hialuronowego. To naturalny 
składnik występujący w skórze, który niestety zanika z wiekiem  
i w efekcie skóra traci swój młody i jędrny wygląd. – Dzięki zabiegom 
z zastosowaniem kwasu hialuronowego możemy przywrócić ustom 
i skórze w okolicy ust piękny i młody wygląd – powiększyć je, wymo-
delować ich kształt, skorygować asymetrię, a także poprawić wygląd 
twarzy poprzez wypełnienie promienistych zmarszczek wokół ust  
i uniesienie opadających kącików – jednoznacznie stwierdzają 
specjaliści z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej  
dr Andrzeja Krajewskiego. – To co najbardziej przekonuje nasze pa-
cjentki do tej metody powiększania ust, to natychmiastowy i bardzo 
naturalny efekt. Doświadczony lekarz potrafi wymodelować taki 
kształt, który najlepiej podkreśli urodę pacjentki. Dodatkowo usta 
będą delikatne, a skóra odświeżona i ujędrniona – dodają. Zabieg 
jest także polecany osobom mającym asymetrię ust. W takich przy-
padkach wstrzykuje się odpowiednią ilość kwasu hialuronowego, 
modelując wargi tak, aby uzyskać ich symetryczny kształt. Efekt po 
zabiegu kwasem hialuronowym utrzymuje się 6-9 miesięcy. 

Kwas hialuronowy może być także dobrym pomysłem dla kobiet, 
które chciałyby delikatnie odświeżyć i nawilżyć usta. Wówczas 
wstrzykuje się niewielką ilość kwasu, ale bez efektu ich powiększe-
nia. Lekarz może je jednak minimalnie wymodelować i nadać pożą-
dany kształt. Twarz zyskuje dzięki temu inny wyraz – jest rozpro-
mieniona, a usta są bardziej jędrne i odmłodzone. 

Kwas
hialuronowy

Ulubione sposoby 
kobiet na piękne  
i pełne usta
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blask?
Jak przywrócić 
skórze jej dawny 

 
W procesie starzenia się, oprócz spadku elastyczności związanej ze 
zmniejszeniem ilości włókien kolagenu oraz elastyny, dodatkowo 
zmniejsza się ilość podskórnej tkanki tłuszczowej, a mięśnie twa-
rzy stają się słabsze. Skutkiem tego jest pojawienie się zmarszczek 
grawitacyjnych oraz zauważalne zmiany w owalu twarzy. Możemy 
jednak temu przeciwdziałać, a najlepszym sposobem w walce z utra-
tą kolagenu jest uzupełnianie jego niedoborów oraz niwelowanie 
efektów jego ubytku. 

Bioaktywny atelokolagen Linerase

Nowej generacji atelokolagen LINERASE to przełomowy zabieg  
w gabinetach medycyny estetycznej. To jedyny dostępny na rynku 
atelokolagen typu I podawany w formie iniekcji i najnowsze narzę-
dzie w rękach lekarzy medycyny estetycznej, przeznaczony do naj-
delikatniejszych okolic twarzy, a także całego ciała. 
Terapia ta jest przełomowa w walce z oznakami starzenia, ale rów-
nie doskonale sprawdza się w redukcji rozstępów, leczeniu blizn 
zanikowych i potrądzikowych – mówi Elżbieta Młyńska-Krajew-
ska, Dyrektor Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej  
dr Andrzeja Krajewskiego.  

Atelokolagen LINERASE stymuluje produkcję nowych fibroblastów, 
które przyczyniają się do poprawy kondycji skóry, a tym samym 
młodszego wyglądu. Bioaktywny preparat przeznaczony jest do re-
generacji i odbudowy skóry, redukcji wiotkości, rozstępów i blizn za-
nikowych, przywrócenia sprężystości i elastyczności, wygładzenia 
zmarszczek. Dzięki terapii skóra może stać się młodsza nawet o 5 lat!

Jak wygląda zabieg?

Całkowita terapia składa się z 2 do 4 zabiegów w zależności od zale-
ceń lekarza oraz stanu skóry pacjentki, a pierwsze efekty są widocz-
ne już po 7-14 dniach. Zalecane jest wykonanie zabiegów w odstępie 
2 tygodniowym dla uzyskanie pełnego efektu terapii. Po tym czasie 
wyraźnie widać różnicę w elastyczności i gęstości skóry. Efektem 
młodszego wyglądu można cieszyć się od 12 do 18 miesięcy – wyja-
śnia Elżbieta Młyńska-Krajewska. Atelokolagen LINERASE zapew-
nia naturalną regenerację i przywraca skórze jej naturalną struktu-
rę poprzez odtworzenie włókien kolagenowych oraz pobudzenie do 
produkcji nowego własnego kolagenu.

Dla kogo terapia?

LINERASE można stosować profilaktycznie już po 25 r.ż. w celu za-
hamowania procesów starzenia poprzez utrzymanie prawidłowego 
poziomu kolagenu. LINERASE odbudowuje i regeneruje skórę twa-
rzy, szyi, dekoltu, dłoni i całego ciała poprzez rekonstrukcję tkanki 
łącznej skóry, a przede wszystkim przywraca naturalne piękno skó-
ry. LINERASE doskonale sprawdza się w redukcji rozstępów, lecze-
niu blizn zanikowych i potrądzikowych.  
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Zdrową, młodą i jędrną skórę zawdzięczamy 
głównemu jej budulcowi, którym jest kolagen.  
Wraz z wiekiem włókna kolagenowe stają 
się coraz słabsze, a nasza skóra traci swoją 
jędrność i wiotczeje. Po 25 roku życia 
zaczynamy tracić aż 1,5% kolagenu rocznie, 
czego efektem jest powstanie pierwszych 
zmarszczek. Naprzeciw temu problemowi 
wychodzi medycyna estetyczna, oferując 
zabieg nowej generacji – atelokolagen 
LINERASE. Można go wykonać w Klinice 
Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej  
dr Andrzeja Krajewskiego. 

W Polsce pojawiła się nowość – system regeneracji macierzy 
pozakomórkowej (ECM) stosowany w procesie biogenezy skóry  
– SUNEKOS® 200 i 1200

To połączenie nieusieciowanego  
kwasu hialuronowego i opatentowanej  
sekwencji aminokwasów

Dystrybutor: 
BD Aesthetic

www.bdaesthetic.com

Produkt gwarantuje:

• Przywrócenie funkcji  
biologicznych skóry

• Skuteczność potwierdzoną  
badaniami klinicznymi

• Poprawę objętości  
i wygładzenie zmarszczek

• Naturalny, młody wygląd skóry
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Ginekomastia 
– są na to sposoby

Ten bardzo wstydliwy problem dla wielu mężczyzn 
okazuje się ciężarem, z którym nie potrafią sobie 
poradzić. Ginekomastia, czyli nadmierny rozrost 
męskich piersi co prawda nie jest „chorobą”, ale 
wskazuje na zaburzenia hormonalne i warto  
udać się z tą dolegliwością do lekarza. 

Panowie żyją często w błędnym przekonaniu, że nie ma sposobu na 
pozbycie się wstydliwego problemu i nie wiedzą, gdzie szukać pomo-
cy. Dr Andrzej Krajewski z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej w Kołobrzegu uspokaja, że ginekomastię można usunąć 
na wiele sposobów. 

Warto być szczerym z lekarzem

Ginekomastia dotyka mężczyzn w bardzo różnym wieku, a przyczyn 
tej dolegliwości może być wiele. Aby dobrze zdiagnozować problem 
warto być szczerym z lekarzem. Chociaż dla wielu mężczyzn te-
mat może być krępujący, należy odpowiadać na pytania specjalisty 
zgodnie z prawdą. Wówczas lekarz będzie mógł optymalnie dobrać 
sposoby leczenia – mówi dr Andrzej Krajewski z Kliniki Chirurgii 
Plastycznej i Medycyny Estetycznej z Kołobrzegu. 

Jakie są przyczyny

Ginekomastia może być spowodowana m.in. zwiększeniem ilości 
kobiecego estradiolu w osoczu w stosunku do męskiego hormonu 
– testosteronu, a także chorobami takimi jak marskość wątroby, 
nadczynność tarczycy oraz dolegliwościami, w których występuje 
wzmożona synteza estrogenów. Dodatkowo jako przyczynę tego 
wstydliwego problemu specjaliści wskazują przyjmowanie środków 
dopingowych, zawierających androgeny czy nadmierne spożywanie 
piwa i innych składników pokarmowych o działaniu estrogennym. 

Wśród mężczyzn istnieje także tzw. ginekomastia tłuszczowa, na-
zywana także pseudoginekomastią. Cierpią na nią w szczególności 
mężczyźni z otyłością, u których tłuszcz gromadzi się w okolicach 
klatki piersiowej. 

Jak usunąć wstydliwy problem

Dobranie odpowiedniej metody leczenia uzależnione jest od przy-
czyny dolegliwości. Jeśli mamy do czynienia z nowotworem, mar-
skością wątroby lub inną chorobą, wskazane jest leczenie schorze-
nia, które miało wpływ na rozwój ginekomastii. Jeżeli zaś główną 
przyczyną jest zażywanie leków, powinno się jak najszybciej je od-
stawić bądź zastąpić bezpiecznymi odpowiednikami. Problemy hor-
monalne natomiast można rozwiązać, stosując testosteron lub 
przyjmując leki, które zahamują aktywność estrogenów.

Osocze
bogatopłytkowe
Wampirzy lifting, mezoterapia krwią lub osoczem – to 
różne nazwy na jeden zabieg wykorzystujący osocze 
bogatopłytkowe. To uwielbiany przez gwiazdy sposób 
na odmłodzenie wyglądu, który zyskuje coraz większą 
popularność. Jak działa i komu może pomóc? 

O zabiegach z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego 
zrobiło się głośno dzięki gwiazdom, które efektami tej tera-
pii zaczęły się chwalić, publikując swoje zdjęcia w Internecie.  
A ponieważ większość z nas w głębi duszy chciałaby choć tro-
chę zatrzymać upływający czas, wampirzy lifting zyskuje co-
raz większe grono zwolenników nie tylko wśród celebrytów.

Jak to działa?

– Wampirzy lifting to proces biostymulacji komórek skóry, który 
opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowego z krwi pacjenta.  
Zawarte tam komórki macierzyste i czynniki wzrostu pobudza-
ją skórę do regeneracji – wyjaśnia dr Elżbieta Młyńska-Krajewska  
z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu.

Sam zabieg, ze względu na wykorzystanie igieł i krwi, może się wyda-
wać nieprzyjemny, takie wrażenie można odnieść oglądając zdjęcia 
z zabiegu publikowane w Internecie, ale w rzeczywistości nie jest on 
szczególnie bolesny. Najpierw lekarz pobiera od pacjenta krew, która 
zostaje następnie umieszczona w wirówce celem wyizolowania oso-
cza z płytkami krwi. Do probówek dodaje się specjalny odczynnik, 
który pobudza płytki krwi do produkcji czynników wzrostu. Goto-
wy produkt wstrzykuje się pacjentowi na zasadzie klasycznej mezo-
terapii lub liniowo, wzdłuż zmarszczek.

Efekty?

– Płytki krwi zawarte w osoczu bogatopłytkowym produkują specy-
ficzne czynniki wzrostu, które pobudzają procesy regeneracji tka-
nek, wspomagają procesy tworzenia nowych naczyń krwionośnych, 
aktywują mezenchymalne komórki macierzyste, pobudzają fibrobla-
sty do tworzenia kolagenu – mówi dr Elżbieta Młyńska-Krajewska 
– W skrócie: skóra staje się gładsza, bardziej elastyczna i młodsza.

Aby uzyskać satysfakcjonujące rezultaty, niezbędne jest przeprowa-
dzenie serii zabiegów – ich liczba zależy od kondycji skóry pacjenta  
i jest ustalana wspólnie z lekarzem.
– Osocze bogatopłytkowe przynosi bardzo dobre rezultaty, jeśli jest 
odpowiednio wykonane przez kompetentnego specjalistę – podkre-
śla dr Elżbieta Młyńska-Krajewska. – W swojej klinice, przy uzyski-
waniu osocza korzystam z objętego szwajcarskim patentem systemu 
Regeneris, który gwarantuje wysoką skuteczność zabiegu.

Dla kogo?

Zabieg z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego przeznaczony 
jest dla osób, które potrzebują regeneracji skóry twarzy lub ciała i jej 
odmłodzenia, a także dla osób mających problem z łysieniem. Nie 
wyklucza też możliwości podawania innych produktów, takich jak 
kwas hialuronowy czy botoks. 

Jak w przypadku większości zabiegów z zakresu medycyny estetycz-
nej, przeciwwskazaniem do poddania się terapii jest ciąża, choroby 
krwi i nowotwory.

Zabiegi uwielbiane  
przez gwiazdy
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W przypadku tzw. ginekomastii samoistnej, czyli takiej, która pozo-
stała z okresu dojrzewania i nie zanikła naturalnie oraz ginekoma-
stii tłuszczowej, o ile ani ćwiczenia, ani dieta nie przyniosły efek-
tów, można skorzystać z leczenia chirurgicznego. Zabieg korekcji 
ginekomastii polega na usunięciu nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz 
wymodelowaniu klatki piersiowej, tak aby uzyskać wygląd męskiej 
sylwetki – mówi dr Andrzej Krajewski z Kliniki Chirurgii Plastycz-
nej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. – Efekt takiego zabiegu 
jest trwały, a mężczyźni mogą odzyskać utraconą pewność siebie  
i poczuć się dobrze w swojej skórze – dodaje dr Krajewski.
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dr Elżbieta Młyńska-Krajewska
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Estetycznie  
i praktycznie

Ginekologia estetyczna poprawia nie tylko wygląd 
narządów płciowych i jakość życia seksualnego. 
W wielu przypadkach, zwłaszcza po ciąży, jest dla 
kobiety szansą na powrót do normalnej aktywności. 

Zabiegi chirurgiczne związane z budową  
i funkcjonowaniem narządów płciowych to intymny, 
często nawet wstydliwy temat. Tymczasem 
problemy, jakie pojawiają się na przykład po 
urodzeniu dziecka, dotykają większości kobiet.

Na pomoc po porodzie

Poród naturalny, w szczególności kolejny, często prowadzi do róż-
nego rodzaju kłopotliwych dolegliwości, w tym rozluźnienia tkanek 
pochwy. Może to oznaczać dla kobiety poważne problemy w rela-
cjach intymnych, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitą utratę 
satysfakcji seksualnej.

– Współczesna medycyna pozwala nie tylko przywrócić pochwie 
elastyczność, ale dzięki wykorzystaniu laseroterapii proces ten jest 
szybki, bezbolesny i nie powoduje uciążliwej rekonwalescencji – 
mówi dr Teresa Bajorek-Czarnecka, lekarz ginekolog z Kliniki Chi-
rurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego 
w Kołobrzegu.

– Rewitalizację pochwy wykonuje się przy pomocy specjalnej koń-
cówki wprowadzanej do wnętrza. Laser wyposażony w skaner dzia-
ła bezpośrednio na ścianki pochwy, stymulując tkankę i kolagen 
do regeneracji. Pochwa jest ponownie elastyczna, a błona śluzowa 
odbudowana. Zmniejszenie rozmiarów oraz poprawa nawilżenia 
pozwalają znów czerpać satysfakcję z życia intymnego – dodaje  
dr Bajorek-Czarnecka.

Nietrzymanie moczu – problem powszechny

To jedna z bardziej krępujących dolegliwości dotykających kobiety 
w różnym wieku. Zwykle wysiłkowe nietrzymanie moczu, a więc 
podczas kichania, śmiechu czy ćwiczeń fizycznych, objawia się po 
menopauzie, ale nie jest to regułą. Dolegliwość ta może wiązać się  
z trudnym porodem lub infekcjami pochwy. 

–  Większość kobiet unika tego tematu nawet w rozmowie z leka-
rzem. Problem sam nie minie, ale można temu zaradzić – wyjaśnia 
dr Bajorek-Czarnecka. – Wykorzystanie lasera w leczeniu wysiłko-
wego nietrzymania moczu polega na dostarczeniu odpowiedniej 
ilości energii do śluzówki pochwy oraz powięzi miednicy. W efekcie 
następuje fototermiczne obkurczenie pochwy, wzmocnienie i uję-
drnienie jej ścian oraz zmniejszenie kąta nachylenia cewki moczo-
wej, co prowadzi do przywrócenia funkcji trzymania moczu.

Gdy tam nie jest idealnie

Wygląd części intymnych bywa dla wielu kobiet źródłem komplek-
sów, czasem także powodem utrudnionego współżycia. Niesyme-
tryczne lub przerośnięte wargi sromowe mogą utrudniać życie co-
dzienne, choćby w trakcie sportowej aktywności, czy powodować 
obtarcia podczas stosunku i prowadzić do zaburzeń życia intymnego.

–  W zależności od problemu pacjentki, możemy zmniejszyć, po-
większyć lub skorygować kształt warg sromowych. W tym celu 
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wykonywana jest liposukcja,  wstrzyknięcie odpowiednich wypeł-
niaczy lub zalecany jest zabieg chirurgiczny – mówi dr Teresa Bajo-
rek-Czarnecka.

Różne potrzeby, wiele możliwości

Ginekologia estetyczna oferuje szereg zabiegów, które poprawiają 
wygląd miejsc intymnych i pomagają w codziennym funkcjonowa-
niu. Obecnie większość z nich można wykonać za pomocą lasera, 
bez konieczności operacji chirurgicznej i pobytu w szpitalu.

–  Rehabilitacja po porodzie, odmłodzenie i lifting warg sromowych, 
obkurczenie pochwy – każdy problem jest wart rozwiązania, jeśli 
poprawia to komfort życia pacjentki – mówi dr Bajorek Czarnecka. – 
Warto przełamać barierę wstydu i udać się po pomoc do specjalisty. 
Efekty mogą odmienić nasze życie – dodaje.

— 
gdy miejsca intymne  
potrzebują pomocy 

Większość kobiet unika tego 
tematu nawet w rozmowie  
z lekarzem. Problem sam 
nie minie, ale można temu 
zaradzić.
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dr Teresa Bajorek-Czarnecka
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Przyszłość 
należy do nas.

Tak będzie wyglądała druga, siostrzana Klinika Chirurgii 
Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego.

Rzęskowo k. Gryfic

Otwarcie drugiej kliniki odbędzie się  
w drugim półroczu 2018 roku.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

Ul. Topolowa 1
72-300 Rzęskowo
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Wychodzimy naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom i zmieniamy się dla Was!

Najlepsza kadra specjalistów, bogata oferta zabiegowa,  
nowoczesne i dobrze wyposażone sale, wygodna recepcja  
z poczekalnią dla Pacjentów oraz parking, a to wszystko  

w otoczeniu dużego pięknego ogrodu. 
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Warszawa

Kraków

Kołobrzeg

Szczecin Gryfice

Berlin Poznań

Bydgoszcz

KOŁOBRZEG -  
KLINIKA CHIRURGII  
PLASTYCZNEJ:

ul. Fredry 15 A
78-100 Kołobrzeg

tel. +48 606 738 807
tel. +48 94 35 38 165

GRYFICE - RZĘSKOWO 
KLINIKA CHIRURGII  
PLASTYCZNEJ:

ul. Topolowa
72-300 Rzęskowo / k. Gryfic

SZCZECIN -  
KLINIKA CHIRURGII  
PLASTYCZNEJ
Gabinet konsultacyjny

ul. Klonowica 36/1
71-248 Szczecin

tel. 606 738 807

Lotnisko
Szczecin–Goleniów 
90 km

Kontakt

Oslo
1,5 godziny lotu

Londyn
2 godziny lotu

Warszawa
ok. 1 godziny lotu

Berlin HbF
4 h pociąg EIC

Lotnisko
Szczecin–Goleniów 
50 km

Warszawa - 550 km
Kraków - 770 km
Poznań - 260 km

chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Rezerwacje terminu, zapytania online: rezerwacja@chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Zadaj pytanie, opisz problem, wyślij zdjęcia.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Poniedziałek - Piątek:  10-18
Sobota:   10-14


