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ciąży – to możliwe! 
Przywracamy zadowalający wygląd, 
zdrowie oraz dobre samopoczucie kobiet

Naturalny sposób 
na odmłodzenie skóry? 
– wywiad z dr Elżbietą Młyńską-Krajewską

Jak pozbyć się 
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- dr Andrzej Krajewski

Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej 
dr Andrzej Krajewski



- 2 -- 2 - - 3 -- 3 -

Szanowni 
Państwo

Nasza Klinika powstała z pasji do uszczęśliwiania ludzi 
za pomocą możliwości chirurgii plastycznej, bo wierzymy 
w to, że poprawa wyglądu to coś więcej niż tylko powierz-
chowna zmiana. Z czasem rozszerzyliśmy ofertę o medy-
cynę estetyczną, która stała się naszym drugim filarem. 

Przez ostatnie lata pomogliśmy niezliczonej ilości Pacjen-
tów uzyskać wymarzony wygląd, pozbyć się kompleksów 
i odzyskać radość z życia. Od zawsze stawialiśmy jakość 
naszych usług i dobro Pacjenta na pierwszym miejscu 
– w naszą pracę wkładamy całe serce oraz staramy się po-
święcić każdemu z nich jak najwięcej indywidualnej uwagi.

Nasi specjaliści są wnikliwymi obserwatorami światowych 
trendów, dlatego na co dzień korzystają z najnowocześ-
niejszych zdobyczy technologii. Dzięki dokładnej diagno-
styce zawsze dobieramy taki rodzaj zabiegu, który w pełni 
usatysfakcjonuje Pacjenta. Mając na uwadze komfort oraz 
dyskrecję naszych Pacjentów, po przebytych zabiegach 
dochodzą oni do siebie pod troskliwą opieką persone-
lu, w nowocześnie wyposażonych salach. A wszystko to 
w spokojnym otoczeniu kołobrzeskich plaż. 

Od początku działalności Kliniki dbamy o najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i pracowni-
ków, które na przestrzeni ostatniego roku poszerzyliśmy 
o kolejne wypracowane przez nas protokoły pod szyldem 
„Bezpieczna Klinika”.

Jeśli i Ty, tak jak wiele innych osób, chcesz pozbyć się nie-
doskonałości i poprawić nie tylko wygląd, ale także jakość 
życia, zapraszamy do naszej Kliniki – a w tym roku także 
do drugiej nowej placówki w Gryficach! 

Piękno na wyciągnięcie ręki w Klinice Chirurgii Plastycznej 
i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego 
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Piękno  
na wyciągnięcie ręki 

Wiemy co zrobić, abyś poczuła się wyjątkowo

Naszym Pacjentom gwarantujemy przede wszystkim 
kompleksową, profesjonalną opiekę oraz indywidualne 
podejście. Każdy z naszych specjalistów ma bogate do-
świadczenie i na bieżąco obserwuje światowe trendy. Dzię-
ki temu na co dzień korzystamy z najnowocześniejszych 
zdobyczy nauki i wykorzystujemy je w walce o zdrowie, sa-
tysfakcję i piękny wygląd każdego, kto do nas przychodzi. 

Specjalizacją Kliniki są operacje i zabiegi z zakresu chirur-
gii plastycznej, operacje piersi – zarówno ze względów 
estetycznych (powiększenie, lifting, plastyka czy 
ginekomastia) jak i rekonstrukcyjnej, pozwa-
lającej kobietom po mastektomii odzy-
skać pewność siebie, kobiecość i wrócić 
do „normalnego” życia. Oprócz chi-
rurgii piersi, oferujemy także lifting 
twarzy i szyi, korektę powiek i uszu, 
plastykę brzucha, liposukcję oraz 
korektę nosa. W Klinice znajdziemy 
także ofertę z zakresu chirurgii na-
czyniowej – szeroki wachlarz zabie-
gów skierowany jest do pacjentów 
z problemami pękających naczynek 
oraz żylaków. 

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

Pacjenci mogą również wybierać spośród zabiegów me-
dycyny estetycznej i kosmetologii medycznej te, które po-
prawiają wygląd twarzy i ciała w sposób mniej inwazyjny 
– w bogatej ofercie mamy zabiegi medycyny regeneracyjnej, 
które odmładzają skórę twarzy oraz poprawiają jej kondy-

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. 

cję na wiele miesięcy. W ofercie znajdziemy również mało 
inwazyjne zabiegi modelujące owal twarzy, usta oraz likwi-
dujące zmarszczki.

Twój komfort i bezpieczeństwo są dla nas 
najważniejsze

W naszej Klinice specjaliści pracują na najnowocześniej-
szym sprzęcie, co w połączeniu z ich kwalifikacjami i pro-

fesjonalizmem gwarantuje bezpieczeństwo i komfort 
Pacjentów.

Każdy zabieg poprzedzony jest indywi-
dualną konsultacją, podczas której prze-

prowadzamy szczegółowy wywiad. To 
pozwala nam dokładnie zapoznać się 
z potrzebami i oczekiwaniami Pacjen-
ta. W rezultacie możliwe jest do-
branie najodpowiedniejszej metody 
i rodzaju terapii. W trosce o komfort 
naszych Pacjentów wszystkie ope-
racje i bardziej wymagające badania 
przeprowadzane są w znieczuleniu.

Nie bez znaczenia dla wygody na-
szych Pacjentów pozostaje umiejsco-

wienie Kliniki nad polskim morzem. 
Położona w apartamentowej części Ko-

łobrzegu, ok. 300 metrów od plaży i w bez-
pośrednim sąsiedztwie parku przyrodniczego 

gwarantuje spokój podczas rekonwalescencji. Po zabiegu 
operacyjnym i zakończonym okresie obserwacji okołoza-
biegowej, Pacjenci przebywają w komfortowych aparta-
mentach pod opieką zespołu medycznego. 

Gwarantujemy miłą atmosferę oraz indywidualne podej-
ście do każdego Pacjenta. Organizujemy wizyty w dogod-
nych dla pacjenta terminach – bez stresu i pośpiechu.

Prezes Kliniki 
dr n. med.  
Andrzej Krajewski

Dyrektor Medyczny Kliniki
dr n. zdr. Elżbieta  
Młyńska-Krajewska



- 4 -- 4 - - 5 -- 5 -

Efekt Angeliny Jolie 
czyli profilaktyczne usunięcie piersi

Kto i dlaczego decyduje się na profilaktyczne 
usunięcie piersi?
Jest kilka grup pacjentek, które decydują się na taki zabieg. 
Pierwsza z nich to osoby, u których w rodzinie zdarzały się 
przypadki zachorowania na raka piersi. Taka osoba powin-
na wykonać badanie genetyczne, podczas którego można 
zdiagnozować mutację genetyczną, powodującą wzrost ry-
zyka wystąpienia raka piersi do około 60-80%. Lęk przed 
rakiem piersi skłania kobiety do decyzji o operacji. Oczy-
wiście nie każda kobieta musi decydować się na profilak-
tyczne usunięcie piersi – są to w danym momencie zdrowe 
osoby, mogą one zdecydować się jedynie na regularne ba-
dania profilaktyczne i pozostawanie pod stałą opieką gene-
tyka. Ryzyko zachorowania jest u nich bowiem większe, ale 
nie można przesądzić, że choroba na pewno się rozwinie. 
Dodatkowym czynnikiem skłaniającym pacjentki do badań 
i decyzji o profilaktycznej mastektomii jest występowanie 
nowotworów w bliskiej rodzinie. Kolejna grupa to pacjentki 
z mutacją genu, u których wystąpił rak piersi i w konse-
kwencji jedna pierś została usunięta. Te kobiety często de-
cydują się na profilaktyczną amputację drugiej piersi, chcąc 
w ten sposób zapobiec rozwojowi choroby.

Czy wykonanie badań profilaktycznych 
i genetycznych jest konieczne?
Profilaktyczne badania w kierunku wykrycia raka piersi po-
winna wykonywać regularnie każda kobieta. Szczególnie 
zaś powinny dbać o to osoby, u których wykryto muta-
cję genu. Zaleca się przynajmniej raz na pół roku poddać 
się badaniu USG i raz na dwa lata mammografii. Warto też 

Świat usłyszał o profilaktycznej mastektomii kilka lat temu, za sprawą publicznego wyznania Angeliny Jolie. W roku 2021 
podobny zabieg wykonała Paulina Młynarska, a media znowu zaczęły pisać o zabiegiem, na który decyduje się coraz więcej 
kobiet.  Mamy do czynienia z chwilowym trendem czy może wyjątkowo skuteczną możliwością profilaktyki nowotworowej? 
Zapytaliśmy o to dr. n. med. Andrzeja Krajewskiego, specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej, właściciela Kliniki Chirurgii 
Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu.

wspomnieć, że badanie genetyczne, które pozwala ustalić 
czy jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania, 
nie jest konieczne. Jest ono jednak obecnie dostępne, po-
wszechne i bezpłatne.

W jakim wieku kobiety najczęściej decydują się 
na zabieg profilaktycznej mastektomii? Jak ciąża 
i plany macierzyńskie wpływają na zasadność 
przeprowadzenia go?

Kobiety, które nie rodziły, a u których w rodzinie wystąpił rak 
piersi, powinny częściej wykonywać profilaktyczne badania 
kontrolne. Decyzja o wykonaniu profilaktycznej mastekto-
mii jest u tych pacjentek często odraczana. Kobiety powinny 
mieć możliwość spełniania się na każdej płaszczyźnie, mię-
dzy innymi w roli matki. Macierzyństwo to piękny czas, który 
warto przeżyć, nie odbierając sobie niepotrzebnie żadnego 
z jego elementów, np. możliwości karmienia piersią. Jak po-
kazuje praktyka, najczęściej na profilaktyczną amputację 
piersi decydują się kobiety w wieku 30-50 lat, które urodziły 
dzieci i mają świadomość tego, że w niedalekiej przyszłości 
ich zdrowie może być zagrożone. Pacjentki z grupy powyżej 
60. roku życia na mastektomię decydują się rzadko, ponie-
waż nawet przy występowaniu mutacji genu prawdopodo-
bieństwo zachorowania w tym wieku jest mniejsze.

Czy warto poddać się zabiegowi? Czy jego 
wykonanie całkowicie wyklucza ryzyko 
zachorowania?

Nie można przewidzieć kiedy i czy w ogóle dojdzie do roz-
woju choroby nowotworowej u osoby z wykrytą mutacją 
genu. Według statystyk defekt genu zwiększa ryzyko za-
chorowania na raka piersi do 60-80%. Profilaktyczna ampu-
tacja piersi zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi.

Jak wygląda procedura zabiegowa?
Gruczoł piersiowy zostaje w całości usunięty. Zachowuje-
my natomiast skórę, brodawkę i węzły chłonne – ponie-

Lęk przed rakiem piersi skłania kobiety 
do decyzji o operacji. Oczywiście nie 
każda kobieta musi decydować się na 

profilaktyczne usunięcie piersi (...)

CHIRURGIA PLASTYCZNACHIRURGIA PLASTYCZNA

waż efektem zabiegu ma być pełna sprawność fizyczna 
pacjentki oraz dobry efekt estetyczny.

Czy zabieg może obejmować również 
rekonstrukcję piersi? Czy przy rekonstrukcji 
można wybrać nowy rozmiar biustu?

Tak, najczęściej wykonuje się zabieg łączony: profilaktycz-
ne usunięcie piersi z jednoczesną rekonstrukcją. Dlatego 
technika chirurgiczna jest zawsze ukierunkowana także na 
korzystny efekt estetyczny po operacji. Jako chirurg pla-
styk rozumiem, że kobiety poddając się takiemu zabiegowi 
chcą cieszyć się nie tylko zdrowiem, ale i dobrym wyglą-
dem. Chcą być aktywne w rodzinie, w społeczeństwie, 
w pracy. Dlatego też zabieg ten można nazwać nie tylko 
medycznym, ale także ukierunkowanym na dobry efekt es-
tetyczny. Przed operacją, podczas konsultacji z lekarzem, 
pacjentka może sama zdecydować o wyglądzie swoich no-
wych piersi.

Jak duża jest świadomość kobiet na temat 
możliwości wykonania badań genetycznych 

i samego zabiegu? Czy po głośnym przypadku 
Angeliny Jolie zainteresowanie zabiegiem 
zwiększyło się?

Świadomość kobiet jest bardzo ważna – nie tylko w kwestii 
samej profilaktycznej amputacji, ale także konieczności wy-
konania badań genetycznych u osób znajdujących się w gru-
pie ryzyka zachorowania. Owszem, przekaz medialny ma tu 
niemałe znaczenie i może zdziałać cuda: tak jak w przypad-
ku Angeliny Jolie, gdzie jedna osoba pobudziła świadomość 
społeczną wielu kobiet na całym świecie. Dzisiaj świado-
mość w temacie profilaktyki raka piersi jest znacznie więk-
sza, niż jeszcze kilka lat temu.

Czy zabieg można wykonać 
w klinice w Kołobrzegu?

Tak, zabieg profilaktycznego usunię-
cia piersi z jednoczesną rekonstruk-
cją wykonujemy w Klinice Chirurgii 
Plastycznej i Medycyny Estetycznej 
w Kołobrzegu.

dr n. med. 
Andrzej Krajewski
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Piersi 
– jak wydobyć  
ich piękno?

„Problematyczne” piersi

Najczęstszym powodem, dla którego pacjentka zgłasza się 
do chirurga 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 polegająca 
na ich podniesieniu – plastyce oraz przywróceniu ich ję-
drności po porodzie i karmieniu. Oczywiście na operację 
decydują się także kobiety z różnego rodzaju wadami roz-
wojowymi i po przebytej mastektomii. Piersi asymetryczne, 
z niedorozwojem, opadające są bardzo częstym proble-
mem, z którym zmaga się kobieta niezależnie od wieku 
i doświadczeń macierzyństwa. Na tej płaszczyźnie ważne 
jest ustalenie oczekiwań pacjentki z możliwościami chirur-
gicznymi. Lekarz omówi zakres operacji, blizn, planowane-
go kształtu piersi oraz ich rozmiar. 

Metody powiększania piersi
Do celów estetycznych najlepiej nadaje się zabieg z wyko-
rzystaniem silikonowych implantów piersiowych. Jest to 
najbardziej popularna metoda, która w odróżnieniu od in-
nych, dających tylko tymczasowy efekt, gwarantuje trwały 

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 uwierzyć w swoją kobiecość. 

rezultat. Oprócz tego, że implanty są zbliżone kształtem do 
bardzo naturalnego, łezkowatego wyglądu kobiecych piersi, 
dodatkowo dzięki różnym modelom można bardzo precy-
zyjnie dobrać kształt i rozmiar do potrzeb każdej pacjentki. 
Zabieg z wykorzystaniem implantów rekomendowany jest 
także ze względu na bezpieczeństwo i trwałość metody. Pa-
cjentki, które posiadają implanty bez problemów mogą być 
poddawane diagnostyce piersi, która w żaden sposób nie 
jest zakłócona. Jednak nie każda pacjentka wymaga wszcze-
pienia implantów. Czasami potrzebne jest wymodelowanie 
piersi w celu zmiany ich położenia i kształtu. Przy znacz-
nej asymetrii piersi stosuje się techniki łączone. Często jed-
na pierś podlega modelowaniu w zakresie gruczołu, a druga 
pierś z powodu braku gruczołu jest powiększana – najczę-
ściej implantem. Odrębne zagadnienie to piersi gigantyczne, 
z przerostem gruczołu – te poddawane są redukcji. 

Życie po operacji
Piersi są bardzo istotnym atrybutem kobiecości. Prioryte-
tem oczywiście jest zdrowie, ale dla większości kobiet rów-
nie ważne jest ich piękno, które dodaje im pewności siebie, 
seksualności. Są ozdobą każdego kobiecego ciała. 

CHIRURGIA PLASTYCZNACHIRURGIA PLASTYCZNA
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W trosce o...

młodość spojrzenia

Z biegiem czasu

Jednymi z pierwszych oznak starzenia są opadające gór-
ne powieki. Dzieje się tak, ponieważ skóra na powiekach 
jest cieńsza niż w innych miejscach, a także pozbawiona 
gruczołów łojowych. To duży problem estetyczny, który do 
pewnego czasu można zniwelować odpowiednio wykony-
wanym makijażem, ale także utrudniający życie codzienne 
– stopniowo opadające powieki mogą z czasem znacznie 
ograniczyć kąt pole widzenia. Dodatkowym problemem są 
zmarszczki i tzw. „worki” pod oczami. Jeżeli defekty zaczy-
nają być mocno uciążliwe, warto skorzystać z profesjonal-
nej pomocy lekarskiej. 

Chirurgiczna precyzja
Najpopularniejszy i najbardziej skuteczny zabieg chirurgicz-
ny, dzięki któremu lekarz może usunąć nadmiar skóry na 
górnej powiece pacjenta, to blefaroplastyka. – Podczas te-
go zabiegu chirurg wykonuje nacięcie w naturalnej, mimicz-
nej zmarszczce i fałdach skórnych. Dzięki temu nacięciu 
górna część powieki zostaje znacznie pogłębiona. Rana zo-
staje zszyta cienkimi szwami i zabezpieczona opatrunkiem 
– tłumaczy dr n. med. Andrzej Krajewski z Kliniki Chirurgii 
Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. Zabieg 
jest inwazyjny, ale nie wymaga hospitalizacji. – Pacjentów 
przekonuje to, że mogą pozbyć się problemu bez stosowa-
nia czasochłonnych metod, np. laserowych i uzyskać trwa-
ły rezultat – tłumaczy chirurg plastyk. 

Oczy to zwierciadło duszy. To właśnie one mówią najwięcej 
o naszym samopoczuciu i wyrażają emocje. Niestety również 
jako pierwsze zdradzają nasz wiek, szczególnie kiedy skóra 
powiek traci sprężystość i zaczyna opadać, a wokół oczu 
pojawiają się bruzdy i zasinienia. Jak przywrócić spojrzeniu 
utracony blask?

Połączenie idealne
Doskonałym uzupełnieniem blefaroplastyki jest połącze-
nie go z zabiegami preparatem Sunekos 200 – systemem 
regeneracji macierzy pozakomórkowej skóry, który dosko-
nale radzi sobie z zasinieniami, drobnymi zmarszczkami, 
napina i wygładza skórę. Sunekos 200 skutecznie zwięk-
sza liczbę i aktywność fibroblastów, stymulując produkcję 
kolagenu i elastyny oraz wzrost nawilżenia powierzchow-
nych i głębokich warstw skóry. Nie bez powodu w konkur-
sie Perły Dermatologii Estetycznej 2019 preparat otrzymał 
tytuł najlepszego w kategorii „Magnetyczne spojrzenie”.

Skóra powiek jest wyjątkowo cienka i wrażliwa, ale 
odpowiednia technika aplikacji sprawia, że ból podczas 
iniekcji jest minimalny, a preparat wchłania się szybko, 
praktycznie bez ryzyka obrzęku. – Sunekos można stoso-
wać m. in. na twarzy i szyi. Najbardziej wyróżnia go jednak 
to, że żaden inny dostępny na rynku preparat nie jest tak 
delikatny, a zarazem skuteczny w rewitalizacji wrażliwej 
okolicy oka. Szczególnie dobry efekt przyniesie osobom, 
które poddały się operacji chirurgicznej plastyki powiek. 
Zastosowanie Sunekos 200 niweluje oznaki starzenia 
a także nawilża i ujędrnia skórę.

Efekty estetycznie doskonałe
Sunekos to przebadane klinicznie połączenie nieusieciowa-
nego kwasu hialuronowego i opatentowanej sekwencji ami-
nokwasów, które bardzo skutecznie pobudza fibroblasty do 
działania przeciwzmarszczkowego, czyli tworzenia nowych 
włókien białkowych: kolagenu i elastyny. Bardzo subtel-
ny i naturalny efekt poprawy wyglądu skóry widoczny jest 
natychmiast po zabiegu. Na kolejne rezultaty rozświetle-
nia, wygładzenia zmarszczek i ujędrnienia należy pocze-
kać – pierwsze widoczne są po ok 10 dniach, a ostateczne 
utrzymują się ponad 6 miesięcy. – Pełna seria obejmuje 
3-4 zabiegi w odstępach 7-10 dni. Co ważne dla moich pa-
cjentów, iniekcja jest praktycznie bezbolesna i nie wyma-
ga okresu rekonwalescencji. Polecam ten zabieg zarówno 
osobno, jak i jako doskonałe uzupełnienie blefaroplastyki 
– mówi dr Andrzej Krajewski.

CHIRURGIA PLASTYCZNA & MEDYCYNA ESTETYCZNACHIRURGIA PLASTYCZNA & MEDYCYNA ESTETYCZNA

Nie taki botoks straszny...
jak go malują

Toksyna botulinowa, czyli substancja wytwarzana przez 
bakterie jadu kiełbasianego, jest powszechnie używana 
w wielu gałęziach medycyny, m.in. do leczenia przykurczów 
mięśni, zeza czy tików. W medycynie estetycznej botoks 
zaczął być używany w latach 80. XX wieku (w Polsce w la-
tach 90.) i od tej pory jego kariera nie traci impetu. Najczę-
ściej stosuje się go w celu wygładzania zmarszczek.

Mity na temat botoksu
Przeciwnicy botoksu często twierdzą, że po podaniu tok-
syny botulinowej twarz traci swoją naturalną mimikę i wy-
gląda sztucznie. W rzeczywistości osoby, które skorzystają 
z dobrodziejstwa ostrzykiwania botoksem, są z reguły na 
tyle zadowolone, że chcą ten zabieg powtarzać. Toksyna 
botulinowa w rękach doświadczonego specjalisty jest bo-
wiem w pełni bezpieczna – wyjaśnia dr Andrzej Krajewski 
z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej. 

Efekty działania botoksu nie utrzymują się niestety do 
końca życia. Najczęściej zabiegi powtarza się co około 
6 miesięcy, bowiem działanie toksyny botulinowej stopniowo 
ustępuje. Nie jest jednak prawdą, że… botoks uzależnia. Nie 

Zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, potocznie 
zwanej botoksem, cieszą się w Polsce coraz większą 
popularnością. Wciąż jednak wiele osób twierdzi, że mają 
one negatywny wpływ na zdrowie, a niekiedy również 
na wygląd. Jak jest w rzeczywistości? Rozprawiamy się 
z mitami na temat botoksu i opisujemy jego zastosowanie.

ma żadnego przymusu regularnego ostrzykiwania wybra-
nych obszarów twarzy. Co więcej – skóra po zastosowaniu 
preparatu, ale niepowtórzeniu zabiegu, i tak wygląda mło-
dziej i jest bardziej jędrna. Przez kilka miesięcy nie pracuje 
bowiem tak intensywnie, dlatego też jej kondycja jest lepsza.

Wbrew często powtarzanym opiniom, zabieg nie jest bo-
lesny. Niewielką ilość toksyny wstrzykuje się za pomocą 
cienkiej igły w określone miejsce. W wyniku tego może po-
jawić się co najwyżej niewielkie zasinienie, które znika po 
kilku dniach. 

Nie tylko zmarszczki, czyli jak działa botoks
Wstrzyknięcie toksyny botulinowej powoduje blokowanie 
połączeń między zakończeniami nerwowymi a unerwianym 
przez nie mięśniami. Unieruchomione zostają niewielkie 
fragmenty skóry, a mięśnie w danym rejonie twarzy mają 
mniejszą zdolność kurczenia się, czego efektem jest wy-
gładzenie zmarszczek. Skóra zyskuje naturalny, młodszy 
i wypoczęty wygląd. Najczęściej botoks stosuje się w ten 
sposób w okolicach ust, oczu (wokół tzw. „kurzych łapek”), 
pomiędzy brwiami i na czole. – Stosowanie botoksu to jed-
nak nie tylko redukcja zmarszczek. Jego działanie jest swo-
istą prewencją przed ich powstawaniem lub pogłębianiem 
się – mówi dr Krajewski.

Toksyna botulinowa jest także często używana 
w celu usunięcia efektu opadających kącików ust, walki 
z bruksizmem, czyli schorzeniem objawiającym się zgrzy-
taniem zębami, a także leczenia nadpotliwości (botoks zo-
staje wstrzyknięty bezpośrednio w obszar pach lub w inne 
wybrane miejsce, dzięki czemu powstrzymuje działanie 
nerwów, połączonych gruczołami wydzielania zewnętrzne-
go). – Należy jednocześnie pamiętać, że toksyna botulino-
wa – wbrew temu, co często można usłyszeć w mediach 
– nie służy do powiększania ust. W tym celu stosuje się 
kwas hialuronowy – dodaje dr Krajewski. 

MEDYCYNA ESTETYCZNA MEDYCYNA ESTETYCZNA 
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LIFTING

ANTYOKSYDACJA

NAWILŻANIE

SYNERGIA TRZECH EFEKTÓW 
DLA PERFEKCYJNEJ  
REGENERACJI SKÓRY
BIOSTYMULACJA DZIAŁANIE  

ANTI-AGING
REMEDIUM NA 
ODWODNIONĄ SKÓRĘ

Stymulacja fibroblastów 
do wytwarzania kolagenu, elastyny, 
glukozaminoglikanów, białek 
i glikoprotein decyduje 
o silnym działaniu liftingującymi 
rewitalizującym niezależnie  
od rodzaju skóry.

Polimeryczne makrocząsteczki 
działają natychmiastowo  
- wychwytują i „zmiatają”  
 wolne rodniki. 

Głębokie nawodnienia tkanek 
poprzez wiązanie wody przez 
grupy hydrofilowe pojedynczych 
nukleotydów. Przedłużone 
izoosmotyczne nawodnienie 
macierzy pozakomórkowej.

przed zabiegiem

po zabiegu

Jak pozbyć się 
zmarszczek...
bez operacji?

Co się dzieje z moją skórą?

Cera dojrzała to taka, na której można zaobserwować zmia-
ny świadczące o zachodzących procesach starzenia. Przy-
czyną jego widocznych symptomów są zmiany zachodzące 
w jej głębi, takie jak zmniejszenie ilości włókien kolagenu 
oraz elastyny, a także ilości kwasu hialuronowego, odpo-
wiedzialnego za nawilżenie. Skóra staje się bardziej sucha, 
łuszcząca, wrażliwa, blada i mniej elastyczna. Zmienia się 
owal twarzy, policzki tracą jędrność. A przede wszystkim 
w różnym stopniu pojawiają się zmarszczki. Wielu osobom, 
zwłaszcza kobietom, trudno jest się z tym pogodzić.

Witaminy młodości
Nawet jeśli przez całe życie dokładnie wiedziałaś czego po-
trzebuje twoja skóra, aby opóźnić oznaki starzenia potrzeb-
na będzie zmiana przyzwyczajeń pielęgnacyjnych. Krem 
nawilżający powinien być bogaty szczególnie w 3 witami-
ny: E, która chroni przed oddziaływaniem wolnych rodni-
ków odpowiadających za niszczenie skóry i powstawanie 
zmarszczek, C – zmniejszającą widoczność zmarszczek 
poprzez podtrzymywanie włókien kolagenowych, a tak-
że K, szczególnie dobrze działającą na wygląd delikatnej 
skóry wokół oczu. Działanie odmładzające mają również 
kwasy, które nie tylko złuszczają naskórek, ale i pobudzają 
produkcję kolagenu. Oprócz kremów warto używać nawil-
żających, bogatych w składniki odżywcze maseczek. Rewe-
lacyjne skutki może przynieść także serum, dlatego jeśli do 
tej pory nie używałaś tego rodzaju kosmetyku, koniecznie 
spróbuj. To prawdziwa skarbnica składników odżywczych, 
pielęgnacyjnych i odmładzających. Co najważniejsze, za-
wiera wyciągi roślinne, witaminy i proteiny w naprawdę 
dużym stężeniu, dlatego skutecznie i szybko zwiększa ela-
styczność skóry, spłyca zmarszczki, a nawet poprawia owal 
twarzy. Serum można używać tylko czasowo, a kurację naj-
lepiej rozpocząć wiosną, dlatego przed użyciem wybrane-
go produktu koniecznie zapoznaj się z zaleceniami co do 
sposobu użycia.

Pojawienie się zmarszczek to naturalny skutek procesów 
starzenia, które pogłębiają się wraz z wiekiem. Nie ma nic 
złego w zaakceptowaniu i pozostawieniu takiego stanu 
rzeczy, ale coraz częściej pojawiające się nowe możliwości 
jego opóźnienia sprawiają, że kobiety (a także mężczyźni!) 
pragną zachować młodszy wygląd na dłużej.

Jaki zabieg wybrać?

Istnieje wiele zabiegów gabinetowych przeznaczonych dla 
pacjentów, którzy domową pielęgnację przeciwzmarszcz-
kową chcą uzupełnić profesjonalną pomocą lekarza spe-
cjalisty. Od zabiegu z użyciem botoksu aż do chirurgicznego 
liftingu – spektrum jest ogromne. Jak zatem spośród tak 
wielu możliwości wybrać najbardziej odpowiednią dla sie-
bie? – Metodę odmładzania zawsze dobieram do potrzeb 
Pacjenta. W naszej klinice mamy ich naprawdę wiele, ale 
za jedną z ciekawszych, a przy tym coraz bardziej znanych 
i lubianych przez Pacjentów, uważam zabieg z użyciem Nici 
PDO nazywany bezoperacyjnym liftingiem – mówi dr An-
drzej Krajewski. Nici Barb 4D Croma wykonane są z ma-
teriału biokompatybilnego z ludzkim ciałem i umożliwiają 
wykonanie znacznego liftingu w bezpieczny i prosty spo-
sób, w krótkim czasie. To w nich po raz pierwszy zastoso-
wano system mikroskopijnych gęsto rozłożonych haczyków 
w aż czterech wymiarach, dzięki czemu mocniej zakotwi-
czają się w skórze, równocześnie unosząc i podciągając 
opadające tkanki. Natychmiast po zabiegu można zaobser-
wować wygładzenie zmarszczek i poprawę konturów twa-
rzy. W przeciągu kolejnych dwóch tygodni zachodzi proces 
neokolagenezy, czyli stymulacji produkcji nowego kolagenu 
oraz aktywizacja fibroblastów, powodując pobudzenie syn-
tezy elastyny – tłumaczy dr Krajewski.

Dużym atutem tej metody liftingu jest znacznie mniejsza 
inwazyjność (w porównaniu do operacji chirurgicznej). Efek-
tami zabiegu są: wygładzenie bruzd nosowo-wargowych, 
redukcja zmarszczek mimicznych i innych oznak starzenia 
skóry oraz jej napięcie, poprawa owalu twarzy i policzków, 
uwydatnienie kości policzkowych, a także uniesienie opa-
dających kącików ust. 

MEDYCYNA ESTETYCZNA MEDYCYNA ESTETYCZNA 
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Ulubione sposoby kobiet na...

piękne i pełne usta

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Este-
tycznej dr. Andrzeja Krajewskiego potwierdzają, że zarówno 
kosmetologia jak i medycyna estetyczna wyszły tym po-
trzebom 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, wyjątkowy wieczór, najczęściej korzystamy z domo-
wych i sprawdzonych sposobów. Najprościej optycznie po-
większyć usta za pomocą specjalnej szminki lub błyszczyka, 
które w składzie mają naturalnie wypełniający i ujędrniają-
cy usta kolagen. Jeśli nie lubimy stosować kosmetyków do 
makijażu ust, możemy pobudzić i ujędrnić je, masując wargi 
szczoteczką do zębów lub ręcznikiem. To naturalny peeling, 
dzięki któremu pozbywamy się martwego naskórka, a na-
sze usta nabierają zdrowego kolorytu. Podobny efekt mo-
żemy uzyskać dzięki ćwiczeniom pobudzającym produkcję 
kolagenu, np. układając usta w „dzióbek” i napinając je 
przez chwilę lub ściskając wargi i kierując je w stronę nosa. 
Wszystkie te sposoby dają jednak krótkotrwałe efekty i wy-
magają od nas regularności.

Najpopularniejszy kwas hialuronowy?
Ulubioną metodą większości kobiet na długotrwałe po-
większenie ust są zabiegi wstrzykiwania kwasu hialurono-
wego. To naturalny składnik występujący w skórze, który 
niestety zanika z wiekiem i w efekcie skóra traci swój mło-

Zadbane i pełne usta są jednym z atrybutów kobiecości, dlatego każdej z nas zależy, żeby je pielęgnować i podkreślać. Nie każda 
kobieta została jednak obdarzona przez naturę idealnym kształtem – nie oznacza to bynajmniej, że o perfekcyjnych ustach 
może tylko pomarzyć. 

dy i jędrny wy-
gląd. – Dzięki 
zabiegom z za-
stosowaniem 
kwasu hialuronowego możemy przywrócić ustom i skórze 
w okolicy ust piękny i młody wygląd – powiększyć je, wy-
modelować ich kształt, skorygować asymetrię, a także po-
prawić wygląd twarzy poprzez wypełnienie promienistych 
zmarszczek wokół ust i uniesienie opadających kącików 
– jednoznacznie stwierdzają specjaliści z Kliniki Chirurgii 
Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr. Andrzeja Krajew-
skiego. – To co najbardziej przekonuje nasze pacjentki do 
tej metody powiększania ust, to natychmiastowy i bardzo 
naturalny efekt. Doświadczony lekarz potrafi wymodelo-
wać taki kształt, który najlepiej podkreśli urodę pacjentki. 
Dodatkowo usta będą delikatne, a skóra odświeżona i uję-
drniona – dodają. Zabieg jest także polecany osobom ma-
jącym asymetrię ust. W takich przypadkach wstrzykuje się 
odpowiednią ilość kwasu hialuronowego, modelując wargi 
tak, aby uzyskać ich symetryczny kształt. Według specjali-
stów z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej 
dr. Andrzeja Krajewskiego, efekt po zabiegu kwasem hialu-
ronowym 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 powiększenia. Lekarz może je jednak mini-
malnie wymodelować i nadać pożądany kształt. Twarz zy-
skuje dzięki temu inny wyraz – jest rozpromieniona, a usta 
są bardziej jędrne i odmłodzone. 

MEDYCYNA ESTETYCZNA MEDYCYNA ESTETYCZNA 

Dlaczego Restylane? 

Dwie unikatowe technologie – NASHA i OBT

Plastyczne wypełniacze i stabilne żele

Zróżnicowane wielkości cząsteczek dopasowane do grubości tkanek

Zróżnicowana siła unoszenia w zależności od potrzeb

Przewidywalny efekt

Szeroko przebadane i skuteczne wypełniacze

RESTYLANE pomaga w wydobyciu indywidualnych cech twarzy:

Wygładzenie zmarszczek i bruzd wokół ust i nosa

Nadanie objętości ustom

Wygładzenie linii lub zmarszczek na czole i wokół oczu

Przywrócenie objętości policzkom

Nadanie kształtu i konturów oraz usunięcie widocznych oznak starzenia

W naszej Klinice korzystamy tylko z najlepszych rozwiązań! Jednym z nich są 
najwyższej jakości produkty na bazie kwasu hialuronowego – Restylane!

Za pomocą produktów marki Restylane spersonalizujemy zabieg, tak aby odkryć i podkreślić Twoje naturalne piękno.
Restylane - bo dla nas liczy się Twoja wyjątkowość!

Ponad 40 mln zabiegów  
na świecie

Ponad 20 lat badań  
i doświadczeń

Naturalny 
wyraz twarzy

Efekty  
do 18 miesięcy

Wysoki  
profil bezpieczeństwa

98,3% zadowolonych 
pacjentów

* High Patient Satisfaction of a Hyaluronic Acid Filler Producing Enduring Full-Facial Volume Restoration: An 18-Month Open Multicenter Study. Sergio Talarico, MD; 
Ana P. Meski, MD; Laura Buratini, MD; Mônica Manela-Azulay, MD; Helen Simpson, PhD; Farzaneh Sidou, MSc; and Nabil Kerrouche, MSc

40 
milionów

18
miesięcy

20 
lat

98,3
procent

WYRAŹ SIEBIE
Z RESTYLANE
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Medycyna regeneracyjna 
czyli zabiegi małoinwazyjne

Zabiegi regeneracyjne – z jednej strony odmładzają, z dru-
giej po prostu opóźniają proces starzenia. Należy pamiętać, 
że zdolność do naturalnej odbudowy tkanek, także tych 
tworzących skórę, cyklicznie się zmniejsza. Dlatego też 
warto działać prewencyjnie już od 25. roku życia – właśnie 
wtedy bowiem, mimo że nie widzimy tego gołym okiem, 
nasza skóra zaczyna się starzeć. Wcześnie rozpoczęta pro-
filaktyka przeciwstarzeniowa może skutkować znacznie 
lepszym stanem skóry w przyszłości. Nie znaczy to jednak, 
że zabiegi regeneracyjne są wskazane tylko dla młodszych 
osób – mogą z nich korzystać pacjenci w każdym wieku.

Regeneracyjna medycyna estetyczna
Było tylko kwestią czasu, aż zabiegi regeneracyjne zaczną 
opanowywać kliniki medycyny estetycznej na całym świecie. 
Już lata temu okazało się, że w regeneracji skóry dają one 
znakomite efekty, dlatego autologiczne przeszczepy tkan-
ki tłuszczowej, zabiegi z wykorzystaniem komórek macie-
rzystych czy mezoterapia osoczem bogatopłytkowym PRP 
pojawiły się w ofercie dobrych klinik medycyny estetycznej.

— Medycyna regeneracyjna wykorzystuje naturalne me-
chanizmy odtwarzania tkanek. Procesy regeneracyjne sty-
mulowane są w sposób małoinwazyjny i bez sztucznych 
substancji. W ich przypadku ryzyko pojawienia się reak-
cji alergicznych zostało praktycznie obniżone do zera. Co 
istotne, odmłodzenie jest tutaj efektem pośrednim, wyni-

Czy skórę można odmłodzić w taki sposób, aby wyglądała 
ona naturalnie? Owszem, jeśli tylko zastosuje się zabiegi, 
z których słynie nieustannie rozwijająca się medycyna 
regeneracyjna. Stanowią one coraz chętniej wybierane 
metody odmładzania skóry twarzy, nie tylko ze względu na 
dobre i naturalne efekty, ale i z uwagi na bezpieczeństwo.

kającym przede wszystkim z poprawy jakości skóry — tłu-
maczy dr Elżbieta Młyńska-Krajewska.

Zabiegi z zakresu medycyny regeneracyjnej przeznaczo-
ne są głównie dla osób, które chcą poprawić wygląd swojej 
skóry, uzyskując zarazem jak najbardziej naturalne efek-
ty. Najczęściej wystarczy dostosować się do takich zale-
ceń pozabiegowych, jak pielęgnacja domowa czy unikanie 
sauny i słońca. Najistotniejsze w tym wszystkim są jednak 
ogromne możliwości regeneracyjne, zależne od zastosowa-
nej przez lekarza metody terapeutycznej. 

Hity medycyny regeneracyjnej
Jednym z najbardziej wszechstronnych i już od lat chętnie 
wybieranych zabiegów regeneracyjnych, jest mezoterapia 
igłowa, polegająca na iniekcyjnym podawaniu koktajlu sub-
stancji aktywnych w głąb skóry. Jednym z jej zastosowań 
jest dogłębne nawilżenie skóry, choć nie mniej ważna jest 
tu stymulacja fibroblastów do produkcji nowego kolagenu 
i elastyny. Za pomocą odpowiedniego preparatu, dobrane-
go przez lekarza, osiąga się natychmiastową rewitalizację 
skóry, a także wygładzenie zmarszczek, likwidację foto-
uszkodzeń czy redukcję blizn potrądzikowych. Po zabiegu 
skóra wygląda na wypoczętą. Za pomocą mezoterapii moż-
na również odżywić skórę głowy, a tym samym zahamować 
wypadanie włosów oraz pobudzić porost nowych.

Działanie nawilżające wykazuje również kolejny z zabie-
gów z zakresu medycyny regeneracyjnej – Sunekos®. Jest 

Chętnie korzystają z nich pacjenci, 
którzy nie mogą lub po prostu nie chcą 

sobie pozwolić na długi powrót do 
codziennych zajęć. Po każdym z tych 
zabiegów okres rekonwalescencji jest 
krótki i zarazem łatwy do przejścia.

MEDYCYNA ESTETYCZNA MEDYCYNA ESTETYCZNA 
to połączenie kwasu hialuronowego i aminokwasów, w tym: 
glicyny, L-proliny, L-lizyny, L-alaniny, L-waliny, L-leucy-
ny, stymulujących regenerację macierzy pozakomórkowej, 
a konkretniej – wytwarzanie elastyny oraz kolagenu. – Za-
bieg działa wielokierunkowo, ponieważ jednocześnie nawil-
ża, wygładza zmarszczki i zapewnia efekty wolumetryczne. 
Sunekos® sprawdza się przy tym w rewitalizacji nie tylko 
twarzy, ale i szyi, dekoltu, dłoni, ramion, skóry pod kolana-
mi oraz po wewnętrznej stronie ud. Preparat jest zresztą na 
tyle delikatny, że można go wykorzystać nawet do redukcji 
cieni pod oczami – mówi dr Elżbieta Młyńska-Krajewska. 
Działa on niezależnie od wieku pacjenta, choć w zależności 
od zaawansowania procesu starzenia stosuje się linię Su-
nekos® 200 lub Sunekos® 1200. Rodzaj leczonego problemu 
i stan skóry pacjenta wpływa też na wybór jednej z trzech 
technik podania preparatu: mikrobolusa, płynu śródmiąż-
szowego IFT® lub kaniulą.

Komórki macierzyste i osocze bogatopłytkowe 
Odkąd tylko taka możliwość pojawiła się na rynku, dużą 
popularnością w regeneracyjnej medycynie estetycznej cie-
szy się metoda komórek macierzystych - CGF. To innowa-
cyjna terapia, wykorzystująca własne komórki macierzyste 
pacjenta oraz czynniki wzrostu pozyskiwane z krwi – dzię-
ki nowatorskiemu procesowi przetwarzania jej w separa-
torze komórkowym. Zadaniem jednych, jak i drugich jest 
synergiczne tworzenie i regeneracja komórek skóry. Jest 
to fenomen komórek macierzystych, które mają niebywa-
łą zdolność adaptacji do dowolnych komórek wśród któ-
rych się znajdują, a czynniki wzrostu dodatkowo pobudzają 
proces odnowy i rewitalizacji. Mechanizm działania zabie-
gu jest zatem naturalny, całkowicie bezpieczny, bez ryzyka 
alergii czy powikłań. 

Inną metodą jest stosowanie osocza bogatopłytkowego. 
Jak wygląda zabieg? W pierwszym etapie lekarz pobiera od 
pacjenta krew. Zostaje ona umieszczona w wirówce celem 
wyizolowania osocza z płytkami krwi. Uzyskany produkt 
wstrzykuje się pacjentowi na zasadzie klasycznej mezote-
rapii, bądź liniowo, wzdłuż fałdu/zmarszczki. Płytki krwi 
zawarte w osoczu bogatopłytkowym produkują specyficz-
ne czynniki wzrostu, które pobudzają procesy regeneracji 
tkanek, wspomagają procesy tworzenia nowych naczyń 
krwionośnych, aktywują komórki macierzyste, pobudzają 
fibroblasty do tworzenia kolagenu. W skrócie: skóra staje 
się gładsza i bardziej elastyczna.

Medycyna regeneracyjna jest dziedziną relatywnie mło-
dą. Choć to jeszcze nowy trend, już powstało wiele metod, 
które można w ramach tej medycyny stosować, a i tak wciąż 
pojawiają się kolejne. Dobrym przykładem jest tutaj zabieg 
kolagenowy Linerase. Podawany drogą iniekcji atelokolagen 
Linerase stymuluje produkcję nowych fibroblastów, od-
mładzając skórę. Jak przystało na produkt odbudowujący 
skórę nowej generacji, jest to preparat bioaktywny, który 
nie wywołuje reakcji alergicznych.

Mawia się, że przyszłością co-
raz częściej stosowanej medycyny 
regeneracyjnej są komórki macie-
rzyste, jednak wachlarz zabiegów 
medycyny regeneracyjnej jest ob-
szerny, z możliwością dedykowania 
ze względu na wiek i oczekiwania 
pacjenta. Trzeba jednak pamiętać, 
że zabiegi należy powtarzać z czę-
stotliwością stosowną do wieku. dr n. zdr. Elżbieta 

Młyńska-Krajewska
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Wampirzy  
lifting 
– naturalny sposób...  
na młodość 

Moda od celebrytów

Chociaż w różnych dziedzinach medycyny osocze bogatopłyt-
kowe wykorzystuje się od ponad 30 lat, to jego zastosowanie 
w estetyce upowszechniło się dopiero na początku XXI wie-
ku. Dlaczego warto zainteresować się tą formą odmładzania? 
Chociażby z tego powodu, że jej skuteczność potwierdzają 
z własnego doświadczenia największe amerykańskie gwiaz-
dy. Również coraz więcej polskich celebrytów otwarcie przy-
znaje się do stosowania tego rodzaju terapii odmładzającej.

Naturalny wypełniacz
Wampirzy lifting to proces biostymulacji komórek skóry, 
który opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowego 
z własnej krwi pacjenta. – Zawarte tam komórki macierzyste 
i czynniki wzrostu pobudzają skórę do regeneracji – wyjaśnia  
dr Elżbieta Młyńska-Krajewska z Kliniki Chirurgii Plastycznej 
i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. – Co ważne, zabieg 
jest całkowicie bezpieczny także dla alergików, których or-
ganizm źle reaguje na ostrzykiwanie innymi substancjami, 
jak kwas hialuronowy czy botoks – dodaje. 

Wampirzy lifting – pod tą intrygującą nazwą kryje się uwielbiany przez gwiazdy sposób na odmłodzenie wyglądu, który 
zyskuje coraz większą popularność. Dlaczego? O działaniu zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego opowiada dr Elżbieta 
Młyńska-Krajewska, Dyrektor Medyczny Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. 

Jak to działa?

Pierwszym etapem zabiegu jest pobranie od pacjenta nie-
wielkiej ilości krwi, którą następnie odwirowuje się, dzie-
ląc ją na poszczególne warstwy. Z tej, w której znajdują 
się płytki krwi zawieszone w osoczu, odciąga się następnie 
zbędne substancje, zamiast nich dodając czynnik aktywu-
jący. Tak przygotowane osocze jest gotowe do wstrzyki-
wania na zasadzie klasycznej mezoterapii, bądź liniowo, 
wzdłuż zmarszczki. – Płytki krwi zawarte w osoczu bo-
gatopłytkowym produkują specyficzne czynniki wzrostu, 
które pobudzają procesy regeneracji tkanek, wspomagają 
procesy tworzenia nowych naczyń krwionośnych, akty-
wują mezenchymalne komórki macierzyste, pobudzają fi-
broblasty do tworzenia kolagenu. Skóra staje się gładsza, 
bardziej elastyczna i młodsza – mówi dr Elżbieta Młyń-
ska-Krajewska. – Osocze bogatopłytkowe przynosi bardzo 
dobre rezultaty, jeśli odpowiednio dobrana ilościowo seria 
zabiegów wykonana jest przez kompetentnego specjalistę. 
Przebudowa i regeneracja tkanek zaczyna się po 48 godzi-
nach, a pierwsze efekty widoczne są już po 2 tygodniach 
od zabiegu.

MEDYCYNA ESTETYCZNA MEDYCYNA ESTETYCZNA 

SkinPen Precision 
– naturalna przebudowa i odmłodzenie skóry! 

Dlaczego mikronakłuwanie?

Regeneracja skóry, dzięki mikronakłuwaniu to doskona-
ły sposób na naturalne odmłodzenie. Podczas zabiegu na 
skórze wywoływane są kontrolowane mikrourazy, aby sty-
mulować jej naturalny proces gojenia. W rezultacie tych 
uszkodzeń dochodzi do przebudowy tkanki, przy jednocze-
snym zachowaniu nienaruszonej ogólnej struktury skóry. 
Proces ten pobudza naturalne zdolności naprawcze oraz 
stymuluje komórki do produkcji i przebudowy kolagenu 
(który to jest niezbędny dla utrzymania zdrowej i jędrnej 
cery). Co ważne, cykl gojenia (po mechanicznym mikro-
uszkodzeniu) jest szybszy, niż wywołany uszkodzeniem 
termicznym (laser) czy chemicznym (peeling).

Jaki efektów mogę się spodziewać?
SkinPen Precision to doskonały zabieg, który walczy 
z oznakami starzenia się skóry, bliznami potrądzikowymi 
i przebarwieniami. Po zabiegu zmarszczki zostają spłyco-
ne, skóra ulega wygładzeniu i rozświetleniu. Cera wygląda 
zdrowiej, staje się bardziej jędrna i promienna. Wszystko 
dzięki wykorzystaniu naturalnych zdolności organizmu do 

Jeśli myślisz o naturalnym odmłodzeniu skóry, wybierz 
zabieg polegający na jej mikronakłuwaniu. To doskonała 
metoda, która pozwala m.in. zredukować zmarszczki, 
blizny potrądzikowe i przebarwienia. Do zabiegu wybierz 
urządzenie, które będzie działało prezencyjnie, bezpiecznie 
i sterylnie. SkinPen Precision to przyszłość mikroigłowego 
nakłuwania skóry. Zobacz, jak działa i jakich 
możesz spodziewać się efektów po zabiegu!

regeneracji! Zabieg jest skuteczny dla każdego rodzaju skó-
ry i może być wykonywany wraz z zastosowaniem maści 
znieczulającej. Sama procedura nie jest skomplikowana, 
w zależności od obszaru przeważnie trwa około 30 minut. 
Po zabiegu należy zastosować na skórę kojące, nawilżają-
ce produkty pielęgnacyjne. Najlepsze i długotrwałe efek-
ty osiągniesz przy regularnych zabiegach co 6-8 tygodni. 
SkinPen Precision można zastosować również w celu po-

lepszenia jakości skóry dłoni. 

Dlaczego SkinPen Precision?
To urządzenie, które w naturalny sposób 

regeneruje skórę, aby wyglądała młodziej. 
Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, 
które cenią sobie małoinwazyjne zabie-
gi w gabinecie i stawiają na szybki powrót 
do codziennych aktywności. SkinPen Pre-

cision to urządzenie bezpieczne, precyzyjne, zapewniają-
ce sterylność zabiegu i posiadające medyczne certyfikaty 
(CE, Health Canada). Jest zatwierdzone przez Amerykań-
ską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), jego skuteczność 
i bezpieczeństwo zostało potwierdzone badaniami klinicz-
nymi, a sam produkt uzyskał ponad 90 certyfikatów auto-
ryzujących sprawność zastosowanej technologii.

Jeśli Twoim celem jest naturalnie odmłodzona, jędrna 
i napięta skóra – wypróbuj SkinPen Precision! To świetny 
zabieg poprawiający kondycję skóry, w nieinwazyjny i pro-
sty sposób! 

Wypróbuj SkinPen Precision!
• Doskonałe efekty odmłodzenia
•  Redukcja zmarszczek, blizn potrądzikowych 

i przebarwień
• Bardziej jędrna i promienna skóra 
• Naturalna przebudowa skóry
• Małoinwazyjny zabieg
• Bezpieczeństwo, precyzja i sterylność 

przed zabiegiem po zabiegu
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Estetycznie i praktycznie 
– gdy miejsca intymne potrzebują pomocy... 

Na pomoc po porodzie

Poród naturalny, w szczególności kolejny, często prowa-
dzi do różnego rodzaju kłopotliwych dolegliwości, w tym 
rozluźnienia tkanek pochwy. Może to oznaczać dla kobie-
ty poważne problemy w relacjach intymnych, a w skrajnych 
przypadkach nawet całkowitą utratę satysfakcji seksualnej.

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

– Rewitalizację pochwy wykonuje się przy pomocy spe-
cjalnej końcówki wprowadzanej do wnętrza. Laser wypo-
sażony w skaner działa bezpośrednio na ścianki pochwy, 
stymulując tkankę i kolagen do regeneracji. Pochwa jest 
ponownie elastyczna, a błona śluzowa odbudowana. 
Zmniejszenie rozmiarów oraz poprawa nawilżenia pozwa-
lają 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 

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.

moczu, a więc podczas kichania, śmiechu czy ćwiczeń fi-
zycznych, 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 roz-
mowie z lekarzem. Problem sam nie minie, ale można 
temu zaradzić – wyjaśnia dr Bajorek-Czarnecka. – Wy-
korzystanie lasera w leczeniu wysiłkowego nietrzymania 
moczu polega na dostarczeniu odpowiedniej ilości energii 
do śluzówki pochwy oraz powięzi miednicy. W efekcie na-
stępuje fototermiczne obkurczenie pochwy, wzmocnienie 
i ujędrnienie jej ścian oraz zmniejszenie kąta nachylenia 
cewki moczowej, co prowadzi do przywrócenia funkcji 
trzymania moczu.

Gdy tam nie jest idealnie

Wygląd części intymnych bywa dla wielu kobiet źródłem 
kompleksów, czasem także powodem utrudnionego współ-
życia. Niesymetryczne lub przerośnięte wargi sromowe 
mogą utrudniać życie codzienne, choćby w trakcie sporto-
wej aktywności, czy powodować obtarcia podczas stosun-
ku i prowadzić do zaburzeń życia intymnego.

– W zależności od problemu pacjentki, możemy zmniej-
szyć, powiększyć lub skorygować kształt warg sromowych. 
W tym celu wykonywana jest liposukcja, wstrzyknięcie od-
powiednich wypełniaczy lub zalecany jest zabieg chirur-
giczny – mówi dr Teresa Bajorek-Czarnecka.

Różne potrzeby, wiele możliwości
Ginekologia estetyczna oferuje szereg zabiegów, które po-
prawiają wygląd miejsc intymnych i pomagają w codzien-
nym funkcjonowaniu. Obecnie większość z nich można 
wykonać za pomocą lasera, bez konieczności operacji chi-
rurgicznej i pobytu w szpitalu.

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

Bajorek-Czarnecka
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Wygląd części intymnych  
bywa dla wielu kobiet źródłem 

kompleksów, czasem także powodem 
utrudnionego współżycia.

Idealne ciało po ciąży 
– to możliwe! 

Wiotka i rozciągnięta skóra, rozstępy, blizny po cesarskim 
cięciu – to tylko niektóre z problemów, z którymi zmagają 
się po ciąży młode mamy. Należy pamiętać, że po porodzie 
ciału kobiety należy się czas na odpoczynek i regenerację. 
Czasami powrót do stanu sprzed ciąży przebiega szybko 
i sprawnie, ale czasami ciało kobiety nie jest w stanie sa-
modzielnie cofnąć zmian. Na szczęście mogą sobie z nimi 
poradzić zabiegi medycyny estetycznej, chirurgii plastycz-
nej lub ginekologiczne.

Żegnajcie rozstępy i blizny!
- Rozstępy to bolączka wielu kobiet, które mają za sobą 
ciążę. – Jednym ze sposobów walki z rozstępami jest in-
tensywny peeling Nomelan Cafeico Despigmentante. Do 
uzyskania pożądanych efektów zalecana jest seria zabie-
gów, dobrana indywidualnie do potrzeb i stanu skóry pa-
cjenta. Po zabiegu następuje intensywna przebudowa 
skóry. W walce z rozstępami sprawdzi się również zabieg 
kolagenowy Linerase – odbudowujący i regenerujący, do-
skonale sprawdza się w redukcji rozstępów, leczeniu blizn 
zanikowych i potrądzikowych. Jest to zabieg wręcz idealny 
po ciąży – skóra stymulowana jest do produkcji kolagenu, 
który działa ujędrniająco i zagęszczająco – wyjaśnia dr Elż-
bieta Młyńska-Krajewska. 

Skóra na brzuchu jak marzenie
Najbardziej problematycznym obszarem ciała po ciąży jest 
zazwyczaj skóra na brzuchu - bardzo często traci ona swo-
je napięcie i staje się wiotka. Zabiegiem, który pomoże ją 
ujędrnić jest m. in. mezoterapia, która idealnie sprawdza 
się nie tylko w obszarze twarzy. – To niechirurgiczna meto-
da regeneracji skóry polegającą na podawaniu drogą iniekcji 
substancji czynnych w głąb skóry w celu poprawienia jej 
metabolizmu, stymulacji fibroblastów do produkcji kolage-
nu i elastyny oraz prawidłowego odżywiania i nawilżenia 
skóry – objaśnia dr Młyńska-Krajewska. 

Zadbaj o okolice intymne
Po porodzie u niektórych kobiet pojawia się problem nie-
trzymania moczu, a także „rozluźnienie” pochwy.  – Gine-
kologia estetyczna poprawia nie tylko wygląd narządów 
płciowych i jakość życia seksualnego. W wielu przypadkach, 

Powrót do formy sprzed ciąży może nie jest najłatwiejszy, 
ale nie oznacza to, że jest niemożliwy. O zabiegach,  
które pomagają odzyskać nie tylko zadowalający  
wygląd, ale i zdrowie oraz dobre samopoczucie  
opowiadają nasi specjaliści.

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 przy-
kład po urodzeniu dziecka, dotykają większości kobiet 
– mówi dr Teresa Bajorek-Czarnecka. Współczesna medy-
cyna pozwala nie tylko przywrócić pochwie elastyczność, 
ale dzięki wykorzystaniu laseroterapii proces ten jest szyb-
ki, bezbolesny i nie powoduje uciążliwej rekonwalescencji. 

A gdy medycyna estetyczna nie wystarczy…
Czasami zabiegi medycyny estetycznej nie są w stanie roz-
wiązać problemu. Wtedy wkracza chirurgia plastyczna. 
– Niestety, gdy luźnej skóry na brzuchu jest zdecydowanie 
za dużo, mikronakłuwanie czy inne małoinwazyjne zabiegi 
nie rozwiążą problemu. A już na pewno nie przyniosą ta-
kich efektów, jakich oczekuje pacjentka. Wtedy sprawdza 
się plastyka brzucha – podpowiada dr Andrzej Krajewski. 

Po ciąży i okresie karmienia piersią zmienia się również 
biust. Piersi mogą utracić jędrność, zmienić swój rozmiar 
i kształt. – Jeżeli nie akceptujemy swoich piersi to są dwie 
opcje: plastyka bądź powiększanie. Lifting piersi pozwa-
la przywrócić ich dawny wygląd. Poprawa wyglądu piersi 
wpływa pozytywnie na psychikę pacjentek i ich samooce-
nę. Trwałość wyników operacji zależy od wielkości pier-
si, ich elastyczności, gwałtownych zmian wielkości biustu 
spowodowanych tyciem i chudnięciem – tłumaczy dr An-
drzej Krajewski. Zdarza się również, że pacjentki chcą sko-
rzystać z okazji i powiększyć piersi i tu najbezpieczniejszą 
metodą okazuje się korekta implantami silikonowymi.

Pamiętajmy, że zdrowie i szczęście mamy procentuje na 
kolejnych etapach macierzyństwa, a kobiecie pomaga po-
czuć się w pełni spełnioną.
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Pajączki i żylaki? 
Rozpraw się z nimi... 

Pękające naczynka i pajączki

Pękające naczynka to nie tylko defekt estetyczny. Przyczy-
ną ich powstawania jest zmniejszenie elastyczności i wy-
trzymałości naczyń krwionośnych co powoduje zaburzenie 
przepływu krwi – ta wraca do kończyn dolnych, uciska na 
ściany naczyń krwionośnych, czego efektem są właśnie pa-
jączki. Problem ten może mieć podłoże genetyczne, a przy-
padłość ta znacznie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. 
Do powstawania pajączków mogą przyczyniać się gorące 
kąpiele, a nawet źle przeprowadzona depilacja. 

– Pękające naczynka mogą uwidocznić nie tylko na twa-
rzy, w postaci czerwonych plamek, ale też na nogach, gdzie 
bywają oznaką niewydolności żył. Gdy na nogach pojawią się 
takie czerwone lub sine ślady, należy zgłosić się po poradę 
do specjalisty od leczenia żył, czyli flebologa. Zdecyduje on, 
czy leczenie jest konieczne – tłumaczy dr Zbigniew Grzy-
bowski, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

 Problemu nie należy bagatelizować i każdorazowo nale-
ży skonsultować go z lekarzem. W niektórych przypadkach 
nie będzie wymagana ingerencja medyczna, w innych może 
okazać się, że dla polepszenia jakości życia niezbędne bę-
dzie usunięcie pajączków lub naczynek. Sam zabieg usuwa-
nia nie jest skomplikowany ani bolesny. 

– Aby usunąć pajączki z twarzy, również duże naczynia 
żylne nawet do koloru niebieskiego czy fioletowego, wy-

Pajączki i żylaki to przypadłość, która dotyka wiele kobiet 
i która często negatywnie wpływa na samopoczucie 
i pewność siebie.  Jeżeli problem dotyka również Ciebie – 
może warto się w końcu z nimi rozprawić?

starczy prosty i stosunkowo bezbolesny zabieg laserowy. 
Odpowiednio dobrana energia i długość fali lasera pozwala 
wybiórczo zamknąć nieestetyczne naczynka bez uszkodze-
nia otaczającej skóry – mówi dr Zbigniew Grzybowski.

Żylaki
Nieco poważniejszą przypadłością niż pękające naczynka 
i pajączki są żylaki.

– Żylaki kończyn dolnych są przewlekłą chorobą, któ-
ra dotyczy blisko 50% społeczeństwa krajów rozwiniętych. 
Kobiety chorują kilkakrotnie częściej niż mężczyźni. Ży-
laki to trwałe rozszerzenia żył powierzchownych będące 
objawem przewlekłej choroby żylnej, która jest zespołem 
złożonych zjawisk patofizjologicznych biochemicznych, im-
munologicznych w łożysku żylnym i w mikrokrążeniu – wy-
jaśnia dr Zbigniew Grzybowski.

Żylaki, podobnie jak pękające naczynka i pajączki, mo-
gą mieć podłoże genetyczne. Na ich powstawanie wpływa 
również brak ruchu, osłabione mięśnie i uszkodzone za-
stawki żylne – wtedy krew zaczyna się cofać, wzrasta jej 
ciśnienie, a to powoduje nieprawidłowe poszerzenia żył. 
A to właśnie nic innego, jak żylaki.

Żylaki leczy się na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest 
leczenie farmakologiczne. Dostępne leki zmniejszają bó-
le i obrzęki kończyn oraz działają ochronnie na ściany żył 
i zastawki żylne. Kolejnym sposobem jest noszenie na co 
dzień podkolanówek, pończoch lub rajstop wykonanych ze 
specjalnego materiału, dzięki czemu naturalnie wspoma-
gamy odpływ krwi z kończyn oraz zapobiegamy powsta-
waniu obrzęków. W niektórych przypadkach niezbędne 
jest leczenie chirurgiczne. Wskazaniem są żylaki objawo-
we, powodujące znaczny defekt 

kosmetyczny oraz powikłania 
choroby żylakowej: nawracają-
ce zapalenia żylaków, krwoto-
ki z żylaków i zaawansowane 
zmiany skórne. Jak już zosta-
ło wspomniane – w każdym 
przypadku niezbędna jest 

konsultacja z flebologiem.
dr Zbigniew  
Grzybowski

dr n. med.  
Krzysztof Piorun
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Aby usunąć pajączki z twarzy, również 
duże naczynia żylne nawet do 

koloru niebieskiego czy fioletowego, 
wystarczy prosty i stosunkowo 

bezbolesny zabieg laserowy. 

Ginekomastia
– wstydliwy  
problem mężczyzn

Podejdź do problemu zadaniowo 

Aby zastosować optymalny sposób leczenia lekarz mu-
si dotrzeć do źródła problemu i postawić trafną diagno-
zę. Przyczyn ginekomastii może być wiele, a dolegliwość 
ta dotyka mężczyzn w bardzo różnym wieku, dlatego mi-
mo tego, że rozmowa na temat dolegliwości może być dla 
niektórych pacjentów krepująca należy szczerze i możliwie 
wyczerpująco odpowiadać na pytania lekarza w trakcie wy-
wiadu – mówi dr Krzysztof Piorun.

Przyczyny powstawania
Powiększanie się piersi u mężczyzn może być spowodowa-
ne zaburzeniem równowagi między poziomem androgenów 
i estrogenów, np. przez przyjmowanie środków dopingo-
wych, zawierających androgeny czy nadmierne spożywanie 
piwa i innych składników pokarmowych o działaniu estro-
gennym. Często przyczyną jest również zwiększenie ilości 
kobiecego hormonu - estradiolu w stosunku do męskiego 
testosteronu, a także innymi chorobami jak marskość czy 
rak wątroby, a także  nadczynność tarczycy. 

U mężczyzn wystepuje również tzw. pseudogineko-
mastia czyli ginekomastia tłuszczowa, która pojawia się 
u mężczyzn z otyłością, kiedy tkanka tłuszczowa groma-
dzi się w okolicach piersi.

Mamy na to sposób
W zależności od przyczyny powstania ginekomastii dobie-
ramy różne metody jej leczenia. Jeśli powstała ona jako 

Ginekomastia i powiększone piersi będące jej następstwem są jednym z najbardziej krępujących męskich problemów. Choć nie jest 
to choroba zagrażająca zdrowiu mężczyzny to jednak często wskazuje na zaburzenia hormonalne i może negatywnie wpływać na 
psychikę obniżając poczucie wartości i pewności siebie. O to, w jaki sposób można pozbyć się tego estetycznego problemu zapytaliśmy 
naszego specjalistę - chirurga plastyka dr. n. med. Krzysztofa Pioruna.

efekt uboczny innej choroby jak np. nowotworu czy mar-
skości wątroby zaczynamy od wyleczenia tego schorzenia. 
Bywa, że główną przyczyną jej powstania jest zażywanie 
leków, wtedy zalecamy jak najszybsze ich odstawienie 
bądź́ zastąpienie bezpiecznymi odpowiednikami. Jeśli źró-
dło problemu tkwi w zaburzeniach hormonalnych – może-
my je leczyć stosując testosteron lub przyjmując leki, które 
zahamują aktywność estrogenów. 

Jeśli mamy do czynienia z ginekomastią tłuszczową, 
która nie znika mimo wdrożonej diety i ćwiczeń, gineko-
mastią samoistną, czyli przetrwałą z okresu dojrzewa-
nia czy też ginekomastią, wywołaną innymi chorobami, 
których wyleczenie nie przyniosło zadowalających re-
zultatów zewnętrznych w postaci unormowania wyglą-
du gruczołów piersiowych - można skorzystać́ z leczenia 
chirurgicznego. 

Zabieg korekcji ginekomastii przeprowadza się na ogół po 
podaniu znieczulenia ogólnego i polega na usunięciu nad-
miaru tkanki tłuszczowej, gruczo-
łowej, a czasami również namiaru 
skóry oraz odtworzeniu prawidło-
wego wyglądu klatki piersiowej. 
Efekty operacji przywracają nie 
tylko właściwe proporcje męskiej 
sylwetki, ale też utraconą pewność 
siebie i właściwą samoocenę – pod-
kreśla dr Krzysztof Piorun.
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Przyszłość 
należy do nas.

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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Fot. Piotr Krajewski | pkrajewski.pl

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

Rzęskowo k. Gryfic

Otwarcie drugiej kliniki odbędzie się 
już w tym roku!

Serdecznie zapraszamy! 

ul. Topolowa 1
72-300 Rzęskowo

Rzęskowo

© autorzy OpenStreetMap
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Bydgoszcz

SZCZECIN   
KLINIKA CHIRURGII  
PLASTYCZNEJ
Gabinet konsultacyjny

Kontakt

GRYFICE - RZĘSKOWO 
KLINIKA CHIRURGII  
PLASTYCZNEJ

ul. Topolowa 1
72-300 Rzęskowo / k. Gryfic

tel. +48 787 503 008

CENTRALA TELEFONICZNA +48 94 35 38 165

Lotnisko
Szczecin–Goleniów 
60 km

KOŁOBRZEG   
KLINIKA CHIRURGII  
PLASTYCZNEJ

ul. Fredry 15 A
78-100 Kołobrzeg

tel. +48 787 503 006

Lotnisko
Szczecin–Goleniów 
95 km

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

chirurgiaplastycznakrajewski.pl

chirurgiaplastycznakrajewski klinikikrajewscy

Rezerwacje terminu, zapytania online: rezerwacja@chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Zadaj pytanie, opisz problem, wyślij zdjęcia.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

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

SŁUPSK  
KLINIKA CHIRURGII 
PLASTYCZNEJ 
Gabinet konsultacyjny


