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M imo, że lat 
przybywa, 
dusza zawsze 
p o z o s t a j e 
młoda, dlate-

go staramy się jak najdłużej za-
chować młody wygląd i spraw-
ność fizyczną. Zmarszczki, 
linie czasu wypisane na twarzy, 
najwyraźniej wskazujące nasz 
wiek, możemy łatwo zatuszo-
wać, wygładzić lub usunąć przy 
pomocy zabiegów upiększają-
cych. Medycyna estetyczna zaj-
muje się odmładzaniem skóry 
i zapobieganiem jej starzeniu 
się. Gdy pojawiają się pierw-
sze oznaki procesu starzenia, 
celem medycyny estetycznej 
jest działanie rekonstrukcyjne  
i odtworzenie jej taką, jaką była 
przed tym procesem. Do dys-
pozycji mamy również zabiegi 
kosmetyczne i odmładzające, 
poprawiające jakość skóry, jej 
wygląd, koloryt czy napięcie.

Zanim specjalista rozpocz-
nie odejmować naszej skórze 
lat, warto rozejrzeć się za eks-
pertem w tej dziedzinie, który 
nie tylko doradzi, ale również 
profesjonalnie zajmie się na-
szym problemem. Specjali-
sta medycyny estetycznej dr 
Paulina Żurawik, przyjmująca  
w klinice My Medyk, tego ro-
dzaju problemami zajmuje 
się od wielu lat. Dr Paulina 
Żurawik ukończyła liczne, pre-
stiżowe kursy w Polsce oraz w 
Wielkiej Brytanii. Dr Żurawik 
specjalizuje się głównie w za-
awansowanych technikach 
odmładzania skóry oraz w 
profilaktyce przeciwstarzenio-
wej. Zakres świadczenia usług  
przez dr Paulinę Żurawik to:
● kurze łapki;
● zmarszczka lwia;
● zmarszczki czoła; 
● zmarszczki palacza;
● wypełnianie zmarszczek 
    kwasem hialuronowym 
    oraz zabiegi z botoxu;
● mezoterapia w okolicach
    twarzy, szyi, dekoltu i dłoni;
● modelowanie owalu twarzy;
● powiększanie oraz 
    podkreślanie konturów ust;

● podnoszenie opadających 
    kącikow ust;
● opadające powieki;
● bruzdy na szyi i dekolcie;
● poprawa linii żuchwy 
    – lifting Nefretete;
● modelowanie konturu 
    brody;
● dziąsła widoczne podczas 
    uśmiechu;
● leczenie przerostów mięśnia
    żwacza;
● nadpotliwość pach i czoła.

Nowa broń w walce  
ze zmarszczkami
Zarówno kobiety, jak  

i mężczyźni pragną, aby ich 
skóra jak najdłużej pozostała 
bez zmarszczek. Są one jed-
nak nieuniknionym efektem 
starzenia się. Najczęstszym 
rodzajem zmarszczek są 
zmarszczki mimiczne, któ-
re powstają pod wpływem 
grymasów pojawiających 
się na naszej twarzy, takich 
jak śmiech, złość czy zdzi-
wienie. Z czasem jędrność 
i sprężystość młodej skóry 
zaczyna ulegać pogorsze-
niu. Dzieje się tak za sprawą 
podtrzymujących ją włókien 
kolagenowych, które stają 
się coraz mniej elastyczne  
i dlatego zmarszczki pogłę-
biają się. Na samym początku 
pojawiają się tzw. kurze łapki  
w kącikach oczu, potem lwia 
zmarszczka pomiędzy brwia-
mi i zmarszczki na czole. To 
one sprawiają, że nasza twarz 
sprawia wrażenie smutnej lub 
nawet czasem groźnej. Istnie-
je jednak sposób, aby pozbyć 
się niechcianego efektu sta-
rzenia. To zastrzyki z toksyny 
botulinowej, które również, w 
swojej rozbudowanej ofercie, 
posiada klinika My Medyk. 

Czym jest botox?
To metoda prosta i niechi-

rurgiczna. Wygładza bruzdy 
między brwiami i na czole, 
wygładza również niewielkie 
zmarszczki wokół oczu. Niwe-
luje zmarszczki już istniejące, 
jednocześnie zapobiegając po-
wstawaniu nowym. Zabieg in-
jekcji toksyny botulinowej nie 
trwa długo – to 10 minut bez-
bolesnej aplikacji, a efekt utrzy-
muje się około sześciu miesięcy 
po pierwszym zabiegu.

Toksyna botulinowa stoso-
wana może być nie tylko do wy-
gładzania zmarszczek. Zaleca 
się ją do leczenia nadpotliwości 
dłoni, stóp oraz pach. Pomaga 
też w leczeniu schorzeń do-
tyczących kurczy mięśni oraz 
tików nerwowych, w leczeniu 
spastyczności u dzieci z pora-
żeniem mózgowym, a w okuli-
styce stosuje się ją do leczenia 
zeza oraz kurczu powiek. Tok-
syna botulinowa sprawdza się 
jako substancja pomagająca 
zwalczać uporczywe bóle gło-
wy, a podana w odpowiednie 
miejsce czoła i karku leczy mi-
grenę. Klinika My Medyk przy-
gotowała dla swoich pacjentów 
specjalną promocję na zabiegi 
medycyny estetycznej, w któ-
rych cenie zawiera się darmo-
we dostrzyknięcie do 4 tygodni 
po zabiegu. Oferta skierowana 

jest zarówno do pań, jak i pa-
nów. Zaoszczędzić można aż 
do £60! Dodatkowo promocja 
dotyczy również wszystkich 
wypełniaczy kosmetycznych, 
które klinika oferuje 10% ta-
niej. Taki promocyjny zawrót 
głowy potrwa do końca grud-
nia. W medycynie estetycznej 
stosuje się także wypełniacze 
Restylane. To krystaliczny żel 
kwasu hialuronowego – po-
lisacharydu, który naturalnie 
występuje w ludzkim orga-
niźmie. Restylane rewitalizuje  
i odnawia objętość skory, po-
prawia jej delikatność. Wydo-
bywa to, co w niej naturalnie 
piękne. Cała linia produktów 
Restylane przeznaczona jest 
do korekcji zmarszczek, bruzd 
i fałdów oraz do poprawy kon-
turów twarzy i ust.

Dlaczego kwas 
hialuronowy?
Ludzki organizm poprzez 

własny system enzymatyczny 
rozkłada kwas hialuronowy, 
w efekcie czego Restylane na-
turalnie się wchłania. Jest to 
metoda bardziej naturalna,  
a efekt jest natychmiastowy – 
usta jędrne o zwiększonej ob-
jętości, skóra bardziej gładka 
i elastyczna, naturalny kontur 
twarzy bardziej wyrazisty. To 
stuprocentowe wydobycie na-
turalnego piękna niezależnie 

od wieku. Medycyna este-
tyczna wiąże się ściśle z ko-
smetologią, której zadaniem 
jest utrzymanie skóry w jak 
najlepszej kondycji, odmło-
dzenie jej czy nadanie skórze 
świetlistego wyglądu. Innymi 
słowy – wszystko, co dla skóry 
zdrowe i przyjemne. W klinice 
My Medyk w Londynie kosme-
tycy, to obdarzeni dużą wiedzą 
teoretyczną, praktyczną oraz 
ogromnym doświadczeniem 
specjaliści. Jacek Melon i Mi-
chał Filipiak, którzy specja-
lizują się także w kosmetyce 
laserowej i nanotechnologii.  
W zakresie usług dotyczących 
zabiegów odmładzających każ-
dy znajdzie odpowiedni także 
dla siebie. Są tu zabiegi takie, 
jak głębokie oczyszczanie twa-
rzy, zabiegi głęboko nawilżają-
ce z kompleksem lipidowym. 
Takie, które likwidują przebar-
wienia i blizny oraz takie, które 
pomagają w leczeniu trądziku. 
Zabiegi liftingowe, laserowe 
(odmładzające) przy użyciu 
światła. Kosmetycy My Medyk 
proponują również koktajle 
witaminowe młodości, hydro 
– mikrodermabrazję, która 
poprzez ścieranie warstw na-
skórka wygładza i odświeża 
skórę, poprawiając jej koloryt 
i elastyczność. Cosmelan – no-
woczesną terapię usuwającą 

przebarwienia, która dostoso-
wana jest do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. Wśród za-
biegów znajdziemy też kawi-
tację, czyli ultradźwięki, dzięki 
którym zmniejsza się komórki 
tłuszczowe, zwiotczałą skórę 
brzucha, nóg i rąk oraz cellulit. 
Najnowszym i najpopularniej-
szym zabiegiem kosmetycz-
nym dostępnym w klinice jest 
elektrostymulacja, czyli der-
malift twarzy i ciała – zwany 
również gimnastyką mięśni, 
który ujędrnia, poprawia krą-
żenie i koloryt skóry.

Klinika My Medyk rów-
nież dla pacjentów chcących 
skorzystać z usług specjalisty 
kosmetologii przygotowała 
atrakcyjną ofertę – darmowe 
konsultacje medycyny este-
tycznej i kosmetologii oraz dla 
pierwszych pacjentów zniżki 
na wybrane zabiegi. 

Pamiętaj, że Twoje piękno 
to Twój wybór.
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tel. 0208 997 9191
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 „Najnowszym zabiegiem 
kosmetycznym dostępnym  
w klinice jest elektrostymulacja, 
czyli dermalift twarzy i ciała, 
zwany również gimnastyką 
mięśni, który ujędrnia, poprawia 
krążenie i koloryt skóry.


