Innowacyjne technologie i zabiegi
w Klinice Viva-Derm
Viva-Derm to jedno z najstarszych war-

szawskich centrów dermatologii estetycznej, które kreuje i wprowadza na polski rynek
zabiegi, metody oraz techniki gwarantujące
bezpieczeństwo, efekt i zadowolenie pacjentów. W tym roku pojawiło się w Klinice
wiele nowych urządzeń i zabiegów. Mówi
o nich dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska
właścicielka Viva-Derm, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, współzałożycielka i prezes Fundacji Medycy Anti-Aging, które stworzyło Międzynarodowe Centrum
Kształcenia Anti-Aging.
– Niewątpliwym hitem 2017 roku będzie zabieg regeneracyjny przy użyciu skoncentrowanych czynników
wzrostu i komórek macierzystych CD34+ z wykorzystaniem produktu CGF LIQUID firmy Medif. Różnica
CGF LIQUID w porównaniu z innymi terapiami osoczem bogatopłytkowym polega na tym, że w tym przypadku uzyskujemy nie tylko koncentrat osocza w postaci roztworu (czynniki wzrostu CGF) wykorzystywany
do mezoterapii (szczególnie na okolicę powieki dolnej,
górnej wargi i owalu twarzy), ale również skoncentrowane czynniki wzrostu CGF plus komórki macierzyste
CD34+ (specjalna technika podgrzewania i mieszania).
Dzięki żelowej konsystencji możemy podać je jako wypełniacz służący do korekty ust, dłoni, szyi oraz
dekoltu. To absolutna innowacja – podkreśla doktor Barbara Walkiewicz-Cyrańska – jestem przekonana, że będzie to hit najbliższych lat.
W Viva-Derm dostępna jest również rewolucyjna technologia
PicoGenesis. Prawidłowe usunięcie tatuażu i jego pigmentacji
to nie lada wyzwanie, tatuaże
są bowiem w różnych formach

i kolorach – zauważa doktor Cyrańska. Wymagana jest idealna kombinacja technologii
– odpowiednia długości fali, prawidłowy czas
trwania impulsu i odpowiedni poziom energii,
co jest kluczowe dla prawidłowego procesu
leczenia.
Nowatorski laser PICO Genesis™ zapewnia skuteczny, bezpieczny, nie termiczny
sposób leczenia zmian i rewitalizacji skóry. Łączy on zalety
dwóch bardzo skutecznych długości fali w ultra krótkich impulsach. Picosekunda powoduje rozproszenie pigmentacji, modelując naszą skórę od nowa. Dzięki temu ma ona szansę
być jednolita oraz jaśniejsza już po jednym zabiegu.
Laser Enlighten PICO Genesis™ całkowicie zmienił moją pracę związaną z usuwaniem tatuaży. Odkąd go używam mogę
wreszcie spełnić oczekiwania moich pacjentów i swoje – podkreśla doktor Barbara
Walkiewicz-Cyrańska.

VIVA-DERM specjalizuje się
w profesjonalnym odmładzaniu
i anti-aging.
Zespół wysoko wykwalifikowanych dermatologów,
lekarzy medycyny estetycznej, urologów, kosmetologów, fizjoterapeutów i kosmetyczek zapewnia usługi na najwyższym poziomie.
Holistyczne podejście do pacjentów
oraz indywidualny program leczenia sprawiły, że VIVA-DERM
zyskało duże grono zadowolonych i stałych klientów. Atutem
Kliniki jest także dostęp do najnowocześniejszej technologii
i aparatury medycznej.
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