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Pełna oferta zabiegów chirurgii 
plastycznej i medycyny estetycznej 

dostępna jest na 

www.plusmed.info.pl

Popraw swój wygląd i samopoczucie 
- nowoczesne zabiegi medycyny estetycznej w Centrum Medycznym Plus Med w Kielcach

Odmładzanie w go-
dzinę? To możliwe!
Chcesz w szybki sposób 
pozbyć się zmarszczek? 
Martwisz się drobny-
mi przebarwieniami? 
A może masz już dość 
rozstępów? Jeśli tak - to 
Centrum Medyczne 
Plus Med ma dla ciebie 
rozwiązanie - nowoczes-

ną platformę laserową Harmony XL Pro.
Platforma Harmony XL Pro to doskonałe rozwiązanie 
technologiczne, które umożliwia pomoc w leczeniu 
wielu schorzeń. To także wyjście naprzeciw rosnącym 
oczekiwaniom i potrzebom pacjentów, pragnących jak 
najlepszych i najbezpieczniejszych metod leczenia. 

Nowe urządzenie 
i nowe możliwości
Jak podkreśla lek. 
med. Karolina Paze-
ra – lekarz medycy-
ny estetycznej z Plus 
Med - platforma la-
serowa Harmony XL 
Pro ma szerokie za-
stosowanie. Za jego 
pomocą można m.in. 
zredukować zmarsz-
czki, blizny i rozstę-
py, usunąć zmiany 
pigmentacyjne, tatu-
aże, przebarwienia, 
zredukować płytkie 
i głębokie zmiany na-
czyniowe na twarzy 
i nogach, poddać skó-
rę liftingowi, leczyć  
grzybicę paznokci, trą- 
dzik, łuszczycę. Dzię-
ki temu znacznie poszerzyły się możliwości Centrum 
w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii.

Odmłodzenie skóry w godzinę
Wystarczy tylko godzina zabiegu z wykorzystaniem 
głowicy ClearLift, aby uzyskać skuteczny efekt odmła-
dzający. Laser aktywuje skórę do produkcji kolagenu 
i przebudowy, co w efekcie prowadzi do poprawy jej 
jędrności i napięcia. 

Natychmiastowy efekt estetyczny
Inna głowica - Dye-VL ma zastosowanie przy likwi-
dacji rumienia, redukcji przebarwień, zmian naczy-
niowych (tzw. „pajączków”), zmian pigmentacji skóry 
i likwidacji trądziku różowatego. Procedura jest bez-
pieczna i bezbolesna.

Skuteczne leczenie „pajączków”
Problem estetyczny „pajączków” można rozwiązać tak-
że przy pomocy lasera Harmony Nd:YAG, który umoż-
liwia leczenie płytkich i głębokich zmian naczyniowych. 

Bezbolesna epilacja
Inny problem rozwiązuje głowica Super Hair Removal, 
która pozwala pozbyć się nie tylko włosa, ale także jego 
cebulki. Działa termicznie, uszkadzając mieszka włoso-
wego i włos, zapobiegając jego odrastaniu. 

Odbudowa skóry
Harmony iPixel to doskonała metoda nie tylko dla 
tych, którzy pragną odmłodzić swoją skórę, ale także 
dla osób, które chciałyby zmniejszyć znamiona skórne 
i blizny (m.in. głębokie blizny potrądzikowe), a także 
zredukować rozstępy.

Medycyna estetyczna
Plus Med oferuje bardzo szeroki zakres usług z obsza-
ru medycyny estetycznej. Zmarszczki, utrata jędrności 
skóry, cellulit – to tylko niektóre mankamenty urody 
z jakimi radzą sobie specjaliści kliniki. Wszystkie zabie-
gi przeprowadzane są przez doświadczonych lekarzy, 
przy pomocy najnowocześniejszych metod. Pacjenci 
mają zagwarantowane bezpieczeństwo i skuteczność 
zabiegów.
- Od pewnego czasu obserwuję ogromny wzrost zain-
teresowania zabiegami medycyny estetycznej. Pacjentki 
są świadome, iż medycyna estetyczna daje im nie tylko 
możliwość upiększenia twarzy i ciała czy zlikwidowania 
drażniących przez lata defektów urody. Jest to również 
sposób na poprawę samopoczucia i wzmocnienie pew-
ności siebie. Wykonywanie zabiegów estetycznych prze-
staje być tematem tabu, nie jest już postrzegane jako coś 
niepotrzebnego i drogiego. Pacjentki rozpoczynające 
swoją przygodę z medycyną estetyczną często decydują 
się na zabiegi takie jak osocze bogatopłytkowe czy me-
zoterapia, a z czasem, decydują się na botoks, wypełnia-
cze. Wszystkie te zabiegi delikatnie podkreślają urodę, 
nie zmieniając rysów pacjentki. Aby rozwiać wszelkie 
wątpliwości najlepiej zgłosić się na konsultację, podczas 
której wspólnie ustalamy plan działania, odpowiadam 

na wszystkie pytania, a ostateczną decyzję co do zabie-
gu i efektu jaki mamy uzyskać - zawsze podejmuje Pa-
cjent – kontynuuje dr Karolina Pazera.

Toksyna botulinowa
W Plus Med stosowana jest toksyna botulinowa do 
leczenia nadpotliwości oraz do redukcji zmarszczek 
mimicznych i zmarszczek dolnej części twarzy czy li-
nii szyi. Szczególnie dobre rezultaty uzyskuje się w za-
biegach, których celem jest usuwanie zmarszczek pod 
oczami. 

Kwas hialuronowy
Do uzyskania efektu odmłodzenia i opóźnienia natural-
nych procesów starzenia się stosowany jest także kwas 
hialuronowy. Wykorzystywany jest on do przeprowa-
dzania zabiegów, takich jak modelowanie ust, wypeł-
nianie zmarszczek czy wolumetria twarzy. 

Mezoterapia igłowa
Plus Med oferuje również zabiegi kosmetyczne regene-
rujące i poprawiające stan skóry, takie jak mezoterapia 
igłowa. Jest to popularny zabieg niechirurgiczny, w cza-
sie którego w głąb skóry wprowadzane są substancje 
aktywne, których efektem jest usuwanie zmarszczek 
i bruzd, nawilżenie i wygładzenie skóry, poprawa jej 
jędrności, czy redukcja cellulitu. Mezoterapia wyko-
rzystywana jest również do poprawy ukrwienia skóry 
głowy, a przez to pobudzenia wzrostu i wzmocnienia 
włosów. 
W placówce można też poddać się odmładzającym 
zabiegom peelingu medycznego, w czasie którego 
poprzez złuszczanie, a następnie regenerację, można 
spłycić zmarszczki, blizny, zlikwidować przebarwienia 
i skutki fotostarzenia skóry. Zabieg ten pobudza pro-
dukcję kolagenu i elastyny, ujędrniając i uelastyczniając 
skórę. Plus Med przeprowadza również zabiegi intra-
lipoterapii, czyli nieinwazyjnej techniki, pomagającej 
w redukcji tkanki tłuszczowej.

Centrum Medyczne Plus Med specjalizuje się 
w chirurgii naczyniowej, plastycznej, ogólnej oraz za-
biegach medycyny estetycznej. Ośrodek, zlokalizowany 
jest w centrum Kielc, dysponuje nowoczesnym blokiem 
operacyjnym, komfortowymi salami dla chorych i za-
awansowanym technologicznie sprzętem. Tworzy go 
wykwalifikowany zespół specjalistów z wieloletnim do-
świadczeniem. 
Nowoczesna infrastruktura, bogata oferta zabiegów, 
duże doświadczenie i pełen profesjonalizm lekarzy to 
atuty, które sprawiają, że wizyta jest korzystna dla każ-
dego, kto potrzebuje pomocy w zakresie chirurgii ogól-
nej, naczyniowej, plastycznej lub medycyny estetycznej.
Zapraszamy na konsultacje!


