
Czym kieruje się Pani w doborze zabiegów i technologii                  
w swojej klinice?

Edyta Słupczewska, właścicielka Kliniki Medycyny Estetycz-
nej Dermalogica: Proces wyboru zabiegów oraz technologii, 
które systematycznie wdrażamy do portfolio kliniki jest skru-
pulatnie przemyślany, wymaga obserwacji i testów, abyśmy mieli 
pewność, że usługa oraz zabiegi, które proponujemy, przyniosą 
nie tylko długofalowe efekty, ale przede wszystkim zagwarantują 
maksymalne bezpieczeństwo naszym pacjentom. Istotną kwestią 
są dla mnie certyfikaty oraz opinie ośrodków badawczych za któ-
rymi idzie najwyższa jakość oferowanych usług. Z tego właśnie 
powodu tak cenię współpracę z firmą ITP S.A., niekwestionowa-
nym liderem branży, specjalizującym się w selekcji najlepszych 
technologii światowych marek w zakresie medycyny estetycznej. 

Jakie są według Pani najważniejsze zalety procedury Nlift?

Nlift jest protokołem zabiegowym przyszłości, który wpisuje się 
w potrzeby każdej skóry, niezależnie od wieku. Musimy pamię-
tać, że starzenie się skóry jest złożonym procesem, który pole-
ga przede wszystkim na utracie objętości i zwiotczeniu tkanek. 
Dostarczane od wewnątrz i zewnątrz do skóry substancje czyn-
ne działają na głębokie warstwy skóry właściwej, dzięki czemu 
efekty widoczne są natychmiast po zastosowanym zabiegu. Nlift 
może pomóc w przywróceniu utraconej objętości twarzy w na-
turalny sposób, dodatkowo kształtuje i podkreśla piękno środ-
kowej części twarzy tworząc wyrazisty, młodzieńczy wygląd. Nlift 
poprawia kondycję skóry, odmładza ją oraz dotlenia, działa li-
ftingująco, przyspiesza proces regeneracji i wygładza zmarszczki.

Na czym polega łączenie zabiegów w procedurze Nlift i jak to 
działa na skórę?

Dr n. med. Mariusz Borkowski: Nlift to połączenie zabiegów 
z wykorzystaniem urządzenia Zaffiro, wypełniaczy NeauviaTM, 
profesjonalnej pielęgnacji kosmeceutykami NeauviaTM. Proce-
dura składa się z dwóch sesji zabiegowych. Podczas pierwszej 

z nich przeprowadzana jest mezoterapia NeauviaTM Hydro De-
luxe, która przywraca skórze witalność, głębokie nawilżenie          
i blask. Podczas drugiej sesji, specjalista wykorzystuje wypełnia-
cze dostosowane do potrzeb pacjenta, a dodatkowo wykonuje 
termolifting skóry Zaffiro, który zapewnia natychmiastowy efekt 
remodelingu obecnego kolagenu, jak i intensywnie pobudza 
fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych. Bez-
pośrednio po termoliftingu Zaffiro możemy przejść do poda-
nia kwasu hialuronowego. W tej sesji używamy dwóch prepa-
ratów: NeauviaTM Intense - mający na celu odbudowę objętości 
środkowej części twarzy, a także preparatu NeauviaTM Stimu-
late, który poprawia gęstość i elastyczność skóry. Nlift pomaga                     
w przywróceniu utraconej objętości twarzy w naturalny sposób, 
poprawia kondycję skóry oraz dotlenia, działa liftingująco, przy-
śpiesza proces regeneracji i wygładza zmarszczki. Efekty widocz-
ne są natychmiast po wykonanym zabiegu.  

Komu szczególnie można polecić Nlift i dlaczego?

Dr Sebastian Łopato: Zabiegi Nlift polecamy szczególnie tym 
pacjentom, którzy chcą kompleksowo zadbać o swój wygląd                 
w sposób prosty i małoinwazyjny. Protokół Nlift składa się bo-
wiem tylko z dwóch wizyt, a efekty są spektakularne i utrzymują 
się długo po zabiegach. Według badań po 21 dniach nawilżenie 
skóry wzrasta o 45%, a elastyczność aż o 60%. Wynika to z faktu, 
iż jest to cykl zabiegów o efekcie synergicznym. Zmiany zacho-
dzą we wszystkich warstwach skóry zapewniając głęboką rewita-
lizację i przebudowę skóry. Znacznej poprawie ulegają napięcie, 
koloryt i nawilżenie skóry. Procedury Nlift pozwalają również 
przywrócić objętość oraz poprawić owal twarzy poprzez wypeł-
nienie ubytków tkankowych. Po zabiegach w procedurze Nlift 
skóra jest ujędrniona, owal twarzy ulega poprawie, zauważalna 
jest znaczna poprawa napięcia skóry, zmarszczki są zredukowa-
ne, a pory mniej widoczne.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i dostępowi do 
najnowszych światowych technologii, urządzeń 

oraz preparatów upiększających skórę, na mapie 
urody, powstają wyjątkowe miejsca. Tu w Klinice 

Medycyny Estetycznej Dermalogica w Koszalinie, 
do odmładzania podchodzi się kompleksowo. 
A dowodem na to jest najnowszy w portfolio 

kliniki, zabieg Nlift, o który pytamy ekspertów. 
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