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jakość ich życia. Dlatego szczególną uwagę poświęcamy pokoleniu, 
które dopiero zaczyna świadomie o siebie dbać, chcemy stworzyć 
dla nich przestrzeń w klinikach medycyny estetycznej – wyjaśnia 
dyrektor generalny Neauvia Poland. I dodaje, że technologie te 
mają wiele do zaofero wania również starszym pacjentkom i pa-
cjentom.

GŁADKO I BEZ BÓLU
Laser EpilMe jest odpowiedzią marki Neauvia na rosnące zapotrze-
bowanie na zabiegi epilacji w gabinetach medycyny estetycznej. 

– Dotychczas największą niedogodnością związaną z epilacją 
był ból. Pacjenci często byli tak zniechęceni po pierwszym zabiegu, 
że nie przeprowadzali wymaganej serii, a co za tym idzie, nie mogli 
być usatysfakcjonowani wynikiem. W przypadku EpilMe zadbano 
o wyjątkowy system chłodzenia, który w znacznym stopniu niwelu-
je ten problem – tłumaczy Ireneusz Matuszczak. EpilMe został za-
projektowany do bezpiecznego wykonywania zabiegów epilacji. Jest 
wyposażony w diodę laserową z mocą optyczną 4000 W i skuteczny 
na wszystkich fototypach skóry. W głowicę wbudowano chłodzenie 
na poziomie 1°C, dzięki czemu zabieg jest komfortowy dla pacjenta.  

– Jak to działa? EpilMe generuje wiązkę laserową o długości 
808 nm. Wywołuje to efekt selektywnej fototermolizy polegającej 
na tym, że macierz włosa zostaje podgrzana, co prowadzi do jej 
uszkodzenia, a naskórek i otaczające tkanki pozostają bezpieczne – 
tłumaczy ekspert. 

Dodaje, że laser EpilMe wraz z głowicą jest przeznaczony do 
terapii hirsutyzmu (czyli nadmiernego owłosienia ciała i  twarzy 
u kobiet) oraz trwałego usuwania owłosienia. – Można go stosować 
również przy zapaleniu mieszków włosowych oraz problemach 
z wrastającymi włosami. Dodatkową korzyścią jest to, że podczas 
zabiegu dochodzi do usunięcia powierzchownych przebarwień na 
skórze – podkreśla nasz rozmówca.

REKONWALESCENCJA NIEPOTRZEBNA
Druga nowość w ofercie Neauvia Poland to LaserMe – urządzenie 
przeznaczone do nieablacyjnego resurfacingu skóry. – Ten frakcyj-
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R ynek medycyny estetycznej w dużej mierze opiera 
się dziś na zabiegach wykorzystujących urządzenia 
medyczne, a ogromna część z nich wykorzystuje 
technologie laserowe. O  najnowszych rozwiąza-
niach rozmawiamy z Ireneuszem Matuszczakiem, 

dyrektorem generalnym Neauvia Poland – firmy, której produkty 
zostały wyróżnione w naszym plebiscycie Fashion Magazine Beau-
ty Awards – oraz z dr Bartoszem Pawlikowskim, dermatologiem 
i ekspertem laseroterapii.  

FRONTEM DO MŁODYCH 
– Nowości w  naszym portfolio to dwa lasery diodowe LaserMe 
i EpilMe – mówi Ireneusz Matuszczak. Podkreśla, że celem Neauvia 
Poland jest dotarcie z informacjami na ich temat przede wszystkim 
do młodych pacjentów – tych, którzy dopiero decydują się na wyko-
nywanie zabiegów medycyny estetycznej lub robią je od niedawna. 

– Zależy nam na odczarowaniu medycyny estetycznej 
w oczach młodych ludzi, bo wielu z nich kojarzy się ona z przery-
sowaniem. Chcemy sprawić, by zrezygnowali z tych uprzedzeń. 
Będzie to możliwe, jeśli ich pierwsze doświadczenia z zabiegami 
będą pozytywne, a ich rezultaty będą satysfakcjonujące i poprawią 
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ny, nieablacyjny laser wyposażony w  diodę działa na 
zasadzie frakcjonowania skóry za pomocą skupionej 
wiązki laserowej, co prowadzi do regeneracji i przebu-
dowy skóry, ale – co ważne – bez uszkodzenia naskórka. 
Dzięki temu pacjent może bezpośrednio po zbiegu wró-
cić do normalnej aktywności. Punkty działania lasera 
są równomiernie rozmieszczone, z możliwością dosto-
sowania odległości miedzy nimi od 0,8 mm do 4 mm. 
Energia dostarczana do skóry w jednym punkcie może 
być regulowana – tłumaczy Ireneusz Matuszczak. 

Zwraca uwagę, że wpływanie na skórę za pomocą 
mikrouszkodzeń akceptują nawet osoby nastawione na 
naturalne sposoby przeciwdziałania starzeniu, bo jest 
to metoda, która zmusza skórę do regeneracji. 

Dyrektor generalny Neauvia Poland wyjaśnia, że 
frakcyjne, nieablacyjne lasery działają na skórę z niedo-
skonałościami za pomocą skupienia światła na głęb-
szych jej warstwach. Pozwala to rozbić tkankę blizno-
watą w taki sposób, że po zabiegu nie ma potrzeby 
rekonwalescencji (w odróżnieniu od procedur bardziej 
agresywnych, np. laserów ablacyjnych). 

Ogromną zaletą LaserMe jest szerokie spektrum 
działania. Po pierwsze głowica lasera pozwala praco-
wać na dużych obszarach zabiegowych, ale umożliwia 
też opracowanie trudno dostępnych okolic. Po drugie 
laser ten można wykorzystać do osiągnięcia wielu róż-
nych efektów – od spłycenia zmarszczek, przez popra-
wę tekstury i jakości skóry, po usunięcie drobnych, po-
wierzchownych przebarwień, blizn potrądzikowych i rozstępów. 

– Wierzę, że LaserMe będzie pomocą szczególnie dla tych 
młodych pacjentów, którzy potrzebują konkretnego rozwiązania, 
by poczuć się ze sobą dobrze i komfortowo. Pamiętajmy, że im 
wcześniej zaczniemy zabiegi, tym lepsze będą ich efekty, bo młoda 
skóra regeneruje się szybciej i lepiej – podsumowuje Ireneusz Ma-
tuszczak.

BEZPIECZEŃSTWO I PRECYZJA
– Jako dermatolog cenię technologię laserową za możliwość precy-
zyjnego oddziaływania na tkanki oraz szerokie jej zastosowanie: do 
korekcji wyglądu, usuwania blizn pooperacyjnych i defektów po 
chorobach dermatologicznych – wyjaśnia dr Bartosz Pawlikowski.  

Tłumaczy, że dostępne technologie są coraz bardziej precy-
zyjne, stają się coraz powszechniej dostępne i coraz lepiej przebada-
ne. – Stosujący je lekarze chcą być pewni efektów, dlatego technolo-
gie te są poddawane kontroli urzędów certyfikacyjnych, które 
wymagają specjalistycznych badań. Wszystko to ma wielkie zna-
czenie dla skuteczności i bezpieczeństwa – podkreśla ekspert. 

Do bezpieczeństwa pacjentów istotne są rów-
nież szkolenia lekarzy. – Dzięki nim możemy precy-
zyjnie posługiwać się laserami, dobierając urządzenia 
i  parametry do potrzeb poszczególnych osób. Efekt 
końcowy zależy od czasu trwania impulsu, mocy 
energii, wiedzy o tym, jaki minimalny poziom jest 
niezbędny dla osiągnięcia określonego skutku – mówi 
dr Pawlikowski. 

Wskazuje, że jednym z  najważniejszych udo-
skonaleń zastosowanych w laserach było użycie w jed-
nym impulsie dwóch długości fali – jednocześnie lub 
po kolei. Takie rozwiązanie skraca czas zabiegu i gwa-
rantuje bardziej złożony wpływ na tkanki. 

PODWÓJNA SKUTECZNOŚĆ
Pisząc o laserowych nowościach, nie mogliśmy pomi-
nąć tych w ofercie ITP SA. – Bardzo ciekawym przy-
kładem nowoczesnego podejścia do stosowania tech-
nologii  laserowej  jest  Stellar  M22  Photofabulous  
– podpowiada dr Pawlikowski. 

Wyjaśnia, że zabieg ten wykorzystuje sekwencję 
dwóch technologii. – Zoptymalizowane światło OPT, 
czyli technologia Stellar M22, usuwa niepożądane 
przebarwienia i zmiany naczyniowe ze skóry, a laser 
frakcyjny ResurFX stymuluje produkcję nowych włó-
kien kolagenowych i  elastynowych w  głębszych jej 
warstwach. Połączenie tych technologii to komplek-
sowe rozwiązanie odmładzające skórę, które już pod-

czas jednej sesji zabiegowej umożliwia uzyskiwanie doskonałych 
rezultatów oraz rozwiązywanie wielu problemów związanych ze 
starzeniem się skóry – zachęca nasz rozmówca. 

Dodaje, że Stellar M22 Photofabulous gwarantuje również 
wiele innych pozytywnych efektów, takich jak odmłodzenie skóry, 
redukcja plam starczych i  posłonecznych, usuwanie drobnych 
zmarszczek, redukcja blizn potrądzikowych, rumienia i rozszerzo-
nych naczyń krwionośnych, a  także niwelowanie nierówności 
struktury i kolorytu cery. 

Doktor Pawlikowski wyjaśnia, że w zależności od problemu 
sesja trwa 15–30 minut. – Podczas przykładania lasera do skóry 
możemy poczuć ciepło, ale sam zabieg jest delikatny i pacjenci nie 
powinni odczuwać dyskomfortu. Już jedno spotkanie daje zauwa-
żalną zmianę, ale optymalne rezultaty uzyskuje się po 3–5 sesjach 
wykonanych w odstępach 2–6 tygodni – tłumaczy.

Warto wykorzystywać możliwości laserów. To urządzenia, 
które w  kontrolowany sposób polepszają wygląd skóry i  można 
z nich regularnie korzystać. To branża, która stale się rozwija i jesz-
cze nieraz zaskoczy nas kolejnymi innowacjami. FO
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