
Laser Tulowy:
usuwanie przebarwień, 
rozjaśnianie i remodeling skóry
Laser Tulowy LAVIEEN 1927 nm to innowacyjne urządzenie do usuwanie przebarwień, 
rozjaśniania i remodelingu skóry. Unikalna technologia zastosowana w tym aparacie pozawala 
na uzyskiwanie dobrych efektów z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa 
pacjenta

Przebarwienia i  starzejąca 

się powierzchnia skóry, to 

w  pewnym wieku problem 

prawie każdego z  nas. Do-

tychczas stosowane terapie, 

pomimo różnego stopnia 

skuteczności, wiązały się 
z  możliwością wystąpienia 

skutków ubocznych w  po-

staci długotrwałej rekonwa-

lescencji, zakażeń, blizno-

wacenia, czy powstawania 

nowych przebarwień po-

zapalnych. Laser LAVIEEN 

stanowi nowe podejście do 

leczenia nadmiernej pigmen-

tacji, wybielania, poprawy 

struktury skóry i blizn potrą-
dzikowych. Jest przykładem 

urządzenia, które pozwala 

uzyskać efekt estetyczny na-

zywany „Baby Face Beauty”.  

Bezpieczna technologia
Laser LAVIEEN o długości fali 

1927 nm jest bezkonkurencyj-

ny w działaniu w powierzch-

niowych warstwach skóry, 

czyszcząc je ze zmian pig-

mentowych i  aktywując pro-

cesy regeneracyjne. Badania 

histologiczne wykazują, że 

urządzenie celuje w warstwę 
pomiędzy naskórkiem, a skó-

rą właściwą, zachowując 

przy tym rogową warstwę na-

skórka, co przyczynia się do 

niskiego ryzyka działań nie-

pożądanych i szybkiej rekon-

walescencji. Laser jest wyjąt-
kowy, ponieważ użytkownik 

może poruszać się pomiędzy 

parametrami umożliwiającymi 

pracę w trybie nieablacyjnym, 

subablacyjnym i ablacyjnym. 

Wszechstronne 
działanie
Lekarz może wybrać abla-

cję lub koagulację naskórka 

w  zależności od wskazań. 
Sub-ablacyjny tryb pracy 

jest natomiast optymalnym 

rozwiązaniem do leczenia 

zmian pigmentacji pod-

stawnej warstwy naskórka 

(przebarwienia głębsze), 

w której występują duże ilo-

ści melanocytów i melaniny. 

Procedury z  użyciem lasera 

tulowego LAVIEEN 1927 nm 

nie są nadmiernie bolesne, 

a  proces regeneracji jest 

zdecydowanie krótszy, niż 
w  przypadku laserów CO2, 

czy laserów Er:YAG. Laser 

tulowy jest nowym, skutecz-

nym narzędziem dla leka-

rzy medycyny estetycznej 

i może mieć bardzo szeroki 

zakres zastosowań w  zależ-
ności od poziomu umiejętno-

ści użytkownika. LAVIEEN, to 

będzie nowy standard w  le-

czeniu przebarwień i  innych 

niedoskonałości skóry. 
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Piotr Niedziałkowski – specjalista chorób wewnętrznych i alergolo-

gii, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, prezes Polskiego 

Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej „POLME”, Kierownik 

Centrum Zdrowej Skóry w Warszawie. Skończył wydziała Lekarski 

Wojskowej Akademii Medycznej w  Łodzi oraz studia podyplo-

mowych z  zakresu medycyny estetycznej Warszawskiego Uni-

wersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej 

i  Anti-Aging oraz  Polskiej Akademii Dietetyki i Mikroodżywiania. 

Organizuje konferencje naukowe i szkolenia z zakresu medycyny 

estetycznej. To wieloletni pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, 

Pneumonologii i Alergologii oraz Zakładu Immunologii i Alergologii 

Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Me-

dycyną estetyczną zajmuje się od ponad 12 lat. Dzięki dużemu 

doświadczeniu klinicznemu w  leczeniu ciężko chorych pacjentów 

z  problemami internistycznymi, pneumonologicznymi, alergo-

logicznymi oraz  z  zaburzeniami odporności, potrafi  całościowo 

ocenić stan ogólny pacjenta i dobrać plan postępowania przeciw-

starzeniowego i estetycznego. Uważa, że pacjent jest wizytówką 
lekarza medycyny estetycznej, a zdrowie i naturalny wygląd to cele 

jakie powinny przyświecać każdej wizycie.

www.rynekestetyczny.pl8
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