
Liposukcja wyjątkowo 
bezpieczna

Klinika Skin Laser Lubelscy to jednak znacznie 
więcej niż tylko zabiegi laserowe. Można tu znaleźć 
najnowocześniejsze technologie, dostępne tylko 
w  kilku miejscach w  Polsce. Takim zabiegiem jest 
małoinwazyjna liposukcja ultradźwiękowa Vaser 
Lipo. Różni się od tradycyjnej tym, że fale odnajdują 
tkankę tłuszczową i zamieniają ją w emulsję, która 
zostaje następnie odessana za pomocą specjalnej, 
cieniutkiej sondy. To bezpieczny zabieg, bez narkozy 
i brutalnego działania na tkankę tłuszczową. Pacjent 
od razu może funkcjonować z minimalnymi sińcami 
i nacięciami. – Wprowadziliśmy do swojej oferty zabieg 
Vaser Lipo, ponieważ jest wyjątkowo skuteczny i bez-
pieczny – tłumaczy dr Krystyna Lubelska. – Ultradź-
więki pozwalają na delikatne usunięcie tłuszczu, bez 
naruszania nerwów oraz naczyń krwionośnych.

Zatrzymać 

Klinika Skin Laser Lubelscy (wcześniej Skin 
Laser Studio) swoją nazwę zawdzięcza najbo-
gatszej ofercie zabiegów laserowych na Śląsku. 
Personel o zabiegach laserowych wie prawie 
wszystko. – Jako pierwsi w regionie zakupiliśmy 
24 lata temu laser do celów medycyny estetycznej. 
Od tego czasu wiele się zmieniło. Stale rozbudo-
wujemy i unowocześniamy naszą ofertę laserote-
rapii – mówi dr Krystyna Lubelska, specjalista 
dermatolog, właścicielka Kliniki z kilkudziesię-
cioletnim doświadczeniem w medycynie este-
tycznej. W ofercie Kliniki znajdują się lasery do 
bezbolesnej depilacji nawet jasnych włosów 
oraz różne lasery regenerujące i ujędrniające 
skórę, usuwające zmiany brodawkowe, naczy-
niowe, blizny i tatuaże.  

Piękno w zgodzie z naturą

Dr Krystyna lubelska

W samym sercu Katowic, w zabytkowej 
kamienicy mieści się miejsce przyjazne 
Pięknu. Niczym w powrocie do przeszłości, 
w każdym gabinecie rozgościły się tu 
machiny i mikstury, które mają niezwykłe 
zdolności. Ich powołaniem jest zatrzymywać, 
a nawet cofać czas, w możliwie naturalny 
sposób. Miejsce, o którym mowa, to Skin 
Laser Lubelscy – największa na Śląsku 
Klinika Medycyny Estetycznej.



Skalpel w Skin Laser Lubelscy za-
stąpiły ultradźwięki Ulthera i bezin-
wazyjne nici liftingujące PDO. A efekt? 
Taki, jak po chirurgicznym liftingu. 
Może nie całkiem. Zabieg Ulthera 
i  PDO łączy coś jeszcze – pierwszy 
efekt widać zaraz po zabiegu, a da-
lej organizm uruchamia intensywną 
produkcję kolagenu. – Zarówno przy 
zabiegu Ulthera, jak i nićmi liftingują-
cymi PDO, nie ma nagłej metamorfo-
zy, czy obrzęku, nie są konieczne szwy. 
Twarz rozkwita i młodnieje stopniowo 
przez kilka miesięcy – opowiada dr 
Krystyna Lubelska, która ma duże 
doświadczenie w  przeprowadzaniu 
takich zabiegów. Ich efekty można 
zobaczyć na stronie internetowej 
Kliniki skin-laser.pl. 

Własny tłuszcz tylko 
gdzie indziej

Vaser Lipo to wiodąca tech-
nologia na świecie nie tylko do 
liposukcji, ale również do prze-
szczepów. Daje ogromnie moż-
liwości w  kształtowaniu sylwetki 
za pomocą naturalnego materia-
łu. – Z pobranej tkanki tłuszczowej 
eliminujemy stare i  słabe komórki 
tłuszczowe, które mają słabe szanse 
na ponowne przyjęcie się – tłuma-
czy dr Lubelska. – Do przeszczepu 
używane są wyłącznie młode, silne 
komórki tłuszczowe, niezwykle bo-
gate w komórki macierzyste. Efekty 
po ich przeszczepie utrzymują się 
dużo dłużej niż w  przypadku ko-
mórek otrzymywanych z  surowicy, 
niedających efektu wypełnienia. 
Przeszczepione komórki służą do 
modelowania twarzy, dłoni, pier-
si, czy pośladków. To żywe ko-
mórki, doskonale zintegrowane 
z ciałem i naturalnie wchłanialne. 
Mają jeszcze jedną zaletę, ogrom-
ny potencjał regeneracyjny. Po-
prawiają jakość skóry i  tkanki 
podskórnej. 

Otwarta w 1992 roku Klinika to jed-
na z pierwszych tego typu placówek 
w Polsce i pierwsza na Śląsku. Nad 
jakością zabiegów czuwa dr Krysty-
na Lubelska, specjalista dermatolog 
z 24 letnim doświadczeniem w Me-
dycynie Estetycznej, specjalizująca 
się w leczeniu trudnych przypadków 
z  zakresu medycyny estetycznej. 
Dr Krystyna Lubelska regularnie roz-
wija swoje umiejętności. Doświad-
czenie zdobywała m.in. w  presti-
żowych Klinikach w  Nowym Jorku, 
Wiedniu, Heidelbergu i Paryżu. Ma-
gazyn „Who is Who”, prezentujący 
sylwetki najbardziej znanych ludzi na 
świecie, nazwał dr Krystynę Lubel-
ską pionierem w stosowaniu w Pol-
sce laseroterapii i  pomaganiu Pola-
kom w podniesieniu ich samooceny, 
poprzez poprawianie wyglądu.

Lifting bez skalpela

Materiał Partnera

Klinika Medycyny Estetycz-
nej - Skin Laser Lubelscy:

•	 Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej;

•	 Wszystkie najnowsze 
światowe technologie; 

•	 24 lata doświadczenia;

•	 1000 Klientów mie-
sięcznie

11
SKIN LASER lubelscy




