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topowe 
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w praktyce

Zaawansowane technologie 

to dziś codzienność gabine-

tów kosmetycznych. Jak napi-

sał w artykule „Kultura techno-

logii” nasz ekspert z USA David 

Suzuki: Pytanie nie brzmi już 

„czy korzystasz z aparatury 

hi-tech?”, ale „z jakich apara-

tów korzystasz?”. W naszym 

dossier eksperci-praktycy: 

dr Magdalena Rogóż, dr n. 

med. Jacek Szwedo, Beata 

Wątorowska, Agnieszka 

Gomolińska – pracujący na 

co dzień z innowacyjnymi 

technologiami – zdradzają 

nam swoje recepty na efek-

tywną pracę z aparaturą 

hi-tech. 
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LNE: O  jakie urządzenia 
i  technologie najczęściej py-
tają klientki przychodzące 
do gabinetu i  jakie problemy 
skórne chcą  zlikwidować za 
ich pomocą? 
Dr Magdalena Rogóż: Klientki, 

które przychodzą do gabinetu, 

najczęściej szukają zabiegów ma-

jących na celu poprawienie stanu 

skóry w zakresie jędrności i gęsto-

ści, kolorytu cery, zniwelowania 

przebarwień, zmniejszenia rozsze-

rzonych porów oraz oczywiście 

zabiegów modelowania sylwetki. 

W  ostatnich latach bardzo duże 

zainteresowanie zyskują  między 

innymi zabiegi wykorzystujące 

technologię HIFU. Technologia 

ta wykorzystuje skoncentrowaną 

wiązkę ultradźwięków, która dzięki 

odpowiednio dobranym parame-

trom zostaje dostarczona na zapro-

gramowaną wcześniej głębokość 

w  skórze klienta poddawanego 

terapii. Może być rekomendowana 

jako zabieg mający na celu popra-

wę napięcia skóry, jak również jej 

,,zagęszczenie”. Polecana jest rów-

nież klientkom, które mają problem 

z  tzw. opadającą powieką górną 

i  dolną, utratą jędrności skóry na 

policzkach, podbródku, szyi i  na 

dekolcie. Jest to też metoda po-

zwalającą na modelowanie sylwetki 

– wykorzystujemy ją w celu poprawy 

stanu napięcia skóry na ramionach, 

brzuchu, udach i  nad kolanami. 

W procedurach zabiegowych znaj-

dziemy też zalecenia umożliwiające 

stosowanie HIFU w  celu likwidacji 

nadmiaru tkanki tłuszczowej. Za-

biegi te nie wykluczają naszych 

klientów z  życia codziennego, co 

przy obecnym trybie życia i  pracy 

jest bardzo ważnym argumentem 

przy podejmowaniu decyzji o  roz-

poczęciu terapii. Jednakże praca 

z  technologią HIFU wymaga dużej 

wiedzy i powinna być poprzedzona 

szkoleniem, w  trakcie którego zo-

staniemy nauczeni tzw. ,,mapowa-

nia twarzy i ciała”,  tzn. zostaniemy 

poinstruowani, w których okolicach 

nie wolno wykonywać zabiegów, 

w których wolno je przeprowadzać, 

ile energii powinno zostać podane 

do określonego obszaru zabiego-

wego, aby uzyskać właściwy efekt 

terapeutyczny, kiedy powinniśmy 

odmówić wykonania zabiegu, ja-

kie są przeciwwskazania i  jakie są 

zalecenia przed- i  pozabiegowe.

Bardzo popularna jest też radiofre-

kwencja mikroigłowa, łącząca w so-

bie dwie już wcześniej stosowane 

technologie – mikronakłuwanie 

skóry i  radiofrekwencję bipolarną. 

Innowacyjna technologia radiofre-

kwencji mikroigłowej została tak 

zaprogramowana, że obie techno-

logie działają w tym samym czasie 

na skórę klienta, powodując jej 

jednoczesne mechaniczne mikro-

uszkodzenie i  podgrzanie, które 

powoduje natychmiastową popra-

wę napięcia skóry i  pobudzenie 

innych mechanizmów przebudo-

wujących i  regenerujących naszą 

tkankę. Zabiegi te są rekomendo-

wane w celu poprawy gęstości skó-

ry, a także jej pogrubienia zarówno 

w  procedurach na twarz, jak i  na 

ciało. Przeprowadzone badania  

wykazały również bardzo dużą sku-

teczność tej terapii w  zabiegach 

niwelujących blizny i rozstępy. Jed-

nakże aby uzyskać efekty, należy 

przeprowadzić całą serię zabiegów. 

Niestety, zabiegi z wykorzystaniem 

technologii RF mikroigłowej wyklu-

czają naszych klientów na 2 do 7 

dni z normalnego funkcjonowania. 

Czas ten jest uzależniony od stanu 

skóry klienta i od jego tzw. mecha-

nizmów naprawczych. 

Kolejna technologia, o którą zaczy-

nają pytać klientki, to procedura 

łączona stosowana przy leczeniu 

zmian trądzikowych nazywana Se-

bacia, obecnie rekomendowana 

do stosowania tylko w gabinetach 

lekarskich. W  trakcie jednego za-

biegu stosowany jest preparat 

mający w swoim składzie mikroczą-

steczki złota (Sebacia) oraz jeden 

z  trzech laserów (diodowy, alek-

sandrytowy lub neodymowo-yago-

wy). Podczas zabiegu preparat jest 

dostarczany do wnętrza porów 

 Moim zdaniem 
tlenoterapia jest 
w Polsce zbyt 
słabo rozrekla-
mowana, nato-
miast za granicą 
bardzo znane 
aktorki polecają 
tego typu za-
biegi jako tzw. 
,,zastrzyk od-
mładzający”.  
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skórnych, a  następnie podgrze-

wany za pomocą odpowiedniego 

lasera. Ciepło, które tu powstaje, 

jest kierowane na gruczoły łojowe 

i  zablokowane pory, które prowa-

dzą do powstawania zapalnych 

zmian trądzikowych. Terapia pole-

ga na wykonaniu trzech sesji w od-

stępie 1 tygodnia. Badania, które 

były przeprowadzone m.in. w Sta-

nach Zjednoczonych na 600 pa-

cjentach w wieku od 16 do 35 lat, 

wykazały 89-procentową poprawę 

stanu skóry po zabiegach, a efekt 

utrzymywał się po 6 miesiącach 

od zakończenia kuracji. Obecnie 

są prowadzone dalsze obserwa-

cje i  badania na innych grupach. 

Niestety, terapia ta ze względu na 

swoją innowacyjność jest na razie 

dość droga, ale nie wyłącza osoby 

poddającej się jej działaniu z życia 

codziennego, ani nie wpływa na 

stan całego organizmu.

Warto też wspomnieć o zabiegach 

nieinwazyjnej lipolizy z wykorzysta-

niem lasera diodowego o długości 

fali 1060 nm, którego celem jest 

zniszczenie komórek tłuszczowych, 

a co za tym idzie – uzyskanie efektu 

odchudzenia obszaru poddane-

go zabiegowi. We wcześniejszych 

technologiach wykorzystywano 

ciepło lub zimno. Aby uzyskać za-

dowalający efekt, należało wykonać 

bardzo dużo zabiegów, a dyskom-

fort występujący w trakcie ich prze-

prowadzania był dla wielu tak duży, 

że po jednym zabiegu rezygnowali 

z  kolejnych. W  nowej technologii 

dochodzi do niszczenia komórek 

tłuszczowych w procesie podgrza-

nia laserem o  długości fali 1060 

nm do temperatury 42–47 stopni. 

Zabieg może być wykonywany na 

takie części ciała, jak brzuch, bio-

dra, boczki, pośladki, ramiona, 

wewnętrzna oraz zewnętrzna stro-

na ud. Liczba rekomendowanych 

zabiegów dobierana jest indywidu-

alnie, w zależności od ilości tkanki 

tłuszczowej występującej u klienta. 

Zaleca się wykonanie 1 do 2 zabie-

gów, które zapewniają najlepsze 

efekty w  postaci redukcji tkanki 

tłuszczowej. Klienci określają ten 

zabieg jako umiarkowanie bolesny, 

a odczucia uzależnione są od indy-

widualnego progu bólu. W trakcie 

zabiegu skóra jest naprzemien-

nie nagrzewana i  ochładzana, co 

znacznie poprawia komfort. Jest 

to zabieg nieinwazyjny i  zaraz po 

jego wykonaniu można wrócić do 

codziennych czynności. 

Dr Jacek Szwedo: Najczęściej 

zadawane są pytania dotyczące 

poprawy napięcia skóry, eliminacji 

tkanki tłuszczowej i cellulitu. Jeżeli 

chodzi o  technologie, to najczę-

ściej pytania dotyczą ultradźwię-

ków, kriolipolizy, radiofrekwencji, 

fali akustycznej czy masażu podciś-

nieniowego.

Beata Wątorowska: Trzeba pod-

kreślić, że klienci gabinetów ko-

smetycznych są w tej chwili bardzo 

wyedukowani. Mają dostęp do in-

formacji dzięki telewizji, mediom 

społecznościowym czy czasopi-

smom. Trafi ają do nas klienci z bar-

dzo różnymi problemami (popęka-

ne naczynka, blizny, przebarwienia, 

starzenie się skóry, zmarszczki, trą-

dzik itp.). Aby pomóc tym osobom 

w  ich problemach, konieczne jest 

posiadanie różnych urządzeń z za-

awansowanymi technologiami.

Agnieszka Gomolińska: W  na-

szym gabinecie klientki najczęściej 

pytają o  urządzenia likwidujące 

wiotczenie skóry twarzy i ciała. Nie-

wiele z  nich wspomina o konkret-

nej technologii – częściej słyszymy 

uogólnienia typu: „HIFU” czy „pla-

sma”. Sporo klientów pyta o lasery, 

chociaż wielu z  tych, którzy kiedyś 

skorzystali z  zabiegu laserowego, 

jest rozczarowana. To rozczarowa-

nie w  zakresie efektów ubocznych 

zabiegu versus efekt końcowy. 

Moim zdaniem wynika to z  faktu, 

że zbyt lakonicznie tłumaczymy 

efekty. Sama nieraz łapałam się 

na tym, że kiedy mówiłam: zabieg 

wymaga, aby powtórzyć go ok. 6 

razy, a  klientka krzywiła się z  nie-

smakiem, to zaczynałam tłumaczyć, 

że już po pierwszym powinnyśmy 

 Skuteczność sprzę-
tu zależy od wielu 

czynników – po-
cząwszy od rodzaju 

sprzętu, jego rzeczy-
wistych parametrów, 

po wiedzę osoby 
wykonującej usługę, 
często umiejącej po-
łączyć kilka techno-

logii czy zabiegów 
dla uzyskania ocze-

kiwanych efektów.  
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obserwować „jakiś” efekt. Większość z nas porusza 

się po podobnym gruncie! Od długiego już czasu 

nie idę na kompromisy i mówię, że efekt wymaga X 

powtórzeń zabiegu i będzie narastał w ciągu roku 

od rozpoczęcia zabiegów.

Jakie urządzenia przynoszą najbardziej 
spektakularne efekty i w jakim zakresie?
B.W.: W  walce z  rumieniem spektakularne efekty 

daje technologia CPL. Dziś nie wyobrażam sobie 

pracy bez lasera Nd-Yag, którym zamykam naczyn-

ka. W walce z wszelkiego rodzaju bliznami dosko-

nałe efekty przynosi zastosowanie radiofrekwencji 

mikroigłowej. Natomiast w  przypadku usuwania 

owłosienia od lat niezastąpiony jest laser diodowy.

J.S.: Uważam, że jest to nieco prowokacyjne py-

tanie, bo przecież nie urządzenia wykonują zabie-

gi, a  terapeuci. Potrzebne jest dobre rozpoznanie 

problemu pacjenta, odpowiedni dobór terapii i jej 

przeprowadzenie. Dla przykładu jeżeli układ hor-

monalny pacjentki nie działa prawidłowo, to we-

dług mnie żadna terapia antycellulitowa nie będzie 

skuteczna. Zatem potrzebna jest współpraca z  in-

nymi specjalistami, aby uzyskać pożądane efekty. 

Urządzenia w rękach terapeuty mogą być bardziej 

lub mniej przydatne. Ja bardzo szczegółowo spraw-

dzam konkretne modele aparatów przed ich zaku-

pem. Moda i kampanie reklamowe mają dla mnie 

drugorzędne znaczenie. 

W  poszczególnych terapiach najczęściej wykorzy-

stuję następujące urządzenia:

 › eliminacja tkanki tłuszczowej – (zabiegi łączone) 

kriolipoliza + fala akustyczna, 

 › eliminacja cellulitu – (zabiegi łączone) radialna 

fala akustyczna + skupiona fala akustyczna + ma-

saż ciśnieniowy, 

 › poprawa napięcia skóry – RF i zamierzam dokupić 

urządzenie wyposażone w technologię HIFU.

A.G.: Z  moich obserwacji wynika, że najbardziej 

zauważalne efekty, nie mylić ze „spektakularne”,  

przynoszą karboksyterapia i RF. Doskonale radzi so-

bie także igłowy RF.

Jakich zabiegów z wykorzystaniem aparatu-
ry hi-tech wykonuje się w państwa gabinecie 
najwięcej?
M.R.: Ostatnio najwięcej wykonuję zabiegów z wy-

korzystaniem radiofrekwencji mikroigłowej i  tech-

nologii HiFU – zalecam je klientkom jako procedurę 

mającą na celu tzw. wielopoziomową przebudowę 

skóry. Wspomagam te zabiegi jeszcze technologią 

laserową (laserem aleksandrytowym i Nd–Yag w za-

leżności od wskazań), jak również stosuję techno-

logię radiofrekencji monopolarnej i  tlenoterapię. 



Moim zdaniem tlenoterapia jest 

w  Polsce zbyt słabo rozreklamo-

wana, natomiast za granicą bardzo 

znane aktorki rekomendują tego 

typu zabiegi jako tzw. ,,zastrzyk 

odmładzający”. Tak samo o zabie-

gach tego typu mówią moje klient-

ki, które właśnie procedurę łączenia 

ostatnich 2 technologii nazywają 

,,cudowną bankietówką”. W  trak-

cie jej przeprowadzania wykonuję 

najpierw zabieg radiofrekwencji, 

a  następnie stosuję bezigłowy za-

strzyk, który dostarcza tlen do war-

stwy podstawnej naskórka.

B.W.: Ja staram się w  swoich ga-

binetach wprowadzać  wszystkie 

sprawdzone technologie. 80% mo-

ich klientów to klienci stali, którzy 

oczekują nowości i  ich potrzebują. 

Po wprowadzeniu każdej nowej 

usługi czy technologii to właśnie 

ona cieszy się największą popular-

nością. Istnieje również „sezono-

wość” zabiegów z wykorzystaniem 

aparatury hi-tech. W okresie letnim 

wykonujemy dużo zabiegów likwi-

dujących lokalne nagromadzenie 

tkanki tłuszczowej. Jesienią i  zimą 

bardzo często zamykamy naczynka 

czy usuwamy owłosienie laserem 

diodowym. Wtedy wykonujemy 

dużo zabiegów laserowych.

J.S.: Bez wątpienia u  nas hitem 

jest fala akustyczna. To bardzo uni-

wersalny bodziec. Używam go do 

zabiegów estetycznych, jak też do 

rehabilitacji pacjentów po opera-

cjach estetycznych. Poprawia bo-

wiem proces gojenia i  strukturę 

blizn pooperacyjnych.

A.G.: W  naszym gabinecie zdecy-

dowanie przeważa depilacja lase-

rowa, RF i karboksyterapia.

Od czego pani/pana zdaniem 
zależy skuteczność stosowa-
nia danego sprzętu?
M.R.: Na skuteczność danego 

sprzętu ogromy wpływ ma wła-

ściwy dobór zabiegu do proble-

mu, z  którym boryka się klient. To 

działanie musi być poparte wiedzą 

zdobytą w trakcie kształcenia przez 

osobę wykonującą zabiegi. Nale-

ży zrozumieć mechanizm powsta-

wania zmian i  niedoskonałości na 

skórze klienta, a  następnie należy 

dobrać odpowiednią terapię z wy-

korzystaniem właściwej aparatury. 

Oczywiście przed rozpoczęciem 

danej procedury zabiegowej na-

leży przeprowadzić dokładny wy-

wiad z klientem, aby był on osobą 

świadomą tego, co będziemy robi-

li, i  aby dla osiągniecia celu ściśle 

z  nami współpracował. Przed roz-

poczęciem zabiegu należy przepro-

wadzić konsultację, podczas której 

należy omówić sposób postępowa-

nia przed, jak i po zabiegu, a także 

poinformować klienta o  ewentual-

nych skutkach ubocznych.

B.W.: Moim zdaniem skuteczność 

stosowania sprzętu zależy od wie-

lu czynników – począwszy od ro-

dzaju sprzętu, jego rzeczywistych 

parametrów, po wiedzę osoby 

wykonującej usługę, często umie-

jącej połączyć kilka technologii czy 

zabiegów dla uzyskania oczekiwa-

nych efektów. Dużo zależy również 

od dokładności wykonania zabiegu 

oraz od zastosowania się klienta do 

zaleceń przed- i pozabiegowych.

 Rynek wymusza na 
nas ciągłą stymulację 
klientów i zakupy no-

wych rozwiązań. Są 
zatem sytuacje, w któ-

rych kupuje się jakiś 
sprzęt tylko po to, aby 

utrzymać klientów, 
którzy przychodzą do 
nas na inne zabiegi.  
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J.S.: Kluczowa jest prawidłowa kwalifi kacja do za-

biegu, umiejętne dobranie terapii i dokładne prze-

prowadzenie procedur. Równie ważne jest umiejęt-

ne łączenie różnych rodzajów zabiegów.

A.G.: Zdecydowanie od umiejętności operatora. 

Osobiście bardzo boję się tzw. chińskich sprzętów, 

ale nie raz widziałam, jak specjalista potrafi  z nich 

wycisnąć niewyobrażalne maksimum w przeciwień-

stwie do sytuacji odwrotnej – dobrego sprzętu 

i kiepskich umiejętności osoby wykonującej zabieg. 

Spotkałam trenerów, którzy po cichu informowali, że 

parametry trzeba potroić i dopiero wtedy uzyskuje-

my efekt, ale też zwiększa się ryzyko skutków ubocz-

nych.  Ma to zastosowanie do lasera depilacyjnego, 

do HIFU, które testowałyśmy, ale to taniec na ostrzu 

noża i tylko bardzo doświadczony operator potrafi  

przewidzieć dalekie skutki. Intuicja, w tym zakresie, 

wynika z wiedzy i doświadczenia. 

Co w praktyce oznacza termin rentowności 
sprzętu – jak planować tego rodzaju inwe-
stycje? Po ilu zabiegach sprzęt powinien się 
zwracać, aby inwestycja była opłacalna?
M.R.: W obecnych czasach, gdy kosmetologia roz-

wija się bardzo intensywnie, co chwilę pojawiają 

się nowe technologie i urządzenia. Wspaniale by-

łoby, gdyby sprzęt amortyzował się dość szybko. 

Jednak  gdy na rynku pojawia się nowe urządzenie 

wykorzystujące jakąś innowacyjną technologię, to 

na samym początku kosztuje ono dość dużo. Ide-

alnie jest, jeśli urządzenie ,,zwróci” nam się po ok. 

50–70 zabiegach. Jednak czasami, gdy inwestujemy 

większą ilość gotówki, musimy być przygotowani, 

iż zacznie ono na siebie zarabiać dopiero po wy-

konaniu 100, a czasami 150 zabiegów. Musimy się 

zastanowić, czy podejmujemy takie ryzyko i wpro-

wadzamy nową technologię, której jeszcze nikt do-

okoła nas nie ma i  to my będziemy prekursorami, 

jednocześnie licząc się z tym, że na chwilę ,,zamrozi-

my” pieniądze. Musimy zawsze się  zastanowić, czy 

urządzenie, które kupujemy, jest faktycznie innowa-

cyjne, czy nie możemy uzyskać identycznego efek-

tu, stosując inne urządzenia czy technologie, które 

już posiadamy u siebie w gabinecie.

J.S.: Optymalnie byłoby, gdyby koszty zakupu urzą-

dzenia zwróciły się po 12–18 miesiącach. Jednak 

zdarza się, że wybieram urządzenia nierentowne, 

które uzupełniają ofertę zabiegową w  mojej prak-

tyce. Niekiedy są one potrzebne pacjentom w sku-

tecznym leczeniu i kupuję je, choć wiem, że na nich 

stracę. Zwracam też baczną uwagę na koszty eksplo-

atacji, takie jak serwis i elementy zużywające się.



B.W.: Mając dużą bazę stałych 

klientów, nie boję się inwestować 

w technologie, gdyż wiem, że moje 

klientki chętnie korzystają z każdej 

nowej aparatury. Najważniejsze 

jest jednak, aby sprzęt, w  który 

się inwestuje, był wykorzystywany, 

a nie stał w gabinecie jako ozdoba. 

Zakup nowoczesnej aparatury jest 

dużym wydatkiem dla gabinetu, ale 

w  obecnych czasach klienci tego 

oczekują. Jeżeli nie zainwestujemy 

w dobre, sprawdzone technologie, 

możemy często stracić klienta. Na-

leży jednak dbać o kompleksowość 

usług i nie zapominać o „białej ko-

smetyce”.

A.G.: To bardzo istotna kwestia, 

bo rynek wymusza na nas ciągłą 

stymulację klientów i  zakupy no-

wych rozwiązań. Są zatem sytuacje, 

w  których kupuje się jakiś sprzęt 

tylko po to, aby utrzymać klientów, 

którzy przychodzą do nas na inne 

zabiegi. Są też sytuacje, w których 

kupuje się „topowy” sprzęt tylko 

po to, żeby pozyskać klientów na 

zupełnie inne typy kuracji. Trudno 

więc mówić o  tak skrupulatnym 

przeliczeniu. Należy jednak roz-

ważać wypożyczanie urządzeń, bo 

takich ofert jest coraz więcej. Tutaj 

kłania się dobre planowanie, bo 

w wypadku wynajmowania sprzętu 

nie można zaoferować klientowi 

zabiegu ad hoc i  u  każdego spe-

cjalisty. 

W  jaki sposób sprawdzacie 
państwo wiarygodność fi rmy, 
od której kupujecie sprzęt?
M.R.: Ze względu na fakt, iż z  ko-

smetologią czynnie jestem zwią-

zana od 1996 roku, poznałam dość 

dużą grupę fi rm z  branży kosme-

tologicznej. Jednak jeśli chodzi 

o  wiarygodność fi rmy i  sprzętu, 

podczas zakupu najczęściej kieruję 

się informacją na temat technolo-

gii, która jest tam wykorzystywana. 

Proszę o przedstawienie mi badań 

na temat bezpieczeństwa i skutecz-

ności technologii oraz urządzenia. 

Pytam też o  ewentualny serwis, 

szybkość reakcji po zgłoszeniu 

usterki, jestem również zaintereso-

wana, czy fi rma zapewnia urządze-

nie zastępcze na okres naprawy 

mojego sprzętu.

B.W.: Bardzo ważne jest, aby takich 

zakupów dokonywać w  fi rmach, 

które na rynku są długo, mają do-

brą opinię i gwarantują nam dobry, 

szybki i sprawdzony serwis pozaku-

powy. Każdy sprzęt, również nowy, 

potrzebuje wymiany części eksplo-

atacyjnych, aparat może też od-

mówić współpracy, a  każdy dzień 

przestoju to wymierna strata fi nan-

sowa i wizerunkowa. Na rynku jest 

wiele fi rm, ale bardzo istotny jest 

całokształt współpracy, zwłaszcza 

gdy aparatura jest już po okresie 

gwarancyjnym.

J.S.: Najważniejszy jest umiejętny 

dobór sprzętu i  tego dokonuję 

bardzo ostrożnie. Pierwszy etap se-

lekcji to naukowe bazy danych, np. 

PubMed. Tam są dość wiarygod-

ne artykuły opisujące skuteczność 

zabiegów. Następnie staram się 

pozyskać urządzenie do przetesto-

wania i  sprawdzam je w  praktyce. 

 Kluczowe jest roz-
poznanie problemu 

pacjenta, odpowied-
ni dobór terapii i jej 

przeprowadzenie. 
Jeżeli układ hor-

monalny pacjentki 
nie działa prawi-
dłowo, to według 

mnie żadna terapia 
antycellulitowa nie 

będzie skuteczna.  
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Co do samych dystrybutorów, to ich rzetelność też 

jest bardzo ważna. Każdy sprzęt może się zepsuć, 

więc warunki serwisu gwarancyjnego i pogwaran-

cyjnego są istotne. Jednak po 20 latach obraca-

nia się w tym środowisku raczej już wiem, czy dany 

dystrybutor dba o  kontrahentów, czy chce tylko 

sprzedać urządzenie i mieć problem z głowy.

A.G.: W pierwszej kolejności opieram się na reko-

mendacjach koleżanek prowadzących podobną 

działalność. Doskonałą wymianę doświadczeń dają 

mi wszelakie konferencje i spotkania branżowe. To 

na nich, w kuluarach, dzielimy się swoimi sposoba-

mi pracy i „odkryciami” w zakresie urządzeń. 

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie dystrybutora: 

gdzie sprzęt jest produkowany, na jakich podze-

społach (np. w  zakresie laserów), jak długiej gwa-

rancji udziela sprzedawca, czy w  umowie widnieć 

będzie zapis o sprzęcie zastępczym na czas ewen-

tualnej naprawy – w  jakim czasie fi rma go dostar-

czy, co i  jak często będziemy musiały w  sprzęcie 

wymieniać (jakie są koszty tych elementów),  jak 

długo działa fi rma na polskim rynku i  jakie może 

przedstawić rekomendacje i czy sprzęt ma niezbęd-

ne certyfi katy.

Proszę o podzielenie się sposobami na skutecz-
ne reklamowanie zabiegów sprzętowych – jaki 
rodzaj przekazu, jakie działania, jaka reklama-
okazały się najbardziej skuteczne?
M.R.: Jeśli chodzi o reklamę, to wraz z moimi wspól-

niczkami jesteśmy zwolenniczkami tzw. ,,poczty 

pantofl owej”. Oczywiście posiadamy stronę inter-

netową, Facebooka, miałyśmy audycje w  radiu – 

ale w naszym akurat przypadku najwięcej klientek 

trafi a do nas z tzw. polecenia osób  zadowolonych 

z  naszych usług i  z  efektów, które udaje nam się 

uzyskać na ich twarzach i ciałach.

B.W.: Wszystko zależy od tego, w  jakim miejscu 

znajduje się gabinet i  do jakich klientów chcemy 

dotrzeć.  Media społecznościowe, reklama w  In-

ternecie czy mediach lokalnych mogą przynieść 

różne efekty. Chyba najskuteczniejszą reklamą jest 

wykwalifi kowany personel, który sam przekonany 

o skuteczności zabiegu, poleci go klientce i sprze-

da usługę.

A.G.: Moim zdaniem najlepiej działa rekomenda-

cja, czyli reklama z  polecenia. Dziś w  wielu miej-

scach, prosi się klientów o  podzielenie się opinią 

w  zamian za zabieg, zniżkę lub inną gratyfi kację. 

Chodzi o  prawdziwe opinie prawdziwych ludzi. 

Ruch na Facebooku pod reklamą danego urzą-

dzenia też można w  ten sposób „podkręcić”. Od 

dłuższej chwili uwaga „poszukujących” przeniosła 



Specjalista i szkoleniowiec z zakresu 

nowoczesnych technologii. Współ-

właścicielka gabinetu kosmetyki 

estetycznej ,,Akademia Urody” we 

Wrocławiu. Autorka wielu publikacji 

naukowych.

Doświadczony specjalista rehabi-

litacji pomedycznych w zabiegach 

poprawiających urodę. Twórca 

autorskiego programu fi zjoterapii 

po operacjach estetycznych. Od 

2013 r. związany z Kliniką Dr. Szczyta 

w Warszawie.

Kosmetolog, prezes Stowarzysze-

nia na rzecz Rozwoju Kosmetologii 

„Przyjazna Kosmetyka”.

Kosmetolog, konsultant medyczny 

w Face & Body Institute w Krakowie, 

ekspert w mediach. Specjalizuje się 

w zaawansowanych procedurach es-

tetycznych, propagując jednocześnie 

holistyczne metody pracy.

Dr Magdalena Rogóż Dr n. med. Jacek Szwedo

Beata Wątorowska Agnieszka Gomolińska
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się z tzw. salonów na vlogi – czyli lu-

dzie poszukują prawdziwych opinii. 

Wciąż niesłabnącą renomę mają re-

klamy wielkoformatowe ukazujące 

efekt, a zaczynające się od proble-

mu: Grzybica paznokci? – pozbądź 

się jej w  10 minut! Najnowocze-

śniejszy laser już u nas....

Największy hit w  aparaturze hi-
-tech ostatnich lat to pani/pana 
zdaniem…
M.R.: Technologia HIFU i  zabiegi 

mające na celu mikronakłuwanie 

naskórka (przy użyciu światła la-

serowego czy urządzeń) w  celu 

uzyskania poprawy stanu skóry. 

Podczas stosowania tych zabiegów 

bazujemy na odpowiedzi naszego 

organizmu na bodziec pochodzący 

z zewnątrz, a wywołujący w obrębie 

naszej skóry stan zapalny. Pobu-

dzamy w  ten sposób naszą skórę 

do samoregeneracji. Oczywiście 

skóra do takich zabiegów musi być 

wcześniej w  odpowiedni sposób 

zdiagnozowana i przygotowana.

J.S.: Potwierdzam – HIFU oraz AWT 

fala akustyczna – bodziec o niesły-

chanych i  wszechstronnych możli-

wościach, jednak w tym przypadku 

potrzeba jeszcze dopracować me-

todykę. Może nie jest tak popularny 

jak HiFU, jednak sądzę, że wkrótce 

to się zmieni.

A.G.: Nie znalazłam takiego. Dla 

mnie przełomem jest umiejętność 

łączenia zabiegów i  wiedza, jak 

tego dokonać.

Najbardziej „przereklamowana”
technologia na rynku…
M.R.: Moim zdaniem mezoterapia 

bezigłowa.

B.W.: Uważam, że nie ma zarów-

no najbardziej przereklamowanej 

technologii, jak i  najlepszej tech-

nologii „do wszystkiego”. Ważne, 

aby kupić aparaturę o   właściwych 

parametrach oraz odpowiednio 

kwalifi kować klientów do zabiegu. 

Nie należy również oczekiwać „cu-

dów”, tylko skupić się na systema-

tycznej pracy z klientem.

J.S.: W  moim przekonaniu zasto-

sowanie naświetlań LED do odchu-

dzania jest mocno kontrowersyjne.
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