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– „Ae sthe ti ca”: Czym jest ty tu ło wa „al -

ter na ty wa”?

– Dr Urszu la Bru mer: To pla zma –

zwa na czwar tym sta nem sku pie nia.

Od dłuż sze go cza su podbi ja ry nek

me dy cy ny este tycz nej. Re wo lu cyj na

me to da z jej uży ciem to prze łom

w wal ce z nadmia rem skóry na po -

wie kach i je dy na sku tecz na al ter na ty -

wa dla chi rur gii pla stycz nej. Po twier -

dza ją to za rów no le ka rze, jak i pa -

cjen ci. Sto so wa łam już wie le me tod

i żad na z nich nie da wa ła tak szyb kich

i tak do brych re zul ta tów jak pla zma. 

– A: Co wy róż nia za bie gi z uży ciem me -

dycz nej pla zmy na tle in nych me tod? 

– U.B.: Przede wszy st kim – sku tecz -

ność rów na ble fa ro pla sty ce przy

znacz nie mniej szym ob cią że niu orga -

ni zmu i psy chi ki. Zo sta ła ona do ce -

nio na przez wie le pa cjen tek i pa cjen -

tów bo ry ka ją cych się z pro ble mem

utra ty ję dr no ści skóry w oko li cach

oczu. Wsku tek utra ty ela stycz no ści

oraz gra wi ta cji jej nadmiar opa da

w nie e ste tycz ny spo sób, zmniej sza jąc

oko i unie moż li wia jąc wy ko na nie ma -

ki ja żu. Na po cząt ku po ma gają me zo -

te ra pia i pe e lin gi, ale z upły wem cza -

su pro blem na ra sta i spę dza... sen

z po wiek. Wraz z po ja wie niem się

tech no lo gii pla zmo wej do ko na ła się

re wo lu cja w me dy cy nie este tycz nej,

która pod da je pod wąt pli wość przy -

szłość in wa zyj nych me tod. To, co

kie dyś wy ma ga ło chi rur gicz nych in -

ter wen cji, dziś z po wo dze niem moż -

na roz wią zać w mniej in wa zyj ny spo -

sób. Wie le osób nie ra dzi so bie z lę -

kiem na myśl o po waż nym za bie gu,

skal pe lu i dłu giej re kon wa le scen cji,

pod czas której cza sem po ja wia ją się

upo rczy we skut ki ubocz ne.
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– A: Na czym po le ga za bieg z wy ko rzy -

sta niem pla zmy?

– U.B.: Pla zma dzia ła punk to wo w le -

czo nym miej scu. To zjo ni zo wa na

ma te ria przy po mi na ją ca gaz. Po wsta -

je w ob sza rze łu ku elek trycz ne go,

po mię dzy igłą urzą dze nia (emi tu ją cą

im pul sy elek trycz ne) a po wierzch nią

skóry. Jej efek tem jest miej sco we po -

d nie sie nie tem pe ra tu ry, pro wa dzą ce

do od pa ro wa nia nadmia ru skóry.

Efek ty za bie gu są wi docz ne od ra zu.

Moż na go po wtórzyć, jed nak

w więk szo ści przy pad ków nie ma ta -

kiej po trze by.

– A: Ja kie są wska za nia do re a li za cji te go

ty pu za bie gu?

– U.B.: Oprócz ble fa ro pla sty ki, pla -

zma znaj du je za sto so wa nie w wie lu

in nych za bie gach, m.in. an ty-aging,

le cze niu trą dzi ku czy usu wa niu

włók nia ków, bro da wek, zna mion.

Po zy tyw ne efek ty za ob ser wo wa -

łam rów nież, wy ko rzy stu jąc pla zmę

na zmar szcz ki na szyi. Po nie waż

jest to du ża po wierzch nia, w ta kim

przy pad ku sto su je się in ne pa ra me -

try niż np. przy za bie gach na po -

wie ki.

– A: Skąd mieć pew ność, że wy bra li śmy

od po wie dni ga bi net ma ją cy za bieg

w ofer cie? 

– U.B.: War to zwrócić uwa gę, na ja -

kim urzą dze niu pra cu ją spe cja li ści.

Naj bar dziej do ce nia ny mi urzą dze -

nia mi są te, które cha rak te ry zu ją się

płyn ną re gu la cją mo cy łu ku pla zmo -

we go oraz je go ener gii. Istot ny dla

efek tu i bez pie czeń stwa za bie gu jest

frak cjo no wa ny tryb pra cy. Do dat ko -

wo ofe ru ją go to we pro gra my za bie -

go we. Za bie gi z wy ko rzy sta niem

me dycz nej pla zmy to obe cnie naj -

no wo cze śniej sza i przy ja zna al ter na -

ty wa wal ki z utra tą ela stycz no ści

skóry. Pa ra me try urzą dzeń moż na

do sto so wać tak, by mo gły po móc

na in dy wi du al ne przy pa dło ści pa -

cjen tów. 

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.

Dr Urszula Brumer – lekarz medycyny estetycznej. Jako jedyna w Polsce wykonuje w tak
szerokim zakresie zabiegi z wykorzystaniem własnych komórek regeneracyjnych 
i macierzystych. 

Specjalizuje się również w zabiegach nićmi liftingującymi i osoczu bogatopłytkowym.

Jest laureatką statuetek: Lwica Biznesu i za najlepszy produkt 2016 roku – odmładzanie
komórkami regeneracyjnymi i macierzystymi. Prowadzi blog www.urszulabrumer.pl 
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