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Jed ną z tech nik la se ro wych za pew nia ją cych naj wyż szą sku tecz ność
i bez pie czeń stwo w ob sza rze mi ni mal nie in wa zyj nych pro ce dur me dy -
cy ny an ti-aging jest EN DO LI FT, słu żą cy do re struk tu ry za cji (na pię cia)
skóry i re duk cji tkan ki tłu szczo wej w obrę bie twa rzy i ca łe go cia ła.

Eufoton – Lasemar 1500 –
innowacyjna technika laserowa

Wy ko rzy sty wa ny do za bie gu EN DO LI -
FT la ser dio do wy LA SE maR 1500, opra co -
wa ny przez fir mę Eu fo ton, emi tu je pro mie -
nio wa nie o dłu go ści fa li 1470 nm, która sto -
so wa na jest w me dy cy nie już od 2009 ro ku.
Ta kie spek trum dzia ła nia la se ra po zwa la na
uzy ska nie opty mal ne go po wi no wac twa do
wo dy oraz wy so kie go po wi no wac twa do
tkan ki tłu szczo wej.

Dr Ric car do For te: „Istot ną kwe stią jest
fakt, że EN DO LI FT to tech ni ka (pro ce du ra),
a nie tech no lo gia, dzię ki której uzy sku je my
wie lo pła szczy zno we dzia ła nie. Po zwa la ona
osią gać wy so kie re zul ta ty przy za cho wa niu

bez pie czeń stwa, co dla mnie ja ko le ka rza jest
jed ną z klu czo wych za let. La ser po sia da cer -
ty fi kat FDA, a me cha nizm je go dzia ła nia po -
twier dzo ny jest przez licz ne ba da nia, co da je
gwa ran cję wspo mnia ne go bez pie czeń stwa”.

Me cha ni zmem dzia ła nia LA SE maR 1500
jest na tych mia sto wa re trak cja włókien ko la -
ge no wych, re struk tu ry za cja, na pię cie struk -
tur skóry, a na stęp nie sty mu la cja pro duk cji
no we go ko la ge nu oraz za gę szcze nie i uję dr -
nie nie skóry.

„Istot ne zna cze nie w tech ni ce EN DO LI FT
ma ją cien kie, bo nie co grub sze od ludz kie go
wło sa mi kro-optycz ne włók na o gru bo ści 200
i 300 mi kro nów. Są to świa tło wo dy II ge ne -
ra cji, które opra co wa ła fir ma Eu fo ton, da ją ce
moż li wość in dy wi du al ne go do bo ru za bie gu
do pa cjen ta w za leż no ści od je go po trzeb:
stop nia za a wan so wa nia wiot ko ści skóry, jak
rów nież ilo ści nadmier nie na gro ma dzo nej
tkan ki tłu szczo wej” – pod kre śla lek. Ar tur
Mar kow ski – spe cja li sta der ma to log z Po -
mor skie go Cen trum Me dy cy ny Este tycz nej
w To ru niu.

Do tych czas sto so wa ne urzą dze nia do
trans mi to wa nia ener gii we wnątrz tka nek wy -
ko rzy sty wa ły za zwy czaj du żo grub sze,
sztyw ne ka niu le, które wy ma ga ją uprze dnie -
go znie czu le nia, na kłu wa nia lub na ci na nia
skóry. Za sto so wa ne w EN DO LI FT mi kro
włók na nie wy ma ga ją ta kich do dat ko wych
dzia łań. Ich apli ka cja jest prak tycz nie nie wy -
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Ryc. 1. Dr Ric car do For te - chi rurg pla stycz ny.
Ga bi ne ty w Co mo, Me dio la nie i Chias so 
(Wło chy).



czu wal na dla pa cjen ta dzię ki te mu, że za koń -
cze nie włókien nie jest pła skie, tyl ko po sia da
for mę stoż ka, przez co ich wpro wa dze nie
jest ła twe i nie po zo sta wia śla du na skórze
pa cjen ta.

„Mi kro-optycz ne włók na fi bry no we ce -
chu je tak że pier ście nio wa emi sja ener gii,
dzię ki cze mu ener gia la se ra sku tecz niej sty -
mu lu je bar dziej po wierz chow ne war stwy
skóry, co w re zul ta cie po zwa la sku tecz niej
re du ko wać wiot kość skóry i spły cać drob ne
zmar szcz ki. Gięt kość włókien da je z ko lei
moż li wość lep szej pe ne tra cji w tkan ce i do -
tar cia do kło po tli wych oko lic twa rzy i cia ła,
co jest trud ne do osią gnię cia sto su jąc in ne
tech no lo gie z wy ko rzy sta niem sztyw nej ka -
niu li” do da je dr Mar kow ski.

Za sto so wa ne za tem w EN DO LI FT
włók na II ge ne ra cji  roz pra sza ją emi to wa ną
przez LA SE maR1500 ener gię, dzię ki cze mu
moż li we jest dzia ła nie za rów no na skórę (jej
na pi na nie i uję dr nia nie), jak i na tkan kę tłu -
szczo wą po wo du jąc jej li zę.

„Co istot ne, uzy ska ne za po mo cą 
EN DO LI FT re zul ta ty są za rów no na tych mia -
sto we, w wy ni ku re trak cji włókien ko la ge no -
wych i li zy ko mórek tłu szczo wych, jak i na ra -

sta ją ce, wi docz ne po 3-6 mie sią cach, kie dy
to ma miej sce za gę szcze nie i re struk tu ry za cja
skóry spo wo do wa na ini cja cją ne o ko la ge ne -
zy” - pod kre śla lek. Ma riusz Bor kow ski – 
le karz me dy cy ny este tycz nej i an ti-aging
z War sza wy.

„W cza sie jed nej pro ce du ry za bie go wej
moż na osią gnąć u pa cjen tów dwo ja kie ko rzy -
ści, tzn. za rów no li ftin go wać, jak i re du ko wać
nadmiar tkan ki tłu szczo wej. Bez pie czeń stwo
i ma ło in wa zyj ność tej pro ce du ry po zwa la mi
na to miast na jej za sto so wa nie w de li kat nych
ob sza rach twa rzy, ja ki mi są dol na oko li ca
oczu, owal twa rzy, podbródek, szy ja czy też
de kolt” – do da je dr Bor kow ski.

W tech ni ce EN DO LI FT do ce nia na jest
rów nież ła twość jej wy ko na nia. Jest to pro ce -
du ra nie chi rur gicz na i am bu la to ryj na, nie wy -
ma ga ją ca znie czu le nia. Okre su re kon wa le -
scen cji prak tycz nie brak, a pa cjent bez po śre -
dnio po za bie gu wra ca do co dzien nych
ak tyw no ści. EN DO LI FT nie wy ma ga po wta -
rza nia, jest pro ce du rą jed no ra zo wą. Waż nym
ar gu men tem jest rów nież nie wy so ki koszt za -
bie gu, przez co więk sza gru pa pa cjen tów
mo że sko rzy stać z tej for my le cze nia.
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Ryc. 2. Dr Ma riusz Bor kow ski - Le karz 
me dy cy ny, współwłaściciel brytyjskiej kliniki
SkinCare Bristol.

Ryc. 3. Dr Ar tur Mar kow ski - Der ma to log,
le karz me dy cy ny este tycz nej, Po mor skie 
Cen trum Me dy cy ny Este tycz nej w To ru niu.
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