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Bezpieczeństwo mezoterapii
Na bezpieczeństwo i skuteczność procedur z zakresu medycyny estetycznej
wpływa przede wszystkim precyzja wykonywania zabiegu, która zależy głównie
od doświadczenia lekarza go wykonującego. Istotnym czynnikiem, który
oddziałuje na dokładność i rzetelność prowadzonych procedur, jest również
zastosowane instrumentarium.
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Jedną z metod poprawiających precyzję i ergonomię wykonywania zabiegów mezoterapii jest
DERMAL WM firmy Bioceris.
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Juwena&Rozwój
Juwena zaprasza do współpracy młodych lekarzy, którzy chcą rozwijać się w dziedzinie
dermatologii. Wspieramy innowacyjne pomysły w tym obszarze medycyny. Posiadamy
doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych i współpracy z ośrodkami
akademickimi. Jeśli chcesz do nas dołączyć i współtworzyć odpowiedzialną dermatologię
czekamy na Twoją aplikację.
Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Paweł Pala, pawel.pala@juwena.pl
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