
DR ANDRZEJ  
IGNACIUK

DR ANDRZEJ IGNACIUK
Dr Andrzej Ignaciuk to prekursor  

medycyny estetycznej w Polsce. Jest pre-

zesem Polskiego Towarzystwa Medycy-

ny Estetycznej i Anti-Aging oraz jednym  

z najbardziej cenionych i doświadczo-

nych lekarzy w tej dziedzinie. Specjalizu-

je się w korekcji defektów estetycznych 

twarzy przy użyciu toksyny botulinowej, 

wypełniaczy, kwasu polimlekowego oraz 

w diagnostyce i terapii cellulitu.

Adres: Al. Przyjaciół 9/6, Warszawa;

www.drignaciuk.pl

DR ALEKSANDRA 
JAGIELSKA

STHETIC
Klinika Sthetic powstała z pasji i wielo-

letniej pracy dr Aleksandry Jagielskiej 

– doświadczonego lekarza, międzynaro-

dowego eksperta i wykładowcy w dzie-

dzinie medycyny estetycznej. Wykonuje 

w niej pełen zakres zabiegów medycyny 

estetycznej i ginekologii z wykorzysta-

niem najnowocześniejszego sprzętu, 

w tym np. nowatorskie przeszczepy 

tkanki tłuszczowej bogatej w komórki 

macierzyste.

Adres: ul. Mokotowska 15A lok. 2B, 

Warszawa; www.sthetic.pl
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DR ARTUR 
ŚLIWIŃSKI

ART MEDICAL CENTER
Centrum chirurgii plastycznej AMC 

słynie z najnowocześniejszego sprzętu 

medycznego i standardów bezpieczeń-

stwa. Zespół lekarzy ma ponad 20 lat 

doświadczenia, a założyciel centrum  

medycznego – dr n. med. Artur Śliwiński 

– dba, aby osobiste potrzeby pacjentów 

były zawsze zgodne z harmonią ich ciała. 

AMC oferuje zabiegi w zakresie chirurgii 

ogólnej i plastycznej, ortopedii, chirurgii 

ręki, ginekologii i medycyny estetycznej.

Adres: ul. Langiewicza 28/U1, Szczecin;

www.artmedicalcenter.eu

 

DR MAGDALENA  
ŁOPUSZYŃSKA 

BELLA
Gabinet Kosmetyki Lekarskiej dr n. med. 

Magdaleny Łopuszyńskiej to miejsce,  

w którym specjaliści – lekarze i kosme-

tolodzy – dzięki bogatemu doświadcze-

niu i specjalistycznej wiedzy są w stanie  

odmienić życie pacjentów. Najlepsze efek-

ty uzyskuje się, łącząc tu różne metody 

leczenia: od farmakologicznego, poprzez 

zabiegi w gabinecie, na pielęgnacji domo-

wej kończąc.

Adres: ul. Piękna 19, Warszawa;

www.bella-derm.pl

Chcesz skorzystać z zabiegu medycyny estetycznej, ale nie wiesz gdzie? 
Przedstawiamy miejsca rekomendowane przez najlepszych  

specjalistów w kraju. 

MAPA MIEJSC 
GODNYCH POLECENIA

DR MACIEJ  
ROGALA

 

GOLD CLINIC
Klinika dr. Macieja Rogali oferuje szero-

ki wachlarz usług – od najbardziej pod-

stawowych zabiegów kosmetycznych, 

po zaawansowane zabiegi medycyny  

i ginekologii estetycznej. Jako pierwsza 

w Polsce oferuje laserowe zabiegi lecze-

nia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Adres: ul. Wielicka 43/2, Warszawa;

www.goldclinic.pl

 

www.goldclinic.plDR AGNIESZKA 
BLIŻANOWSKA 

WELLDERM 
Centrum Medycyny Estetycznej i Der-

matologii dr Agnieszki Bliżanowskiej, 

specjalisty dermatologa i eksperta medy-

cyny estetycznej o wieloletnim doświad-

czeniu, skupia lekarzy i kosmetologów  

o największych kompetencjach estetycz-

nych. Centra we Wrocławiu i Warszawie 

słyną z maestrii w wykonywaniu zabie-

gów iniekcyjnych, łączonych ze specja-

listyczną pielęgnacją i zabiegami z wy-

korzystaniem maszyn hi-tech. Pacjenci, 

poprawiając tutaj swoje niedoskonałości, 

zachowują swoją indywidualną urodę.

Adres: ul. Piękna 44, Warszawa;  

ul. Inowrocławska 21/2, Wrocław;

www.wellderm.pl
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DR TOMASZ  
HAMERA 

DR HAMERA
Dr Tomasz Hamera jest specjalistą chi-

rurgii ogólnej i flebologii, którą zajmuje 

się od 20 lat. W pracy korzysta z metod 

terapeutycznych takich jak fale radio-

we, klej medyczny, skleroterapia czy  

laseroterapia. W medycynie estetycz-

nej specjalizuje się od 10 lat. Jego filozo-

fia to dyskretne poprawianie wyglądu  

pacjenta. Stosuje wypełniacze, mezo-

terapię, toksynę botulinową, peelingi  

medyczne, operacyjne usuwanie żyla-

ków, zabiegi laserowe oraz bezinwazyjną  

blefaroplastykę powiek Plexr. 

Adres: Storrady-Świętosławy 

1c/6 piętro, Szczecin;

www.drhamera.pl

 
DR EWA  
RYBICKA 

ESTETICA NOVA
Klinika Estetica Nova dr Ewy Rybickiej 

to połączenie wiedzy, doświadczenia  

i pasji. Oferuje szereg procedur służących 

rewitalizacji i stymulacji skóry. Wyko-

rzystuje się tu także nowe technologie,  

m.in. karboksyterapię Fenix oraz urzą-

dzenie Cellactor skutecznie likwidujące 

cellulit.

Adres: ul. Opaczewska 43 lok. 4,

Warszawa; www.esteticanova.com.pl

 DR WALDEMAR 
JANKOWIAK

KLINIKA ESTETYKI CIAŁA
„Pacjent po zabiegu powinien wyglą-

dać lepiej, a nie tylko inaczej” – mówi  

dr Waldemar Jankowiak, założyciel 

Kliniki, który do pacjentów podchodzi 

holistycznie, oferując im usługi nie tylko 

z zakresu medycyny estetycznej, ale też 

odnowę biologiczną, kosmetykę, zajęcia  

z jogi i tai-chi oraz konsultacje psycho-

loga. To jeden z pierwszych ośrodków 

medycyny estetycznej w Polsce, który już 

od ponad 15 lat pracuje na swoją renomę.

Adres: ul. Margonińska 22, Poznań;

www.kec.pl

DR IWONA 
RADZIEJEWSKA-CHOMA 

SASKA CLINIC
Dr Iwona Radziejewska-Choma od ponad 

12 lat zajmuje się medycyną estetyczną, 

przeciwstarzeniową oraz flebologią.  

Dbałość o przywracanie klientom pięk-

nego i naturalnego wyglądu to jej pasja. 

Koncentruje się na zabiegach prewen-

cyjnych i pomaga odtworzyć to, co skóra 

utraciła z wiekiem.

Adres: ul. Saska 6a lok. 4, Warszawa;

www.radziejewska.pl

DR MARZENA 
LORKOWSKA-PRECHT 

ARTISMED
Gabinet medycyny estetycznej i kosme-

tologii dr Marzeny Lorkowskiej-Precht 

mieści się w urokliwej, przedwojennej 

willi w centrum Mokotowa. Zabiegana, 

po ciężkim dniu, w Artismed odzyskasz 

spokój, a wysokiej klasy profesjonaliści 

zadbają o twoje dobre samopoczucie.

Adres: ul. Bukowińska 21/25, Warszawa;

www.artismed.pl

DR MONIKA  
KUŹMIŃSKA 

YONELLE
Atuty medispa Yonelle Zwolińska  

Beauty Institute to personel zapew-

niający optymalny dobór zabiegów 

gwarantujących rezultaty estetyczne  

i lecznicze oraz satysfakcja i bezpieczeń-

stwo pacjentów. Jedną z głównych spe-

cjalizacji Instytutu Yonelle jest odmła-

dzanie wyglądu kobiet dojrzałych przy 

wykorzystaniu nowoczesnych, wyłącznie 

sprawdzonych i bezpiecznych technik.

Adres: ul. Gen. J. Zajączka 9A, Warszawa;

www.instytut.yonelle.pl

DR JULITA  
WOŁOWIEC 

ESTIME
entrum Medycyny Estetycznej i Stoma-

tologii dr Julity Wołowiec oferuje kom-

pleksową pomoc w przypadku wielu 

dolegliwości zdrowotnych i problemów 

natury estetycznej. Znajdziemy tu pomoc 

specjalistów z dziedziny dermatologii es-

tetycznej, chirurgii, laryngologii, gineko-

logii, dietetyki i kosmetologii. Współpraca 

zespołu różnych specjalistów pozwala na 

indywidualny dobór terapii i komplekso-

wą opiekę podczas leczenia. 

Adres: ul. Ułańska 21, Poznań;

www.estime.poznan.pl

PROF. DR HAB. 
PAWEŁ SUROWIAK 

DERMAMED
Instytut Medycyny Estetycznej i Lase-

roterapii założony w 2006 roku z myślą 

o tworzeniu najwyższych światowych 

standardów w medycynie estetycznej. 

Powstał zespół wspaniałych specjalistów, 

korzystających z najlepszych dostępnych 

na świecie technologii medycznych.  

W ofercie można znaleźć zabiegi z za-

kresu medycyny estetycznej, chirurgii 

plastycznej, kosmetologii, ortopedii,  

a nawet chirurgii onkologicznej.

Adres: ul. Żeromskiego 77, Wrocław;

www.dermamed.com.pl
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DR MARCIN  
JADCZAK 

MEA CLINIC
Klinika dr. n.med. Marcina Jadczaka, 

ukryta przed zgiełkiem miasta, zachwyca 

swoją elegancją i profesjonalnym perso-

nelem. W szerokiej ofercie usług znajdują 

się zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, 

medycyny estetycznej oraz kosmetologii. 

Profesjonaliści zajmują się utrzymaniem 

i poprawą wyglądu skóry pacjentów oraz 

zabiegami przeciwstarzeniowymi.

Adres: ul. Piaskowa 6 LU 2, Warszawa; 

www.meaclinic.pl

DR ANNA  
NOWICKA 

MEDICANA
Dr Anna Nowicka zaprasza do swojej 

nowoczesnej kliniki medycyny estetycznej 

oferującej gamę zabiegów poprawiają-

cych urodę i odmładzających, które  

w większości przynoszą natychmiastowy 

i spektakularny efekt. Proponuje nowo-

czesne, sprawdzone metody diagnostyki 

oraz leczenia, których wartość została 

potwierdzona naukowo i udokumento-

wana w światowej literaturze medycznej. 

Adres: ul. Wspólna 40, Poznań;

www.medicana.com.pl

DR JOANNA  
BUCHOWICZ 

DR JOANNA BUCHOWICZ
Dr Joanna Buchowicz dermatologią este-

tyczną zajmuje się już od prawie 20 lat, 

jest jedną z założycielek Stowarzyszenia 

Lekarzy Dermatologów Estetycznych.  

Realizując oczekiwania pacjentów, 

prowadzi terapie w zakresie derma-

tologii oraz laseroterapii estetycznej, 

dermatochirurgii, dermokosmetyki 

czy dermatologii ogólnej. Stosuje takie 

rozwiązania, jak kwas hialuronowy, bo-

tox, mezoterapia, zabiegi Dermapen czy  

bezoperacyjny lifting powiek Plexr. 

Adres: ul. Wiktorska 63, Warszawa;

www.jbuchowicz.republika.pl

DR AGNIESZKA  
LEMIEC

LA ESTETICA
Specjaliści medycyny estetycznej, chirur-

gii i dermatologii z kliniki dr Agnieszki 

Lemiec oferują pacjentom zabiegi lasero-

we zmian naczyniowych i przebarwień, 

chirurgiczne leczenie zmian skórnych, 

usuwanie cellulitu, leczenie nadwagi, 

nadpotliwości i łysienia.  

Adres: ul. Królewiecka 28/9, Płock;

www.laestetica.pl

 DR MAGDALENA 
DEMBIŃSKA

PRODERMA
Klinika dr Magdaleny Dembińskiej,  

specjalisty dermatologa, powstała w 1999 

roku. Od początku działalności skupia 

swoją uwagę na dermatologii i dermato-

logii estetycznej. Od dwóch lat jej ofertę 

poszerzono o zabiegi chirurgii laserowej 

i małej chirurgii dermatologicznej, co za-

pewnia pełniejszą opiekę nad pacjentami.

Adres: ul. Wyłom 16, Poznań;

www.proderma.poznan.pl

DR JAN  
BIŃCZYK 

MEDYK CENTRUM 
Prywatne Centrum Medyczne dr. Jana 

Bińczyka funkcjonuje od 1994 r. i oferuje 

pacjentom nowoczesne gabinety lekar-

skie oraz szpital. Na uwagę zasługują 

cyfrowa pracownia RTG, mammografii, 

USG z bardzo nowoczesnym sprzętem 

do badań 3/4 D i wiele innych. Obecnie 

Centrum poleca pacjentom wysokiej 

jakości usługi z zakresu medycyny 

estetycznej, chirurgii plastycznej oraz 

ginekologii estetycznej.

Adres: Aleja Wolności 34, Częstochowa; 

www.medyk-centrum.pl

DR KRYSTYNA  
LUBELSKA 

SKIN LASER LUBELSCY 
W Klinice Skin Laser Lubelscy spotkasz 

specjalistów z ponad 20-letnim doświad-

czeniem z zakresu dermatologii este-

tycznej. Pacjenci wybierają to miejsce 

ze względu na profesjonalizm lekarzy 

oraz możliwość wyboru najnowszych 

i najbardziej zaawansowanych tech-

nologii. Klinika oferuje szeroką ofertę 

zabiegów, m.in. lipofilling, przeszczep 

komórek macierzystych, lifting Ulthera 

oraz liposukcję VASER Lipo.

Adres: ul. Mickiewicza 14/2, Katowice;

www.skin-laser.pl

DR ANDRZEJ  
KRAJEWSKI 

DR ANDRZEJ KRAJEWSKI
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny 

Estetycznej znajduje się w kompleksie 

apartamentów w Kołobrzegu, 300 me-

trów od plaży, w bliskości kołobrzeskiego 

parku przyrodniczego. Gwarantuje to 

pacjentom najlepsze warunki i możli-

wość przechodzenia rekonwalescencji 

w urokliwym miejscu. Domeną Kliniki 

są operacje rekonstrukcji i powiększenia 

piersi. Wszystkie zabiegi z chirurgii pla-

stycznej i rekonstrukcyjnej wykonuje dr n. 

med. Andrzej Krajewski wraz z zespołem.

Adres: ul. Fredry 15A, Kołobrzeg;

www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl
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DR SŁAWOMIR 
URBANOWSKI 

DERMEST
Właściciel kliniki dr n. med. Sławomir 

Urbanowski, dermatolog-wenerolog  

z wieloletnią praktyką kliniczną, jest auto-

rem publikacji naukowych i wykładowcą. 

Jest założycielem Stowarzyszenia Lekarzy 

Dermatologów Estetycznych. Specjalizuje 

się w technikach laserowych i IPL.

Adres: ul. Chodkiewicza 71, Bydgoszcz;

www.dermest.pl

DR BOŻENA  
JENDRYSIK 

VENO-MED
Centrum Medyczne oferuje zabiegi  

dermatochirurgii, flebologii, diagnostyki 

i medycyny estetycznej wykonywane 

najwyższej jakości sprzętem. Specjali-

ści z tej placówki medycyną estetyczną  

zajmują się od 2004 roku, stale podnoszą 

kwalifikacje i cieszą się rosnącym gronem 

zadowolonych pacjentów.

Adres: ul. Sokoła 25, Lubliniec;

www.veno-med.pl

DR MACIEJ  
KRAJEWSKI 

KLINIKA KRAJEWSKI
Przepis na sukces Kliniki to połączenie 

najlepszych sprzętów i doświadczenia 

lekarzy specjalistów. To miejsce słynie ze 

światowej sławy technologii rewitalizacji 

skóry, usuwania przebarwień, leczenia 

problemów dermatologicznych. Połącze-

nie dermatologii, medycyny estetycznej  

i chirurgii plastycznej pozwala komplek-

sowo dbać o urodę.

Adres: ul. Bukowińska 22a, Warszawa; 

ul. Gagarina 1, Radom;

www.klinikakrajewski.pl

DR IVANA  
STANKOVIĆ  

DERMEA
Gabinet dermatologii i chirurgii estetycz-

nej, tworzony przez zespół młodych, ener-

gicznych specjalistów z dziedziny derma-

tologii, medycyny estetycznej, chirurgii 

ogólnej i histopatologii. Ich celem jest 

zapewnienie pacjentom zdrowej, młodej 

skóry dzięki najnowszym osiągnięciom 

dermatologii światowej. 

Adres: ul. Filtrowa 62 lok. 62a, Warszawa;

www.dermea.pl 

 

DR SEBASTIAN 
KUCZYŃSKI  

DR KUCZYŃSKI 
Klinika Medycyny Estetycznej i Kosme-

tologii Lekarskiej dr. n. med. Sebastiana 

Kuczyńskiego istnieje od 2002 roku i 

cieszy się uznaniem pacjentów, którym za-

pewnia wysoką jakość usług z dziedziny 

medycyny estetycznej, kosmetologii oraz 

podologii. Specjaliści Kliniki działają w 

oparciu o najnowsze światowe technologie 

oraz nowoczesny sprzęt.

Adres: ul. Strugarka 43, Poznań;

www.medycyna-estetyczna.pl

DR ADRIANNA  
LASKA  

MEDEST
Gabinet Medycyny Estetycznej dr Ad-

rianny Laski od 2005 roku oferuje no-

woczesne zabiegi medycyny estetycznej 

poprawiające wygląd, kondycję skóry 

oraz redukujące objawy starzenia. Zapew-

nia najwyższy poziom bezpieczeństwa  

i sprawdzone technologie, dyskrecję oraz 

miłą atmosferę.

Adres: ul. Johna Baildona 24d/23, 

Katowice,  www.medest.pl

DR GRAŻYNA 
KULESZA-WŁODARSKA  

AESTHETIC 
W gabinecie dr Grażyny Kuleszy-Włodar-

skiej, która zajmuje się medycyną este-

tyczną od 2003 roku, można wykonać całą 

gamę zabiegów z zakresu nowoczesnej 

kosmetologii i medycyny estetycznej na 

twarz, szyję, dekolt i dłonie. Lekarze i 

kosmetolodzy rozumieją, że problemy 

estetyczne bywają dla pacjentów niemal 

tak samo ważne, jak problemy zdrowotne. 

Dlatego zajmują się zarówno leczeniem, 

jak i upiększaniem.

Adres: ul. Piotrkowska 220 m.8, Łódź;

www.aesthetic.com.plDR PIOTR  
FLESZAR

MEDIDERM KLINIKA URODY
Mediderm Klinika Urody to miejsce, które 

powstało z połączenia wiedzy i wyobraźni. 

Doświadczony zespół oraz komplekso-

wość usług z dziedziny medycyny este-

tycznej (m.in. nieinwazyjny lifting twarzy 

i ciała UTIMS A3), kosmetologii i mode-

lowania sylwetki pozwalają Pacjentom 

na odkrywanie ich piękna.

Adres: ul. Abrahama 36-44, Gdynia

www.klinika-mediderm.pl

DR ARTUR  
MARKOWSKI  

POMORSKIE CENTRUM  
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Klinika od samego początku konsekwent-

nie realizuje misję, dbając o zdrowie i uro-

dę Klientów. Proponuje im najnowsze 

osiągnięcia w kosmetologii oraz innowa-

cyjne na skalę europejską zabiegi pielę-

gnacyjne i lecznicze, m.in. UTIMS A3.

Adres: ul. Szosa Chełmińska 84/86, 

Toruń, www.pcme.pl


