
Funkcje 

 

 
Analizer to funkcja, dzięki której możemy zbadać poziom nawilżenia skóry. Został 
stworzony z myślą o dokonaniu poprawnej diagnostyki skóry oraz doboru właściwych 
kosmetyków do jej pielęgnacji. Pozwala on w sposób obiektywny kontrolować efekty 
zabiegów kosmetycznych. 
6 niezależnych punktów pomiarowych z których każdy wykonuje 60 pomiarów 
pośrednich; wynik podawany jest w procentach, uwzględniając wprowadzony wiek 
pacjenta 

 



 

Zasada działania peelingu kawitacyjnego 
opiera się na wykorzystaniu fali ultradźwiękowej o częstotliwości 25 kHz, która po 
skierowaniu na wilgotną skórę wywołuje efekt kawitacji. W wyniku zmiennego ciśnienia 
w warstwie rogowej tworzą się pęcherzyki powietrza. Następnie ulegają one mini 
eksplozją, a wytworzona w ten sposób energia usuwa martwe korneocyty. Głównym 
celem zabiegu jest oczyszczenie skóry i przygotowanie jej do dalszych zabiegów 
kosmetycznych. Ponadto w głębszych warstwach skóry wibrację ultradźwiękowe 
poprawiają mikrokrążenie i usprawniają przepływ płynów tkankowych. 
Peeling kawitacyjny, to jeden z najpopularniejszych zabiegów kosmetycznych dostępny 
niemal w każdym salonie. Jednak Medika wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów wprowadziła nowe innowacyjne rozwiązania które wprowadzają pracę 
peelingu na nowy wyższy poziom. 
  
Medika Premium w pełnym wyposażeniu posiada 4 programy zabiegowe : 
- klasyczne oczyszczanie (peeling kawitacyjny + sonoforeza) 
- autorski program dezinkrustacji – funkcja głębokiego oczyszczania 
- autorski program mikromasaż McT – moduł został wzbogacony o zastosowanie 
mikroprądów McT (impulsów elektrycznych o bardzo małym natężeniu, rzędu 10-800 
µA), umożliwia to wprowadzanie wszystkich rodzajów ampułek: wodnych, 
wodno-żelowych, tłuszczowych, mieszanych oraz peptydów 
- autorski program wprowadzanie substancji aktywnych (jonoforeza) 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● skóra zanieczyszczona, trądzikowa 
● przebarwienia 
● rozszerzone pory 
● utrata jędrności skóry 
● objawy starzenia i fotostarzenia 
● skóra zmęczona, odwodniona 



 

 

Drgania mechaniczne o częstotliwości 
powyżej 20kHz - głęboko penetrują tkanki, odprężają skórę i mięśnie, a głęboki 
mikromasaż poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm oraz regenerację komórek. 
Zwiększa się też przepuszczalność błon komórkowych. Proces ten wykorzystuję się do 
wprowadzania w głąb skóry wielu substancji czynnych. 
Biorąc pod uwagę potrzeby i właściwości fizyczne skóry w różnym wieku, w 
urządzeniach Medika Premium parametry zabiegowe ustawiane są automatycznie 
do wieku pacjenta. Dzięki temu możemy uzyskać najlepsze efekty zabiegu. 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● objawy starzenia i fotostarzenia 
● zmarszczki 
● utrata jędrności skóry 
● skóra sucha, odwodniona, niedotleniona 
● przebarwienia 
● trądzik pospolity i różowaty 
● cera naczyniowa 
● zaburzenia odżywienia 

 



 

Mezoterapia bezigłowa jest nieinwazyjną 
metodą wprowadzania substancji aktywnej w głąb skóry. Zabieg opiera się na zjawisku 
elektroporacji wzmocnionym działaniem fali ultradźwiękowej. Elektroporacja wywołana 
jest krótkimi impulsami elektrycznymi o wysokim napięciu. Dzięki nim w błonach 
komórkowych powstają kanały umożliwiające przenikanie makrocząsteczek, fala 
ultradźwiękowa natomiast, dodatkowo poprawia przepuszczalność błon komórkowych. 
W wyniku działania mezoterapii następuję również pobudzenie komórek do pinocytozy. 
Dzięki temu cząsteczki substancji aktywnych działają również po zakończeniu zabiegu 
wydłużając jego efektywność. 
Urządzenia Medika Premium jako jedyne na rynku posiadają autorski program Cellular 
Nutri System. Jego innowacyjność to głównie zmiana w trzecim etapie zabiegu, który 
odpowiada za głębsze wprowadzanie substancji aktywnych. Takie rozwiązanie 
poprawia jakość elektroporacji, a także intensyfikuje i przedłuża efekty zabiegu. 
System CNS to również zestaw parametrów zabiegowych dobranych optymalnie wg 
kryteriów wieku oraz programów zabiegowych do wyboru: pielęgnacja oka, nawilżenie, 
przebarwienia, anti-age, trądzik, trądzik różowaty, wypadanie włosów, redukcja bólu. 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● objawy starzenia i fotostarzenia skóry 
● utrata jędrności skóry 
● skóra zmęczona, niedotleniona, sucha 
● przebarwienia 
● trądzik, rozszerzone pory 
● nadmierne wypadanie włosów 

 



 

Najpopularniejsza metoda mechanicznego 
złuszczania warstwy rogowej naskórka. Umożliwia stopniowe, w pełni kontrolowane i 
uwzględniające indywidualne potrzeby ścieranie naskórka, aż do pożądanego poziomu. 
Zabieg stymuluje produkcję elastyny, kolagenu oraz przyspiesza naturalne procesy 
powstawania nowej tkanki. Po zabiegu skóra jest gładsza, jaśniejsza i bardziej 
elastyczna. Co ważne, złuszczanie warstwy rogowej poprawia przenikanie składników 
aktywnych w dalszych etapach zabiegu, a efekty są widoczne już po pierwszym z nich. 
Jako jedyni w Polsce, w trosce o zdrowie klientów zastosowaliśmy System Vacuum 
Control. System kontroluje siłę wielkości podciśnienia podczas wykonywanego 
zabiegu. Zapobiega to powstawaniu wybroczyn, siniaków, czy chociażby uszkodzeń 
mechanicznych skóry. 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● trądzik pospolity bez stanów zapalnych 
● blizny po trądzikowe 
● łojotok 
● zaskórniki 
● rozszerzone pory 
● przebarwienia 
● nadmiernie zrogowaciały naskórek 
● uszkodzenia posłoneczne 
● zmarszczki, 
● skóra szara, zmęczona, niedotleniona 

 



 

Radiofrekwencja to dziś jeden z 
najpopularniejszych zabiegów przywracających młodość i poprawiających kondycje 
skóry. Urządzenie emituje fale radiowe wytwarzane przez prąd o wysokiej 
częstotliwości. Energia elektryczna zamieniana jest na elektromagnetyczną, która 
dociera do tkanek, gdzie następuje ich podgrzanie przez wzbudzanie jonów. Zjawisko to 
nazywane jest diatermią. Diatermia, czyli głębokie ogrzewanie oznacza, że ciepło 
wytwarzane jest wewnątrz tkanek, a niedostarczane z zewnątrz. Fale radiowe stymulują 
tkanki powierzchowne i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz 
mikrocyrkulację. Zabieg polega na podgrzewaniu włókien kolagenowych, co wywołuje 
ich skurczenie i napinanie, dzięki czemu następuje proces regeneracji. Dochodzi do 
uporządkowania się ich struktur. Ponadto fale radiowe stymulują fibroblasty do 
odbudowy i wytwarzania kolagenu i elastyny dając efekt wypełnienia zmarszczek. 
Fale Radiowe zostały wzbogacone o wiązkę lasera półprzewodnikowego o długości fali 
650 nm, który wzmacnia efekt terapeutyczny i liftingujący. 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● utrata jędrności skóry 
● zmarszczki 
● „drugi” podbródek 
● poprawa owalu twarzy 
● cellulit 

 



 

Jest to zabieg ułatwiający redukcję złogów 
tłuszczowych i cellulitu oraz modelowanie ciała. 
W pierwszej fazie zabiegu skóra zostaje poddana działaniu promieniowania 
podczerwonego, co powoduje wzrost temperatury w tkankach. Poprawia się metabolizm 
komórkowy, a produkty przemiany materii są usuwane na zewnątrz przez gruczoły 
potowe oraz układ limfatyczny i naczyniowy. Komórki tłuszczowe docierają do wątroby, 
gdzie są traktowane identycznie jak tłuszcz pochodzący z pożywienia. 
W drugiej fazie kluczową rolę odgrywają ultradźwięki, które uszkadzają błony 
komórkowe adipocytów i umożliwiają redukcję cellulitu. Komórki tłuszczowe pod 
wpływem fali ultradźwiękowej ulegają obkurczeniu, a wibracja wywołuje zmniejszenie 
efektu skórki pomarańczowej. 
Moduł został wzbogacony o dodatkowy parametr – grubość tkanki tłuszczowej, który 
wprowadza wyższą jakość wykonywanego zabiegu. 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● otyłość miejscowa 
● nadwaga 
● cellulit 

 



 

Dermomasaż to zabieg nieinwazyjny i 
bezpieczny, doskonale usprawniający naturalne procesy organizmu. Zabieg, polega na 
oddziaływaniu na skórną i podskórną tkankę łączną, równocześnie za pomocą 
stymulacji mechanicznej i podciśnienia. Wewnątrz specjalnej głowicy zabiegowej fałd 
skórny jest rozmasowywany. Dermomasaż usprawnia krążenie, eliminuje toksyny, 
zmniejsza retencję wody, a także uaktywnia lipolizę. Wielokierunkowe oddziaływanie na 
tkankę pozwala uzyskać doskonałe rezultaty, nie tylko w redukcji cellulitu (w różnym 
stopniu zaawansowania), ale również redukcję lokalnych otłuszczeń i ujędrnienie skóry. 
Jako jedyni w Polsce, w trosce o zdrowie klientów zastosowaliśmy System Vacuum 
Control. System kontroluje siłę wielkości podciśnienia podczas wykonywanego 
zabiegu. Zapobiega to powstawaniu wybroczyn, siniaków, czy chociażby uszkodzeń 
mechanicznych skóry. 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● cellulit 
● rozstępy i blizny 
● nadmierna i nierówna tkanka tłuszczowa 
● zastoje limfatyczne 
● utrata jędrności skóry 
● uczucie ciężkich nóg 
● potrzeba pobudzenia krążenia 

 



 

Oxybrazja to jeden z najbardziej 
innowacyjnych sposobów rewitalizacji skóry, ze szczególnym zaleceniem dla cer 
wrażliwych, alergicznych i naczyniowych. Zabieg oxybrazji polega na złuszczeniu 
martwej warstwy naskórka za pomocą strumienia rozproszonych kropelek soli 
fizjologicznej aplikowanej pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Skutkiem zabiegu jest 
rozjaśnienie, wygładzenie i odświeżenie naskórka. Następuje poprawa dotlenienia i 
nawilżenia. Zabieg wpływa również wzmacniająco na ściany naczyń krwionośnych, 
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny a także niweluje zmiany trądzikowe. 
WSKAZANIA DO ZABIEGU 

● skóra naczyniowa, wrażliwa, skłonna do podrażnień 
● przebarwienia 
● skóra szara, niedotleniona 
● utrata jędrności skóry 
● cera trądzikowa 
● zaskórniki 
● rozszerzone pory 
● utrata jędrności 

 

WSKAZANIA DO ZABIEGU 
● skóra naczyniowa, wrażliwa, skłonna do 

podrażnień 
● przebarwienia 
● skóra szara, niedotleniona 
● utrata jędrności skóry 
● cera trądzikowa 
● zaskórniki 
● rozszerzone pory 
● utrata jędrnośc 

 


