
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 5 lutego 2020 

Centrum Medyczne Damiana Medycyna Estetyczna zmienia swoją lokalizację 

Zainteresowanie medycyną estetyczną stale wzrasta. Z jej zalet korzystamy, gdy chcemy poprawić 

np. kształt twarzy, jakość cery czy po prostu „zatrzymać czas”. W związku z rozwojem usług 

w zakresie medycyny przeciwstarzeniowej, Centrum Medyczne Damiana zdecydowało się na 

przeniesienie swojej kliniki z ul. Racławickiej 27 do nowej lokalizacji. Od 7 lutego pacjenci będą mogli 

korzystać z zabiegów i konsultacji w Centrum Medycznym Damiana przy Placu Konesera 10A. 

O medycynie estetycznej wiemy coraz więcej, a zabiegi z jej wykorzystaniem cieszą się wciąż rosnącym 

zainteresowaniem. W wielu przypadkach stanowi alternatywę dla chirurgii plastycznej, oferując 

znacznie mniej inwazyjne i skuteczne zabiegi na twarz i ciało.  

Holistyczne podejście – pewność efektów 

W nowej lokalizacji, w nowoczesnym kompleksie Centrum Praskiego Koneser, pacjenci będą mogli 

skorzystać z zabiegów i konsultacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, dermatologii 

oraz dietetyki, co pozwoli z powodzeniem radzić sobie ze zmarszczkami, popękanymi naczynkami, 

przebarwieniami skórnymi, nadwagą czy cellulitem. 

Wymarzone efekty pozwolą uzyskać następujące zabiegi:  

• z użyciem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego 

• zabiegi laserowe (usuwanie przebarwień skórnych, zamykanie popękanych naczynek, lifting 

bezoperacyjny HIFU) 

• nici liftingujące APTOS – lifting policzków, podbródka i szyi 

• profhilo (poprawa konturu twarzy)  

• mezoterapia 

• czynniki wzrostu i komorki macierzyste (wampirzy lifting, plasma complex, osocze 

bogatopłytkowe, fibryna) 

• lipofiling 



 

 

• fotoodmładzanie,  

• terapia aminokwasowa Jalupro , SUNEKOS 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.czs.damian.pl. Centrum Medyczne Damiana 

Medycyna Estetyczna zaprasza na konsultacje. Umówić można się za pośrednictwem infolinii: 

602 300 011. 

Centrum Medyczne Damiana  

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 r. Oferuje szeroki zakres opieki medycznej, którą zapewnia pacjentom 

w siedmiu przychodniach i w szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą 

w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.  

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy pracujących 

w Centrum Medycznym Damiana i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie 

w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, „Szpital bez 

bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”. 

W ciągu 20 lat swojego istnienia Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług 

medycznych. O unikatowości jego usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka 

medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia.  

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover. 

Kontakt dla mediów: 

Justyna Giers, justyna.giers@38pr.pl, tel. 514 550 996  

Justyna Spychalska, justyna.spychalska@38pr.pl, tel. 512 029 778 

Nikodem Chudzik, nikodem.chudzik@38pr.pl, tel. 512 029 402 
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