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ZABIEGI
BANKIETOWE
„SOS” PRZED WIELKIM 
WYJŚCIEM

CZYM SĄ TZW. ZABIEGI BANKIETOWE? TO SZYBKIE, 
BEZINWAZYJNE METODY POZWALAJĄCE BŁYSKAWICZNIE,  

W  WIDOCZNY SPOSÓB POPRAWIĆ WYGLĄD I  JAKOŚĆ SKÓRY.

Zabiegi bankietowe to w praktyce szyb-
kie, bezinwazyjne i skuteczne metody regeneracji 
skóry dające natychmiastową wizualną poprawę jej 
kondycji – efekt gładkości, równomiernego kolorytu, 
świetlistości.
Ponieważ rezultaty widoczne są natychmiast, jestto 
doskonały sposób, by przywrócić cerze blask i świeży 
wygląd – nawet na chwilę przed wielkim wyjściem. 
Krótki czas przeprowadzenia terapii sprawia, że mo-
żemy je wykonać choćby podczas przerwy na lunch, 
a co ważne: nawet bezpośrednio przed planowaną im-
prezą. Zabiegi bankietowe poprawiają zresztą nie tylko 
wygląd zewnętrzny, lecz także nasze samopoczucie.

Infuzja tlenowa
Wśród najpopularniejszych zabiegów tego typu można 
wymienić infuzję tlenową. To całkowicie nieinwazyjna 
metoda błyskawicznego odmładzania i regeneracji 
skóry. Dzięki wykorzystaniu hiperbarycznego tlenu 
dostarczamy jej dużą dawkę składników aktywnych 
zawartych w serum. 
Koktajle zabiegowe to najczęściej produkty ze skon-
centrowanym kwasem hialuronowym, które pod 
wpływem tlenu wtłaczane są w głębokie struktury 
skóry. Zabieg ten jest krótki, ale też niezwykle przy-
jemny – towarzyszy mu miłe uczucie chłodzenia 
i relaksacji. Skóra tuż po nim jest lepiej napięta, pro-
mienna i bardzo dobrze nawilżona – po prostu świe-
ża, zdrowa, optycznie odmłodzona i przygotowana 

do makijażu. Zabieg ten możemy wykonać w przy-
padku każdego rodzaju skóry, niezależnie od wieku.

Mezoterapia bezigłowa
Innym zabiegiem, równie sprawczym, jest mezote-
rapia bezigłowa. W trakcie zabiegu wykorzystujemy 
zjawisko elektroporacji, co pozwala nam dostarczyć 
składników odżywczych w głąb skóry. Proces otwarcia 
kanałów, przez które następuje transport substancji 
aktywnych, jest odwracalny. Zabieg doskonale odmła-
dza, nawilża oraz rozjaśnia skórę. Podobnie jak infuzja 
tlenowa jest zabiegiem uniwersalnym, polecanym do 
każdego rodzaju cery.

Oczyszczanie wodorowe
Innym zabiegiem bankietowym jest oczyszczanie 
wodorowe, które łączy w sobie delikatne oczyszczanie 
próżniowe z odżywieniem i nawilżeniem. Efektem 
zabiegu jest odświeżenie i ujędrnienie skóry, widocz-
ne natychmiast po zabiegu. Pierwszym etapem jest 
delikatne oczyszczenie cery przy pomocy zasysania 
próżniowego, które usuwa zrogowaciały naskórek oraz 
oczyszcza pory. Wykorzystanie tej techniki nie tylko 
pomaga w oczyszczeniu skóry, lecz także poprawia jej 
mikrokrążenie, co skutkuje lepszą zdolnością wchła-
niania substancji aktywnych. Głównym wyróżnikiem 
tego zabiegu bankietowego jest jednoczesna aplikacja 
składników odżywczych i nawilżających – zazwyczaj 
jest to kwas hialuronowy oraz witaminy i minerały. 
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Zabieg oczyszczania wodorowego jest bezpieczny, 
można go wykonać u osoby w dowolnym wieku, 
jest też bardzo lubiany przez klientów Bezpiecznej 
Kosmetyki, szczególnie tych borykających się 
z problemem skóry tłustej i trądzikiem.

Peeling z kwasem ferulowym
Zdecydowanym faworytem wśród popularnych 
zabiegów bankietowych jest peeling z kwasem 
ferulowym. Kwas ten to bardzo silny antyoksydant, 
co czyni go naszym sprzymierzeńcem w walce 
z oznakami starzenia. Peeling z kwasem ferulowym 
omija widoczny sposób złuszczania, co sprawia, 
że można go wykonywać przez cały rok, bez obaw 
o szkodliwą interakcję z promieniami UV. Do długiej 
listy jego zalet możemy zaliczyć: zwalczanie wol-
nych rodników, wspomaganie przeciwstarzeniowe-
go działania witamin C i E, a także stymulowanie 
produkcji kolagenu i elastyny. Natychmiastowe 
efekty peelingu ferulowego to dogłębnie oczysz-
czona skóra, ujednolicenie jej kolorytu oraz reduk-
cja drobnych przebarwień. Możemy go wykonać 
w przypadku każdego rodzaju cery.

Masaż Kobido
Technika wykonywania tego masażu pozwala 
na działanie w głębszych warstwach skóry, tkan-
ki podskórnej, tłuszczu, a nawet mięśni. Dzię-
ki temu japoński masaż Kobido uznawany jest 
za skuteczny, bezinwazyjny lifting. Kobido 
powoduje rozluźnienie mięśni mimicznych, 
a co za tym idzie wygładzenie zmarszczek.  
Intensywny ucisk stymuluje produkcję kolagenu 
i elastyny, co wpływa korzystnie na jędrność skóry. 
Aktywacja głębiej położonych mięśni poprawia 
owal twarzy. Ruchy drenujące z kolei odprowadzają 
limfę i likwidują opuchliznę. Już po pierwszym 
zabiegu skóra twarzy staje się jędrna, promienna 
i wyraźnie odmłodzona.

Termolifting promieniowaniem
podczerwonym
Zabieg polega na emitowaniu w głąb skóry pod-
czerwieni, która powoduje wytwarzanie włókien 
kolagenowych, odpowiedzialnych za jędrność, 

sprężystość i nawilżenie skóry.  Powstały w wyniku 
działania fal podczerwieni efekt termiczny powo-
duje miejscowe przekrwienie tkanek, dzięki czemu 
zmniejsza się napięcie mięśni, a przemiana materii 
przyspiesza. Podczerwień poprawia kondycję skóry 
nie tylko twarzy, lecz także ciała.

Endomasaż
Kolejny przykład zabiegów bankietowych to zabiegi 
bazujące na technologii endomasażu. Technikę tę 
można stosować na okolice: twarzy, dekoltu i szyi 
oraz na resztę ciała. W wyniku wielowymiarowego 
masażu tkanek uzyskujemy zmniejszenie ich 
zwłóknienia, pobudzenie komórek do produkcji 
kolagenu, redukcję luźnej skóry i obrzęków lim-
fatycznych, a ostatecznie otrzymujemy widoczny 
efekt liftingu i odmłodzenia twarzy, szyi i dekoltu 
oraz poprawę konturu ust i oczu.

Resurfacing i fotoodmładzanie
Innym wartym uwagi zabiegiem bankietowym 
jest połączenie resurfacingu (laser Q-switch) 
i fotoodmładzania (IPL) w jednej procedurze zabie-
gowej, przy parametrach zabiegowych dobranych 
specjalnie do potrzeb pacjenta. W zabiegu tym 
wykorzystywane jest światło laserów Q-switch oraz 
IPL, które wpływają na odnowę tkanek, pobudzając 
produkcję włókien kolagenowych. Dzięki tej meto-
dzie następuje również zwężenie porów, spłycenie 
zmarszczek oraz rozjaśnienie i ujędrnienie skóry.
Zabiegi bankietowe są pomocne w tzw. pielęgnacji 
na ostatnią chwilę. Makijaż na zmęczonej, posza-
rzałej skórze nigdy nie będzie wyglądał dobrze, 
a zabiegi bankietowe ją zregenerują i odświeżą, 
z dużą gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa. 
Bez żadnego ryzyka można je wykonać przed 
każdym wielkim wyjściem. Warto jednak pamię-
tać, że zabiegi bankietowe są skierowane zarówno 
do kobiet, jak i mężczyzn, do wszystkich, którzy 
pragną znaleźć szybkie, skuteczne i nieinwazyjne 
rozwiązanie wielu problemów estetycznych, bez 
ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, niezależ-
nie od rodzaju i kondycji skóry. Wszystkie zabiegi 
bankietowe możemy zalecić w serii – wówczas 
efekt utrzymuje się znacznie dłużej.


