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Nazywam się Diana Kosareva, je-
stem właścicielką laboratorium 
biokosmetycznego VEDARA i za-
łożycielką marki Vedara Medical.

Vedara Medical to polska firma, 
specjalizująca się w kosmeceuty-
kach i kwasach medycznych do 
użytku profesjonalnego. Główną 
ideą marki jest możliwość mik-
sowania wszystkich kwasów 
w celu tworzenia spersonalizo-
wanych terapii, które działają „od 
wewnątrz” skóry. Dzięki tej tech-
nice efekty po zabiegach Vedara 
Medical są spektakularne, a tera-
pia szybka i bezbolesna. 

Terapia Vedara Medical polega 
na przygotowaniu spersonalizo-
wanego koktajlu, z użyciem kwa-
sów medycznych niskocząstecz-
kowych. Taki koktajl aktywnie 
stymuluje skórę, aktywując jej 
odnowę dzięki uruchomianiu 
wewnętrznych zasobów organi-
zmu, co daje szybki efekt lecz-
niczy bez złuszczania i okresu 
rehabilitacji. Takie stosowanie 
peelingów chemicznych jest cał-
kowicie bezpieczne i można je 
wykonywać przez cały rok bez 
ryzyka powstania przebarwień. 

Podstawową koncepcją marki 
Vedara Medical jest możliwość 
łączenia wszystkich preparatów 
dzięki komponowaniu indywidu-
alnych zabiegów – terapii kwaso-
we do skór naczyniowych, z trą-
dzikiem różowatym, trądzikiem 
pospolitym, zabiegów anti-aging 

– które szybko i skutecznie po-
prawiają kondycję skóry już po 
pierwszym zabiegu.

Koktajl kwasowy jest łatwy 
w zrobieniu i dostępny w pro-
tokołach zabiegowych Vedara 
Medical. Jego podstawą będzie 
jeden z trzech prepeeli: aktywna 
maska peeling, baza AHA 16% 
lub koktajl AHA i witaminy, któ-
re łączymy z czystymi roztwora-
mi kwasowymi Vedara Medical. 

Terapia kwasami, oparta na 
stymulacji skóry, jest wielokrot-
nie silniejsza i skuteczniejsza niż 
zabiegi spalające naskórek (wi-
doczne zaczerwienienie i złusz-
czanie), dlatego efekty są szybciej 
widoczne – już po 2-4 zabiegach. 
Jednocześnie nie ma ryzyka two-
rzeniu się bliznowców, nierów-
ności, dziur i przebarwień, nawet 
przy cerze z trądzikiem pospoli-
tym III-IV stopień. Skóra wygląda 
zdrowo i promiennie.

Unikalna technika miesza-
nek kwasowych firmy Vedara 
Medical to know-how, które robi 
fenomenalne wrażenie nawet 
na doświadczonych lekarzach 
i kosmetologach. Efekty po tera-
pii przewyższają oczekiwania, 
a preparaty zapewniają komfort 
użytkowania. 

Udzielamy pełnej, 100% gwa-
rancji jakości na wszystkie pre-
paraty kosmeceutyczne Vedara 
Medical, tak by każdy specjali-
sta był pewny swojego wyboru.

Terapia kwasami Vedara Medi-
cal jest uznawana przez tysiące 
kosmetologów w jedenastu kra-
jach za unikalną technikę, która 
rozwiązuje wszelkie problemy 
skórne bez oparzeń, widocznego 
złuszczania i okresu rehabilitacji 
po zaledwie kilku zabiegach!

N owoczesna metoda użycia kwasów medycznych Vedara 
Medical polega na dogłębnej stymulacji skóry „od 

wewnątrz”, dzięki czemu nie łuszczy się ona po zabiegu i nie jest 
mocno zaczerwieniona. To prawdziwy przełom w dotychczas 
wykonywanych zabiegach z użyciem kwasów. Doskonałe efekty 
osiągane są w rekordowo krótkim czasie już po 1-4 zabiegach!
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Fot. 2 Trądzik hormonalny – efekt po 8 zabiegach  Żródło: Archiwum własne


