
Jaka jest marka Monduniq?
Elżbieta Zaborna, kosmetolog DermE: Już sama 
nazwa określa tę markę. „Le monde” oznacza 
świat, a „unique” - wyjątkowy. Nazwa Monduniq 
oznacza: unikalne w dzisiejszym świecie. Mówi-
my oczywiście o dermokosmetykach do profe-
sjonalnej pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Marka 
Monduniq należy do międzynarodowego koncer-
nu Dermie Pharm, który starannie opracowując 
innowacyjne formuły kosmetyków, szczególną 
wagę przykłada do przeprowadzenia badań derma-
tologicznych. Gwarantują one skuteczność działa-
nia oraz potwierdzają bezpieczeństwo produktów. 
Warto tutaj wspomnieć, że wszystkie składniki 
aktywne pozyskiwane są do procesów produk-
cyjnych bez jakiejkolwiek szkody dla zwierząt 
i otaczającego nas środowiska.

Czy tylko dlatego marka Monduniq jest 
wyjątkowa?
Oczywiście, że nie. Oprócz aspektu ekologicznego 
wyjątkowość Monduniq tkwi w jakości jej produk-
tów. Jest propozycją dla osób, które szukają wielo-
wymiarowej, profesjonalnej pielęgnacji opartej 
w głównej mierze na medycynie naturalnej. 
Przykładem takich kosmetyków jest silnie rege-
nerujący skórę zabieg „Sekret ślimaka”. Głównym 
składnikiem aktywnym tej serii jest śluz pozy-
skiwany w ekologicznej hodowli ślimaka, która 
jest własnością firmy. Dzięki precyzyjnie dobra-
nej recepturze skóra staje się napięta, nawilżona 
oraz odżywiona. Właściwości regenerujące tej serii 
pokochały nie tylko kobiety dojrzałe, ale również 
młode oraz mężczyźni. Bo siłą marki jest koncept 
dostosowania pielęgnacji do indywidualnych 
potrzeb i wymogów skóry, a nie do wieku.

Każda seria kosmetyków Monduniq 
rozwiązuje inny problem skórny?
Dokładnie tak. Każda seria jest wyjątkowa i każda 
z nich jest odpowiedzią na inne potrzeby naszych 
pacjentek. Ja osobiście w okresie jesiennym 
najchętniej polecam zabieg o intrygującej nazwie 
„Smocza krew”. Jest zabiegiem regenerującym, 
ale o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym. 
Dodatkowo wyrównuje koloryt skóry jednocze-
śnie ja rozświetlając. Nadaje skórze blask, świeży 
wygląd i co najważniejsze, dzięki zawartości silne-
go antyoksydantu, jakim jest „smocza krew”, silnie 
oczyszcza skórę i detoksykuje. Działa odmładzają-
co, rewitalizująco i odżywczo. Szczególnie skutecz-
ny jest w połączeniu z mikrodermabrazją, dlatego 
na te zabiegi w październiku i listopadzie przygoto-
waliśmy wyjątkowo atrakcyjną cenę. Zapraszamy 
do DermE w Lecznicach Citomed.
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A czym jest wspomniana przez Panią 
„smocza krew”?
Nazwa związana jest z ciemno czerwonym kolo-
rem żywicy pozyskiwanej z drzewa rosnącego 
w Dolinie Amazonki. Jest jednym z najsilniejszych, 
poznanych dotąd, naturalnych przeciwutleniaczy. 
Przez lata stosowana była w regionalnej medy-
cynie naturalnej m.in. do tamowania krwawień, 
zmniejszania bólu i leczenia ran. Drzewa, z których 
pobierana jest żywica, żyją nawet kilka tysięcy 
lat, dzięki niezwykłej zdolności autoregeneracji. 
Okazuje się, że ludowe metody leczenia poparte 
latami doświadczeń odnalazły swoje zastosowanie 
we współczesnych kosmetykach. To potężny rege-
nerator komórek skóry oraz stymulator elastyny 
i kolagenu. Zabiegi wykonywane „smoczą krwią” 
wygładzają zmarszczki i poprawiają gęstość 
i strukturę skóry. Dedykowane są dla każdego 
rodzaju skóry, która wymaga detoksu i rozjaśnie-
nia. Szczególnie polecane są Pacjentkom ze skórą 
dojrzałą i poszarzałą na skutek palenia tytoniu.

Czym wyróżniają się zabiegi przy użyciu 
kosmetyków Monduniq wśród wielu 
innych na rynku?
Zabiegi z wykorzystaniem kosmetyków Mondu-
niq stanowią doskonałą alternatywę dla zabiegów 
inwazyjnych. Już po pierwszym zabiegu widocz-
ne są efekty poprawy jakości skóry. Przy zastoso-
waniu serii zabiegów uzyskujemy długotrwały 
efekt. Często są również zalecane przez naszych 
dermatologów jako uzupełnienie leczenia lub jako 
produkty podtrzymujące efekty zabiegów. Gorąco 
zachęcamy do konsultacji z naszymi kosmetologa-
mi, którzy indywidualnie dopasują najlepszą serię 
kosmetyków oraz zaplanują program profesjonal-
nej pielęgnacji. Zapraszamy!

W jasnym, przytulnym pomieszczeniu można 
poczuć się bezpiecznie jak w domu. W nowym 
budynku w Lecznicach Citomed przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie mieści się poradnia DermE 
- nowoczesnego centrum gabinetów konsulta-
cyjnych i zabiegowych dermatologii leczniczej 
i estetycznej. Dwa ostatnie przymiotniki są w tym 
przypadku kluczowe, bo właśnie taka jest idea 
tego miejsca: bezpieczni pod względem medycz-
nym pacjenci lekarzy dermatologów, mogą skorzy-
stać z zabiegów kosmetologicznych. Poradnia 
DermE to połączenie obu tych funkcji w jednym 
miejscu. Jako część lecznicy dysponuje bogatą 
bazą medyczną, dzięki której pacjenci mogą czuć 
się bezpieczni i „zaopiekowani”. Ale dziś chce  
też przyciągnąć tych, którym marzą się nowo-
czesne i skuteczne zabiegi kosmetologiczne, 
przeprowadzane pod okiem specjalistów i z wyko-
rzystaniem produktów najnowszej generacji. 

Jednym z nich jest marka kosmetyków  
Monduniq, o której więcej opowie w rozmowie 
kosmetolog DermE Elżbieta Zaborna.


