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Już od wielu lat w Gdyni, przy ulicy Stefana Batorego 7/35 działa klinika medycyny estetycznej
Derm-Estetyka. W przeciwieństwie do wielu innych tego rodzaju działalności, Derm-Estetyka to ośrodek,
które nieustannie inwestuje w swój rozwój. Specjalizacją tego miejsca jest nie tylko medycyna estetyczna, ale
wiele zabiegów z dziedziny chirurgii estetycznej oraz urologii estetycznej. W efekcie Derm-Estetyka ma
naprawdę dobrze rozbudowaną ofertę, która zadowoli oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Najmocniejszą stroną, jaką może się pochwalić ta klinika medycyny estetycznej w Gdyni jest jej kadra
pracowników. Wszyscy lekarze zatrudniani w Derm-Estetyka to osoby, które mają nie tylko świetne
wykształcenie i dużo doświadczenia, ale także podejście do ludzi, które sprawia, że są prawdziwymi
specjalistami w dziedzinie chirurgii estetycznej. Warto bowiem pamiętać, że medycyna estetyczna to na
pewno gałąź medyczna, której pacjenci wymagają szczególnie troskliwej opieki. 

Derm-Estetyka dba o komfort wszystkich swoich klientów zapewniając, że wnętrza kliniki zawsze dobrze się
prezentują, a wszyscy pracownicy nigdy nie tracą uśmiechu. Jest to zatem miejsce, które na pewno warto
odwiedzić, jeżeli kogoś interesują zabiegi medycyny estetycznej.

Derm-Estetyka Medycyna Estetyczna
ul. Stefana Batorego 7/35
81-366 Gdynia
Tel: 500 430 484
https://derm-estetyka.pl
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