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Jak korzystać z materiałów?

1. Skopiuj treść posta. W celu pobrania posta wejdź TUTAJ lub kliknij prawym 

przyciskiem myszki na wybraną grafikę i otwórz ją  w nowym oknie. Następnie 

zapisz grafikę na swoim dysku.

2. Opublikuj post na fanpage’u swojego gabinetu lub zaplanuj korzystając ze 

strony business.facebook.com/creatorstudio/home. 

3. Dodatkowo zalecamy wykorzystanie kilku z wybranych hashtagów: 

#PLASMOO, #MedycynaEstetyczna

4. Prosimy o oznaczanie profili PLASMOO™ w mediach społecznościowych:

Facebook: @Plasmoo

Instagram: @plasmoopl

https://drive.google.com/drive/folders/1ybLkefFiDe0Wc90MF1KK5xlhAe6PNabv?usp=sharing
http://www.business.facebook.com/creatorstudio/home


TM

Treść posta:

Od teraz innowacyjna terapia PLASMOO™ jest dostępna w 

naszym gabinecie!

PLASMOO™ to kompleksowy autologiczny zabieg regenerujący 

i anti-aging, który gwarantuje efektywną poprawę jędrności, 

jakości i kolorytu skóry, bez efektu maski! 

Podczas jednej wizyty uzyskuje się materiał autologiczny o 

właściwościach, które pozwalają zregenerować i odmłodzić 

skórę w kilku obszarach. Efekty są natychmiastowe! 

Umów się na wizytę jeszcze dziś!

[DANE KONTAKTOWE]

https://drive.google.com/file/d/1s3LiUmSMTK6SqceOSMPyLcPWYbRLxC_t/view?usp=sharing
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Treść posta:

Twoja skóra potrzebuje kompleksowej regeneracji i odmłodzenia? 

Skorzystaj z innowacyjnej terapii PLASMOO™ w naszym gabinecie. 

Efekty? 

- Natychmiast odżywiona i nawilżona skóra,

- Spłycenie zmarszczek i wygładzenie blizn, 

- Delikatny efekt wypełnienia,

- Redukcja cieni pod oczami,

- Poprawa napiętości skóry,

PLASMOO™ to zaawansowana terapia, podczas której można poprawić 

kilka obszarów okolic twarzy i dekoltu w czasie jednego zabiegu. 

Umów się na konsultację w naszym gabinecie i sprawdź możliwości 

PLASMOO™:

[DANE KONTAKTOWE]
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Pobudź swoje naturalne piękno bez efektu maski! PLASMOO™ to 

nowa i innowacyjna terapia autologiczna, która pozwala odmłodzić 

i zregenerować kilka obszarów twarzy podczas jednej wizyty w 

naszym gabinecie! 

Kiedy najlepiej zdecydować się na zabieg z wykorzystaniem 

PLASMOO™?

- Chcesz uzyskać odżywioną, promienną i nawilżoną skórę,

- Chcesz poprawić koloryt oraz strukturę skóry,

- Zależy ci na profilaktyce anti-aging oraz regeneracji dojrzałej 

skóry,

- Zastanawiasz się nad wypełnieniem głębokich ubytków w skórze 

lub np, nad subtelną wolumetrią kości policzkowych. 

Umów się na konsultację już dziś w naszym gabinecie:

[DANE KONTAKTOWE]

https://drive.google.com/file/d/19_szIHPN4K6SNi_rlyVF_npXJBpz_c-A/view?usp=sharing
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Treść posta:

Natychmiastowy efekt odmłodzenia, bez efektu maski! 

PLASMOO™ to nowa terapia, która: 

- Kompleksowo poprawia jędrność, jakość i koloryt skóry,

- Pozwala na poprawienie kilku obszarów twarzy podczas jednej 

wizyty w naszym gabinecie,

- 1 miesiąc tylko tyle czasu jest potrzebne, aby przeprowadzić 

pełną terapię składającą się z dwóch zabiegów,

- Natychmiastowy efekt odmłodzenia bez ryzyka alergii 

Umów się na konsultację w naszym gabinecie i sprawdź 

możliwości PLASMOO™:

[DANE KONTAKTOWE]

https://drive.google.com/file/d/1v7KHGoL8q6o7h3c7AUKxjJN-7K38sPtG/view?usp=sharing


Piotr Jastrzębski:  
Robert Sagan:  
Przemysław Wasążnik:  
Przemysław Tomczak:
Sylwia Engelman:

piotr.jastrzebski@innmedis.pl  
robert.sagan@innmedis.pl  
przemyslaw.wasaznik@innmedis.pl  
przemyslaw.tomczak@innmedis.pl
sylwia.engelman@innmedis.pl 

ŁÓDZKIE, DOLNOŚLĄSKIE, PODKARPACKIE  
ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE  
MAZOWIECKIE, LUBELSKIE, PODLASKIE 
ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE
POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

+48 517 701 405
+48 516 313 763
+48 780 111 265
+48 518 119 490
+48 789 755 740

Skontaktuj się z nami:

www.innmedis.pl  

biuro@innmedis.pl  

Ul. Forteczna 8/6

32-086 Węgrzce

(+48) 517 701 405

DZIĘKUJEMY!
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