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ОДСТРАНЯВАНЕ 
НА БЕНКИ

химическият козметичен метод със сигурност, постепенно,  
безкръвно и безболно отстранява бенки от лицето, главата и 

тялото според доктор дункич



Бенките са групи пигментни клетки под формата на малки лезии по кожата. 
Могат да бъдат вродени, или да настанат през живота, а възрастен човек 
средно има  от 10 до 40 бенки. Те имат различни форми, структури и разме-
ри, с цвят на кажата до черни, а могат да се явяват навсякъде по тялото.

Бенките са знаци за разпознаване, като особености, които дават на кожата 
личен характер. Някои от тях са атрактивни и са съставна  част от чара и 
съблазнителността. По-голямата част от бенките са съвсем безопасни.

Въпреки това, ако бенката се намира на мястото, на което често се дразни и 
наранява, или представлява естетически и психосоматичен проблем, трябва 
да се отстрани. По-рано се е считало, че е премахването на бенки е опасно, 
съвременните методи и опит това опровергават.

В салона на новата козметика “Доктор Дункич” е развит нов химически 
козметичен метод за безопасно, постепенно, безкръвно и безболезнено 
премахване на бенки и други доброкачествени кожни лезии на лицето, гла-
вата и тялото. Методът е патентован и притежава сертификат в областта 
на алтернативната медицина.

Авторът на метода е д-р Гойко Дункич, доктор на техническите науки, с 
докторска степен в технологическо-метаургичния факултет в Белград. Дъ-
щерята на доктор Дункич – д-р Наташа Дункич -  Джорджевич, също е 
доктор на техническите науки – специалност химия и е медицинска сестра с 
професионален изпит, както и носител на множество сертификати от сфе-
рата на природните и алтернативните методи  на лечение. Синът на доктор 
Дункич - Александър Дункич е с диплома машинен инженер и притежава 
диплома на  лекар по природна медицина.

Методът се основава на следните факти: 1) доброкачествените кожни лезии 
нямат корен, 2) действието на препарата не е токсично, ефектът е момен-
тален, точен оптимално дозиран и ефективен, 3) ефекта е диференциален: 
здравите клетки се защитават, а деформираните  клетки биват унищожени, 
и 4) кожата притежава качеството на епителизация и регенерация.

Необходимо изискване за интервенция е всички бенки да бъдат напълно 
спокойни, по-стари от една година да не сърбят, да няма угризение, кожата 
около тях да не възпалена, да не кървят, да не са били механично наранени 
или третирани по някакъв друг метод през последните шест месеца, да не 
са изведнъж променили цвята, формата, размера или пигментацията и т.н. 
Дермоскопичен преглед  е желателен, но не е задължителен и не е доста-
тъчно условие за третиране. От решаващо значение е опита на семейството 
от няколко десетилятия.

Освен бенки по този метод успешно се отстраняват и брадавици, папиломи, 
фиброми, кератоза, ксантоми, червени кръвни бенки, малки израстъци по 
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шията и под мишниците, генитални брадавици, слънчевите 
петна, старчески петна, както и много други доброкачест-
вени кожни лезии.

Методът се състои от едно или повече третирания, с пре-
поръчана пауза  от 60 дни, при което лезиите се премахват 
в слоеве Третирането се извършва чрез вземане на малки  
количяества на един от няколкото специално патентова-
ни препарати със стъклена тръбичка (с микрокапилар) се 
прилага към лезията. Веднага идва до химични реакции 
и променя се цвята на повърхностния слой на лезията и 
здравата кожа около третираното място временно става 
червена (еритема). Третирането се чувства като благо па-
рене, което продължава няколко минути, а червенината 
изчезва след около един час.

Третираното място започва да потъмнява, след няколко 
часа става тъмнокафяво до напълно черно, а през след-
ващите няколко дни се превръща в краста. Тя има защит-
на роля до формирането на млада кожа под нея. Когато 
процесът на епителизация приключи, тялото само просто 
отхвърля крастата между 15-ия и 30-ия ден. На мястото 
на отстранената бенка се явява нежна, розова кожа, която 
след няколко седмици  или месеци постепенно ще  получи 
цвята и основните характеристиките на околната кожа.

Методът е особено ефективен за лезии, които са разпо-
ложени над нивото на кожата. Бенки с диаметър до 6 мм 
най-често се отстраняват след еднократно третиране, 
а до 1 см след две третирания. Броят на необходимите 
третмани зависи от вида на лезиите, размера и структура, 
шупливостта, както и характеристиките и вида на кожата. 
Една трета от клиентите идва на третман само един път, 
половината два пъти, а останалите идват по три и повче 
пъти. Очакваният брой на третирания, необходим за пълно 
отстраняване на лезиите се съобщава на клиента, преди 
първото третиране.

Бенките изравнени с кожата също се отстранява с голям 
успех, но при тях са нужни поне две третирания, а перода 
на възстановяване трае по-дълго.

С помощта на химическия козметичен метод на д-р Дункич 
свите бенки са отстранили публични личности  и спортни 
и естрадни личности, както и голям брой лекари и здравни 
работници.



Дори и след седемдесет година след първото прилагане 
на новият козметичен метод,  нито в един случай  не е 
дошло до повторен растеж на лезията или допълнителни 
нежелателни последици.

Третирането са насрочва по телефон, или по електронна 
поща, най-малко една седмица по-рано, средно трае един 
час и веднага след това клиентът може да се върне към 
нормалните ежедневни дейности.
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