
MAK

ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
БЕНКИ И НЕСАКАНИ 

КОЖНИ ЛЕЗИИ
хемиска козметичка метода за сигурно, постепено, бескрвно 

и безболно отстранување на бенки од лице,глава и тело 
 по доктор дункиќ



Бенките се група на пигменти ќелии во облик на ситни промени на кожата. 
Можат да бидат вродени или настануваат во текот на животот, а возрасен 
човек во просек ги има од 10 до 40. Можат да бидат со различен облик, 
структура и димензии, од многу светла боја до црна и можат да се појават 
било каде на телото. Бенките се знаци на распознавање, како обележје кое 
на кожата и дава личен карактер. Некои од нив се привлечни и се составен 
дел од шармот и заводливоста. Голем дел од бенките се сосема безопасни. 
Меѓутоа, доколку некоја бенка се наоѓа на место кое често се иритира и по-
вредува или претставува естетски и психосоматски проблем, потребно е да 
се отстрани. Поранешниот став, дека отстранувањето на бенките е опасно, 
современите методи и искуство го демантираат.

Во салонот Нова козметика „Доктор Дункиќ“ , развиена е хемиска козметичка 
метода за сигурно, постепено, бескрвно и безболно отстранување на бенки 
и други бенигни кожни лезии од лице, глава и тело. Методот е патентиран и 
поседува сертификат од областа на алтернативна медицина. 

Автор на методата е др.Гојко Дункиќ, доктор по технички науки, кој докто-
рирал на Технолошко-металуршкиот факултет во Белград. Ќерката на др. 
Дункиќ - др. Наташа Дункиќ Ѓорѓевиќ е исто така доктор по технички науки 
- хемија и медицинска сестра со положен стручен испит, како и носител на 
многу дипломи од областа на природните и алтернативни методи на леку-
вање. Неговиот син - Александар Дункиќ е дипломиран машински инженер 
и дипломиран лекар по природна медицина. 

Методата се базира на следните факти: 1) бенигните кожни лезии немаат 
корен, 2) дејството на препаратот не е токсично, со моментален ефект, 
прецизно, оптимално дозирано и ефикасно, 3) дејството е диференцијално 
:  здравите ќелии се зачувуваат додека деформираните се уништуваат и 4) 
кожата поседува одлична особина на епителизација и регенерација. 

Неопходен услов за да се изврши третманот е сите бенки да бидат потполно 
мирни и неактивни, постари од една година, да не предизвикуваат чувство 
на јадеж и чешање, да не болат, кожата околу нив да не е воспалена, да не 
се крвави, да не биле механички повредени или да не биле третирани во 
последните шест месеци со некоја друга метода, да не менуваат нагло боја, 
облик, величина или пигментација итн.  Дермоскопски преглед е пожелен 
но неопходен, како ни доволен услов за да се прифати третманот, туке е 
пресудно долгогодишното семејно искуство на докторите. 

Освен бенки, со оваа метода успешно се отстрануваат и брадавици, папило-
ми, фиброми, кератоза, ксантоми, црвени бенки, ситни израстоци на вратот 
и под пазувите, кондиломи, флеки од сонце, старечки флеки како и многу 
други бенигни кожни лезии. 
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Методот се состои од еден или повеќе третмани со препо-
рачано растојание од 60 дена при што лезиите се отстра-
нуваат во слоеви. Третманот се изведува така што мала 
количина на еден од специјалните патентирани препарати, 
со стаклено цевче (микрокапилар) се нанесува на лезијата. 
Притоа веднаш доаѓа до хемиска реакција и промена на 
бојата на површинскиот слој на лезијата, а здравата кожа 
околу третираното место привремено се зацрвенува (ери-
тема). Третманот се чувствува како слабо пецкање кое трае 
неколку минути а црвенилото исчезнува после еден час.

Третираното место потоа почнува да потемнува, после не-
колку часа станува темно кафено до потполно црно, а во 
наредните неколку дена се претвора во крастичка. Таа има 
заштитна улога се до целосно формирање на нов слој мла-
да кожа кој се созадава под неа. Кога ќе заврши процесот 
на епителизација, телото само ја отфрла крастичката и тоа 
обично се случува помеѓу 15тиот и 30тиот ден.

На местото на отстранетата бенка се појавува млада, неж-
на, розе боја кожа на која и е потребно неколку недели или 
месеци да созрее постепено и поприми боја и особини од 
околната кожа.

Методата е посебно ефикасна за лезиите кои се наоѓаат 
над нивото на кожата.Бенките со пречник до 6мм најчесто 
се отстрануваат со еден третман а до 1цм со два третмани. 
Бројот на потребни третмани зависи од видот на лезиите, 
димензии, структура,порозност, како и од особините и ти-
пот на кожа.

Третина од клиентите доаѓаат на третман само еднаш, по-
ловина од нив два пати а остатокот по три или повеќе пати. 
Проценетиот број на третмани за целосно отстранување 
на сите лезии се соопштува на клиентот пред почетокот 
на првиот третман. Бенките кои се на ниво на самата кожа 
исто така се отстрануваат со голем успех меѓутоа кај нив се 
потребни барем два третмани, а периодот на обновување 
трае подолго. Кожата на лицето по својата структура се 
разликува од кожата на телото по тоа што на врвот на епи-
дермот има поголем број на слоеви од мртва кожа па затоа 
и е благодарна на оваа метода. Во најголем број случаи, по 
завршување на процесот не може да се пронајде местото 
на кое некогаш се наоѓала лезијата.



Со хемиската козметичка метода по доктор Дункиќ, своите 
бенки и лезии ги отстраниле многу јавни личности, спор-
тисти и естрадни личности како и голем број на доктори и 
здравствени работници. Дури ни после седумдесет години 
од почетокот на првата примена на оваа нова козметичка 
метода во ниту еден случај не дошло до повторно појаву-
вање и раст на несаканите лезии или било какви несакани 
последици. Третманите се закажуваат телефонски или по 
е-меил барем една седмица порано, во просек траат по 
еден час и веднаш по завршувањето клиентот може да се 
врати на своите секојдневни активности.
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