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USUNIĘCIE
PIEPRZYKÓW
Chemiczna metoda kosmetyczna dla bezpiecznego, stopniowego,
bezkrwawego oraz bezbolesnego usunięcia pieprzyków
z twarzy, głowy i ciała doktora Dunkić

Pieprzyki są grupą komórek pigmentowych w postaci małych zmian na skórze.
Mogę być wrodzone lub zjawić się w ciągu życia, osoby dorosłe mogą ich mieć
średnio od 10 do 40. Są różnego kształtu, struktury i rozmiaru, od koloru skóry do
czarnego koloru, i mogą się pojawić w dowolnym miejscu na ciele.
Pieprzyki są znakiem rozpoznania się, jak oznaki podającej skórze osobisty charakter. Niektóre są atrakcyjne i stanowią część integralną uroku i uwodzenia.
Zdecydowana większość pieprzyków jest zupełnie nieszkodliwa.
Jednak, jeśli pieprzyk znajduje się na miejscu, w którym często jest irytowany, w
którym może być boleśnie dotykany, lub stanowi problemy estetyczne i psychosomatyczne, należy go usunąć. Wcześniejsze stanowisko, że usunięcie pieprzyków
jest niebezpieczne, zostało zdementowane dzięki nowoczesnymi metodami i
doświadczeniu.
Autorem metody:
dr Gojko Dunkić

W salonie nowej kosmetyki „Doktor Dunkić” opracowano chemiczną metodę kosmetyczną bezpiecznego, stopniowego, bezkrwawego oraz bezbolesnego usunięcia pieprzyków i innych łagodnych zmian skórnych z twarzy, głowy i ciała. Metoda
jest opatentowana i posiada certyfikat w zakresie medycyny alternatywnej.
Autor metody dr Gojko Dunkić, doktor nauk technicznych, uzyskał doktorat na
Wydziale Technologii i Metalurgii Fakultetu w Belgradzie. Córka doktora Dunkića
- dr Nataša Dunkić Djorđević jest także doktorem nauk technicznych, fachu chemicznego, pielęgniarka z egzaminem specjalistycznym oraz posiada wielu dyplom
w zakresie przyrodniczych i alternatywnych metod leczenia. Syn doktora Dunkića
- Aleksandar Dunkić jest dyplomowanym inżynierem techniki oraz dyplomowanym
lekarzem medycyny przyrodniczej.
Metoda opiera się na następujących faktach: 1) łagodne zmiany skórne nie mają
korzenia, 2) działanie preparatu jest nietoksyczne, chwilowe, precyzyjne, optymalnie dozowane i skuteczne, 3) działanie jest zróżnicowane: zdrowe komórki
bronią się, a zdeformowane zostają zniszczone, i 4) skóra posiada fantastyczną
cechę epitelizacji i regeneracji.
Warunkiem niezbędnym do usunięcia jest, aby wszystkie pieprzyki były w całkowicie spokojnym stanie, starsze niż rok czasu, aby nie swędzić, nie rwać, nie boleć,
aby skóra wokół nich nie była upalona, że nie ma krwawienia, aby nie były mechanicznie uszkodzony lub leczony w jakiś inny sposób w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy, że nagle nie zmieniły kolor, kształt, wielkość lub pigmentację, itp. Dermo
skopia jest pożądanym, ale nie jest niezbędnym, a tak samo nie jest wystarczającym warunkiem dla podejmowania decyzji dotyczącej usunięcia pieprzyka, bo w
takiej sytuacji decydujące jest wieludziesięćletnie doświadczenie rodzinne.
Oprócz pieprzyków, niniejszą metodą można z powodzeniem usunąć brodawki,
brodawczaki, włókniaki, rogowacenia, ksantelazmy, czerwone krwiste pieprzyki,

małe narośli na szyi oraz pod pachy, brodawki narządów płciowych, plami słoneczne, plamy starcze, a także wiele innych
łagodnych zmian skórnych.
Metoda przewiduje jeden lub więcej zabiegów, z zalecanym
odstępstwie w czasie 60 dni, przy czym zmiany usuwane są w
warstwach. Zabieg wykonuje się w sposób następujący: niewielką objętość jednego z kilku specjalnych opatentowanych
preparatów przez rurkę szklaną (mikro kapilarką) nanieść na
leczone miejsce. Po tym natychmiast dochodzi do reakcji chemicznej i zmiany koloru powierzchnej warstwy leczonego miejsca, a zdrowa skóra w okolicy miejsca tymczasowo zmienia kolor
na czerwony (rumień). Zabieg czuje się jako słabe mrowienie,
które trwa kilka minut, a zaczerwienienie zanika za godzinę.
Leczone miejsce wtedy zaczyna ciemnieć, po kilku godzin staje
się ciemno brązowym do całkowicie czarnym, a w ciągu następnych parę dni kształtuje się strupek. Ma rolę ochroną aż
do pełnego tworzenia się młodej warstwie skóry pod nim. Po
zakończenie procesu epitelizacji, organizm po prostu odrzuca
strupek po 15 do 30 dni. W miejscu usuniętego pieprzyka pojawia się młoda, delikatna, różowa skóra, która potrzebuje kilku
tygodni lub miesięcy, aby stopniowo dojrzeć i uzyskać kolor oraz
charakterystyki otaczającej skóry.
Metoda za jest szczególnie skuteczna dla usunięcia zmian, które znajdują się na zewnątrz skóry. Pieprzyki o średnicy do 6 mm
najczęściej usuwane są podczas jednego zabiegu, a do 1 cm
podczas dwóch zabiegów. Ilość potrzebnych zabiegów zależy
od rodzaju, rozmiaru, struktury, porowatości zmiany, a także
od cech i typu skóry. Jedna trzecia klientów przychodzi tylko
raz, połowa dwa razy, a pozostali trzy lub więcej razy. O tym ile
zabiegów będzie potrzebne do całkowitego usunięcia wszystkich zmian klient zostaje poinformowany przed początkiem
pierwszego zabiegu.
Pieprzyki w płaszczyźnie skóry również usuwają się z powodzeniem, ale wymagają najmniej dwóch zabiegów, a okres wyzdrowienia dłużej trwa.
Skóra twarzy różni się swoją strukturą od skóry ciała, na górnej
powierzchni epitermu ma większą ilość warstw martwej skóry, i
bardzie jest wygodna dla tej metody. W większości przypadków
po zakończeniu procesu nie można znaleźć miejsce, na którym
kiedyś była zmiana.

Za pomocą metody chemicznie kosmetycznej doktora Dunkiću
usunęły swoje pieprzyki znane osoby publiczne, sportowcy,
gwiazdy estradowe, wielu lekarzy oraz pracowników służby
zdrowia.
Nawet po siedemdziesięciu lat od pierwszego zastosowania tej
nowej metody kosmetycznej, nigdy nie doszło do odnowienia
zmiany lub do niepożądanych skutków.
Zabiegi zamawiają się telefonicznie lub Emilem najmniej tydzień wcześniej, przeciętnie trwają godzinę czasu, i. od razu
po zakończeniu zabiegu, klient może wrócić do normalnych
codziennych czynności.
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