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ZNAMENJ
kemijsko kozmetična metoda za zanesljivo, postopno,  

nekrvavo in neboleče odstranjevanje materinih znamenj  
iz obraza, glava in telesa po doktorju dunkiću



Materina znamenja predstavljajo skupino pigmentnih celic v obliki drobnih 
sprememb na koži. Lahko so vrojena ali pa nastanejo v teku življenja, a od-
rasla oseba jih ima od 10 do 40. So različnih oblik, struktur in dimenzij, od 
barve kože do črne, lahko pa se pojavijo kjer koli na telesu.

Materina znamenja so znaki razpoznavanja kot obeležja, ki kože dajejo 
osebni značaj. Nekateri so privlačni in so sestavni del šarma in zapeljivosti. 
Velika večina materinih znamenj je popolnoma nenevarnih.

Toda, če je materino znamenje na mestu, ki se pogosto draži ali poškoduje ali 
pa predstavlja estetski in psihosomatski problem ga je potrebno odstraniti. 
Prejšnje stališče, da je odstranjevanje materinih znamenj nevarno, so ovrgle 
sodobne metode in izkušnje.

V salonu nove kozmetike »Doktor Dunkić« je bila razvita kozmetična meto-
da za zanesljivo, postopno, nekrvavo in neboleče odstranjevanje materinih 
znamenj in drugih benignih kožnih lezij iz obraza, glave in telesa. Metoda je 
patentirana in poseduje certifikat s področja alternativne medicine.

Avtor metode dr. Gojko Dunkić, doktor tehničnih znanosti, doktoriral je na 
Tehnološko-metalurški fakulteti v Beogradu. Hčerka doktorja Dunkića - dr. 
Nataša Dunkić Đorđević je prav tako doktor tehničnih znanosti kemijske 
stroke in medicinska sestra s položenim strokovnim izpitom, kot tudi nosi-
lec številnih diplom s področja naravnih in metod zdravljenja. Sin doktorja 
Dunkića - Aleksandar Dunkić je diplomirani inženir strojništva in diplomirani 
zdravnik naravne medicine.

Metoda temelji na naslednjih dejstvih: 1) benigne kožne lezije nimajo korena, 
2) učinek preparata je nestrupen, trenuten, natančen, optimalno doziran in 
učinkovit, 3) učinek je diferencialen: zdrave celice se branijo, deformirane 
pa bodo uničene, in 4) koža poseduje sijajno lastnost epitelizacije in rege-
neracije.

Nujni pogoj za opravljanje takšnega tretmaja je, da so vsa materina zna-
menja popolnoma mirna, starejša od enega leta, da ne srbijo, ne pečejo, niti 
bolijo, da koža okoli njih ni vneta, da niso krvaveli, ali bili fizično poškodovani 
ali obravnavani z neko drugo metodo v zadnjih šestih mesecih, da niso na-
glo spremenili barve, oblike, velikosti ali pigmentacije, itd. Dermatoskopski 
pregled je zaželen, toda ni nujen ali zadovoljiv pogoj, da bi bil tretma sprejet, 
ampak je odločilno več desetletij družinskih izkušenj.

Avtor metode: 
dr. Gojko Dunkić



Razen materinih znamenj se s to metodo uspešno odstra-
njujejo tudi bradavice, papilomi, fibromi, keratoze, ksan-
telazme, hemangiomi, drobne izrastline na vratu in pod 
pazduho, kondilomi, pege od sonca, starostne pege, kot 
tudi številne druge benigne kožne lezije.

Metoda je sestavljena iz enega ali več tretmajev, s priporo-
čenim razmikom od 60 dni, pri čemer se lezije odstranjujejo 
v slojih. Tretma se izvaja tako, da se mala količina enega ali 
več specialnih patentiranih preparatov, s stekleno cevčico 
nanaša na lezijo. Pri tem takoj prihaja do kemijske reakcije 
in spremembe barve površinskega, zdrava koža okoli treti-
ranega mesta začasno pordeči (eritema). Tretma se občuti 
kot blago zbadanje, ki traja nekaj minut, rdečica pa izgine 
po eni uri.

Tretirano mesto potem začne temneti, par ur potem po-
stane temno rjavo do popolnoma črno, v naslednjih nekaj 
dneh pa se spremeni v krastico. Le-ta ima zaščitno vlogo 
vse do popolnega formiranja sloja mlade kože pod njo. Ko 
se proces epitelizacije konča, telo samo odvrže krastico 
med 15-tim in 30-tim dnem. Na mestu odstranjenega 
materinega znamenja se pojavi mlada, nežna, rožnata koža, 
ki potrebuje nekaj tednov ali mesecev, da dobi barvo in 
lastnosti kože okoli tega mesta.

Metoda je posebno učinkovita za lezije, ki so nad nivojem 
kože. Materina znamenja premera do 6 mm se najpogo-
steje odstranjujejo z enim tretmajem, do 1 cm pa v dveh. 
Število potrebnih tretmajev je odvisno od vrste lezije, di-
menzij, strukture, poroznosti kot tudi od lastnosti in vrste 
kože. Tretjina strank na tretma pride samo enkrat, ostali 
pa trikrat ali večkrat. Ocena o potrebnem številu tretmajev 
za popolno odstranjevanje lezij se stranki sporoča pred 
začetkom prvega tretmaja.

Materina znamenja v ravni kože se prav tako odstranjuje-
jo z velikim uspehom, toda pri njih sta potrebna vsaj dva 
tretmaja, obdobje okrevanja pa traja dalj časa.



Koža lica se po svoji strukturi razlikuje od kože telesa, na 
vrhu epiderma pa ima večje število slojev mrtve kože ter je 
zelo zahvalna za to metodo. V največjem številu primerov 
pa se po koncu procesa ne more najti mesto, na katerem 
je nekdaj bila lezija.

S kemijsko kozmetično metodo po doktorju Dunkiću so 
svoja materina znamenja odstranile številne javne, športne 
in estradne osebnosti kot tudi veliko število zdravnikov in 
zdravstvenih delavcev.

Niti po sedemdesetih letih od prve uporabe te nove koz-
metične metode, niti v enem primeru ni prišlo do ponovne 
rasti lezije ali naknadnih neželenih posledic.

Tretmaji se naročajo preko telefona ali elektronske pošte 
vsaj en teden vnaprej, v povprečju trajajo eno uro in takoj 
potem se stranka lahko vrne k svojim običajnim dejavno-
stim.
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