
 

 

Kiedy nauka spotyka się z miłością 
Połączenie świata nowoczesnej dermatologii i nauki w trosce o zdrową i piękną skórę. 

Joanna Ambroziak to wizjonerka i innowatorka, z zamiłowania projektantka i architektka. Kobieta 

łącząca w sobie mnóstwo pasji i talentów z wielką miłością do sztuki i piękna.  

Marcin Ambroziak to wybitny specjalista, dr n. medycznych, dermatolog, człowiek o wielkiej 

charyzmie, kochający nowe wyzwania. 

Od ponad 20 lat kształtują rynek medycyny w Polsce.  

Właśnie doczekali się swojego kolejnego dziecka: Dr Ambroziak Laboratorium – autorskiej marki 

kosmetycznej produkującej kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy.  

Pomysł na stworzenie kosmetyków mieli od zawsze. Od samego początku założyli globalne podejście 

do pacjenta, które wpisuje się w DNA marki, zakreślając cały obszar działalności – badania kliniczne, 

chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, dermatologia kliniczna i cały szereg specjalizacji, które są 

nieodzowne w codziennym dbaniu o pacjenta. Zauważyli, że mimo bardzo dużego wyboru 

kosmetyków pielęgnacyjnych na rynku, ciężko jest znaleźć takie, które są jednocześnie skuteczne, 

bogate w składniki aktywne i przyjemne w stosowaniu. Własna marka jest naturalnym dopełnieniem 

ponad 20-letniego doświadczenia w badaniu skóry i jej właściwości.  

 

JAKOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI 

Każdy z kosmetyków Dr Ambroziak Laboratorium powstał w oparciu o kliniczną wiedzę. Od 

zaawansowanych badań nad samymi składnikami, po badania potwierdzające działanie powstałych 

produktów. Badając skórę i jej właściwości, rozmawiając z tysiącami pacjentek, rozwiązując dziesiątki 

tysięcy problemów skórnych… Wiemy jedno… by mieć piękną i zdrową skórę, potrzebna jest 

doskonała pielęgnacja. 

Kosmetyki Dr Ambroziak Laboratorium mają prawdziwie dobry i bogaty skład, odpowiednie stężenie i 

dobór substancji aktywnych. Każdy z kosmetyków został skomponowany w taki sposób, by 

substancje aktywne wzajemnie ze sobą współgrały, dając jak najlepsze efekty. 

 

AUTORSKA DERMATOLOGICAL ‘N’ AESTHETICAL FORMULA™ 

Dermatological – czyli zaufaj medycznej wiedzy i doświadczeniu. 

Składniki kosmetyków Laboratorium Dr Ambroziak dobierane są z ogromną precyzją, czerpiąc  

z doświadczenia nowoczesnej technologii, medycyny i natury. Po ponad 13 latach intensywnych 

badań klinicznych powstały dopracowane formuły. Dr n. med., dermatolog Marcin Ambroziak wybrał 

jedne z najbardziej skutecznych składników aktywnych, w najwyższych możliwych stężeniach i 

połączył je tak, by razem tworzyły doskonale współgrającą ze sobą całość. Skuteczność i jakość 

kosmetyków Dr Ambroziak Laboratorium zostały potwierdzone badaniami klinicznymi. 

 



„Kosmetyki Dr Ambroziak Laboratorium, mają potwierdzone naukowo substancje aktywne w dobrych 

stężeniach. Coś co pozwala podtrzymać efekty zabiegów, które wykonujemy na co dzień.”   

~  Dr n. med. dermatolog Marcin Ambroziak  

 

Aesthetical – czyli oddaj się przyjemności dbania o samą siebie. 

Z dbałością o każdy najdrobniejszy szczegół, dzięki wyjątkowemu wyczuciu estetyki, uwielbieniu dla 

tworzenia oraz wizjonerstwu Joanny Ambroziak powstały produkty nie tylko skuteczne, ale także 

przynoszące niezwykłą przyjemność stosowania. Ponad 20 lat doświadczenia, ponad 90 000 

pacjentów to ponad 90 000 rozwiązanych problemów, z którymi każdego dnia przychodzą do nas 

pacjenci. To oni stanowią dla nas inspirację i motor do działania. Pacjentki nie zawsze wiedzą, jak 

dobrać odpowiednią pielęgnację i w jaki sposób dopasować ją do potrzeb swojej skóry. Kosmetyki Dr 

Ambroziak są tak spójne, że regularne ich stosowanie, daje oczekiwany efekt.  

„Czujemy się piękne, kiedy jesteśmy kochane, a najbardziej, kiedy kochamy same siebie”.  

~ Joanna Ambroziak 

 

INSPIRED BY YOU, CREATED BY EXPERT DOCTORS 

Do kampanii promującej powstanie kosmetyków Dr Ambroziak Laboratorium zaprosiliśmy piękne 

pełne pasji kobiety, które na co dzień z nami pracują: lekarki, fizjoterapeutki, kosmetolożki. Są to 

kobiety z naszego bezpośredniego otoczenia, z którymi dzielimy sukcesy, ale też i wyzwania. 

Wierzymy w to, że każda z nas jest inna, mamy swoje marzenia, aspiracje, doświadczenia. Jest jednak 

coś, co nas łączy… Czujemy się piękne, kiedy jesteśmy sobą!   

Premiera marki to 5 kosmetyków pielęgnacyjnych, która stanowi system do stosowania dla każdego 

wieku oraz płci: 

1. Hydrating Face Drops nawilżające serum z kwasem hialuronowym i pantenolem,  

2. Smooth Face Drops wygładzające serum z kwasem ferulowym i witaminą C,  

3. Under Eye Drops serum pod oczy z retinolem, 

4. Light Face Cream nawilżający krem z witaminą C, 

5. Rich Face Cream odżywczy krem przeciwstarzeniowy. 

Kosmetyki produkowane są w Polsce a receptura każdego produktu powstała w oparciu o autorską 

Dermatological ’n’ Aesthetical Formula™. 

 

 

 

Po więcej informacji: 

Ada Klepczarek 

ada.klepczarek@drambroziak.com | 607832523 
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