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modelowanie policzków i okolic linii żuchwy
modelowanie dłoni i nosa
likwidacja bruzd nosowo-wargowych
likwidacja zmarszczek tzw. „marionetkowych”

Crystalys jest półstałym, biodegradowalnym skórnym implantem, składającym się z syntetycznych mikrosfer
hydroksyapatytu wapnia, dedykowanym do augmentacji tkanek miękkich twarzy. Morfologia mikrosfer
zapewnia minimum ryzyka przemieszczania się cząstek.
W leczonym miejscu,mikrosfery hydroksyapatytu wapnia tworzą szkielet,który tworzy rusztowanie dla fibroblastów,
produkujących autogeniczny, trwający kilka miesięcy wzrost kolagenu. Degradacja hydroksyapatytu wapnia jest
równoczesna z odkładaniem się neokolagenu w miejscu podania. Materiał ten służy do leczenia objętościowego
starzenia twarzy i poprawy owalu.Gwarantuje natychmiastowy i długotrwały efekt,który może utrzymywać się nawet
do 2 lat, w zależności od wstrzykiwanej ilości, właściwości skóry i wieku pacjenta. Rekomendowany jest dla
młodych pacjentów w celu profilaktyki i dla starszych, u których występują ubytki objętości i rozmazany owal.
Jest to materiał przebadany klinicznie z dużym profilem bezpieczeństwa, zawierający składnik aktywny
(hydroksyapatyt wapnia), stosowany w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej od ponad 10 lat. Daje
znakomite rezultaty zarówno w przypadku trwałości efektów, jak i efekt liftingu i objętości. Nie stwierdzono
żadnych ciężkich, poważnych i długotrwałych działań niepożądanych. Wszelkie skutki uboczne, występujące
po iniekcjach, takie jak: zaczerwienienie, obrzęk, tkliwość czy wynaczynienie krwi, ustępują samoistnie
zazwyczaj po 4-7 dniach. Zabiegi są praktycznie bezbolesne.
W mojej praktyce stosuję Crystalys dla efektu uniesienia brwi, wypełnienia objętości dołu skroniowego,
podkreślenia kości policzkowych, wypełnienia głębokich fałdów nosowo-wargowych, uniesienia kącików ust
i poprawy „linii marionetkowych” oraz dla podkreślenie linii żuchwy.

W łódzkim gabinecie medycyny estetycznej SZTUKA i ESTETYKA pracujący tam lekarze stosują ostatnio
z dużym powodzeniem wypełniacz na bazie hydroksyapatytu wapnia - CRYSTALYS. Preparat ten ma działanie
wolumetryczne oraz stymulujące odnowę komórkową. Wypełnia się nim pojawiające się wraz procesem
starzenia ubytki tkankowe, a jego efekty są bardzo naturalne. CRYSTALYS stymuluje syntezę neokolagenu
i działa również delikatnie liftingująco. Hydroksyapatyt wapnia jest wypełniaczem bezpiecznym. Produkt jest
przebadany klinicznie i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty medyczne. Zabieg z użyciem CRYSTALYS jest
bezbolesny i nie wymaga wcześniejszego znieczulenia skóry. Efekty zabiegu widoczne są natychmiast i długo
się utrzymują (ok. 6 miesięcy dłużej w porównaniu do wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego). Lekarze
medycyny estetycznej w Gabinecie SZTUKA I ESTETYKA stosują CRYSTALYS w obrębie twarzy (wypełnianie
bruzd, zmarszczek oraz policzków), a także uzupełniają nim ubytki tkankowe w dłoniach i stopach. Zabiegi te Sztuka i Estetyka
polecane są kobietom i mężczyznom, poszukującym naturalnego i długotrwałego rezultatu.
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