Odzyskany
kształt
Z biegiem lat skóra i mięśnie twarzy
słabną i wiotczeją. Pojawia się podwójny
podbródek, a owal twarzy staje się mniej
wyraźny. Obniża się poziom estrogenów
w organizmie, zaczyna działać siła
grawitacji. Można jednak zapomnieć
o tej wizji, bo medycyna estetyczna jest
w stanie usunąć ten problem z naszego
życia. Szybko i na długo.
lek. med. Małgorzata Ornatowska
certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej PTL
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ednym z najskuteczniejszych sposobów poprawiania owalu
jest modelowanie policzków. Podkreślenie kości jarzmowych wspaniale napina skórę. Za jednym zamachem wygładza ją, wyostrza owal
i likwiduje bruzdy nosowo-wargowe.

WŁAŚCIWE NARZĘDZIA

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

Preparaty należące do linii Restylane to szeroki wybór wypełniaczy
na bazie kwasu hialuronowego, które umożliwiają korekcję
i rewitalizację różnych obszarów twarzy, szyi, dekoltu czy dłoni. Produkty dopasowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zabiegów wypełniania zmarszczek, łagodnego przywracania objętości
ust, brody czy policzków oraz modelowania twarzy.
Wieloletnie doświadczenie,
profesjonalny personel
o bardzo wysokich umiejętnościach, najwyższej klasy
materiały zabiegowe
i urządzenia to atuty naszej
kliniki – mówi Małgorzata
Ornatowska, dyrektor
medyczny kliniki Bona Dea.

Wszystkie produkty
z rodziny Restylane
zawierają kwas hialuronowy
pochodzenia niezwierzęcego.
SEKRET SKUTECZNOŚCI

Za sukcesem preparatów Restylane stoją dwie unikatowe technologie.
Dzięki nim produkty idealnie wpasowują się w każdą tkankę. Stabilizowany kwas hialuronowy stworzony dzięki opatentowanej technologii NASHA™ charakteryzuje się wysoką trwałością, wypełnia tkanki
zwiększając ich objętość i stymulując je do produkcji kolagenu.
W efekcie skóra zyskuje sprężystość i jędrność, a rezultaty są naturalne, zapewniając piękny, młodzieńczy wygląd. Wykorzystanie drugiej
technologii Optimal Balance Technology™ zapewnia bezpieczne
i trwałe niwelowanie objawów starzenia. Każdy z preparatów, dzięki
odpowiednio dopasowanym parametrom integruje się ze skórą,
zaspokajając indywidualne potrzeby estetyczne każdej kobiety.

Oprócz kultowych już zabiegów z zastosowaniem wypełniaczy z gamy Restylane,
w Klinice dostępne są nowości: liposukcja całego ciała,
modelowanie sylwetki i twarzy za pomocą ultradźwięków
oraz przeszczep własnego
tłuszczu w wybrane okolice.
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