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Sposób

na młodość
Nie korzystasz z medycyny estetycznej
w obawie przed przerysowanymi efektami zabiegu?
To już przeszłość. Teraz procedury stosowane
przez lekarzy medycyny estetycznej mają
jeden cel – na dłużej zachować młodość
i naturalną urodę. Żebyś wyglądała tak,
jak po powrocie z długich wakacji.

P

reparaty na bazie kwasu hialuronowego z linii Restylane są
niezastąpionym narzędziem
w rękach wykwalifikowanego lekarza. Pozwalają zrewitalizować
skórę twarzy, szyi i dekoltu czy dłoni.
Stabilizowany kwas hialuronowy działa
nawilżająco i stymuluje produkcję kolagenu. Jednak poprawa kondycji skóry to nie wszystko, co możesz osiągnąć
dzięki Restylane. Frustruje cię widoczny wpływ czasu i grawitacji na rysy
i owal twarzy? A może marzysz po prostu
o mocniej zarysowanych kościach policzkowych, których pożałowała ci natura?
Skorzystaj z zabiegu wolumetrii. W zależności od twoich potrzeb lekarz ma do
wyboru trzy rodzaje produktów. Restylane Volume, Restylane Defyne i Restylane Lyft różnią się stopniem sieciowania
żelu oraz wielkością cząsteczek kwasu
hialuronowego. Pozwalają przywrócić
młodzieńczy wygląd twarzy, wymodelować policzki czy delikatnie skorygować
rysy twarzy, zachowując jednocześnie jej

ekspresję. Preparaty te są stosunkowo
gęste, ale jednocześnie elastyczne i miękkie. Mają identyczną konsystencję jak
naturalna ludzka tkanka, więc pozostają
niewidoczne i niewyczuwalne. W czasie
zabiegu lekarz podaje je głęboko pod
skórę przy użyciu kaniuli. Najczęściej
niewielki ilości preparatu wprowadza
się w okolice kości policzkowych, okolice żuchwy i podbródka, a nawet szyi
i skroni. Dla ostatecznego efektu odmłodzenia ważne są również oczodoły i tzw.
dolina łez. Zabieg wolumetrii działa jak
lifting, a przy tym jest szybki i bezpieczny – sama procedura trwa pół godziny,
efekty widać natychmiast. Z gabinetu
wychodzisz o kilka lat młodsza, bardziej pewna siebie i w lepszym nastroju.
Zanim zdecydujesz się na zabieg, wybierz odpowiedniego lekarza medycyny estetycznej. Wolumetria jest swego
rodzaju sztuką. Poza zastosowaniem
bezpiecznego preparatu wymaga
od lekarza zmysłu artystycznego i wyczucia potrzeb pacjentki.
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