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ZASTRZYK
MŁODOŚCI
Wypełniacze od samego
początku towarzyszą
rozwojowi medycyny
estetycznej.
tekst RENATA BOGUSZ

WYPEŁNIENIE

STYLAGE SPECIAL LIPS

śród najpopularniejszych
zabiegów z ich wykorzystaniem na pierwszym miejscu znajduje się powiększanie
i modelowanie ust. – Doskonale sprawdzają
się w wypełnianiu zmarszczek, leczeniu
blizn potrądzikowych, a także w zabiegach
korygujących owal twarzy. Preparaty kwasu
hialuronowego są też stosowane w mezoterapii. Ujędrniają skórę, likwidują jej wiotkość i „papierową” teksturę – mówi lek.
med. est. Krzysztof Miracki.
– U osób, które mają tendencję do zatrzymywania wody pod oczami, nie należy stosować wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego. Po zabiegu obrzęki mogą być jeszcze
większe – mówi dr n. med. Magdalena Łopuszyńska. – Z kolei gdy skóra pod oczami jest
zbyt cienka, preparat może prześwitywać,
nawet gdy wypełniacz będzie wstrzyknięty
bardzo głęboko. Równie ostrożnie należy
podchodzić do wypełniania kwasem hialuronowym doliny łez. Wówczas stosuję m.in.
preparaty na bazie hydroksyapatytu wapnia
– dodaje ekspertka.

RADIESSE

Bazujący na hydroksyapatycie wapnia,
wypełnia ubytki tkankowe zaraz
po podaniu, a w ciągu kilku następnych 3-4 miesięcy tworzy rodzaj szkieletu, na którym dochodzi do produkcji
nowego kolagenu. Odbudowuje kontur
twarzy, poprawia gęstość i jędrność
skóry. Efekt utrzymuje się około
18-24 miesięcy.
Cena zabiegu od 1500 zł
klinikalaperla.pl

NAWILŻENIE

NEAUVIA HYDRO DELUXE

Rewitalizacja skóry produktem Neauvia
Hydro Deluxe jest widoczna natychmiast po zabiegu. Połączenie kwasu hialuronowego z hydroksyapatytem wapnia stymuluje odbudowę i tworzenie
nowych włókien kolagenowych. Skóra
zostaje odżywiona i nawilżona na wiele
tygodni. Mezoterapia Hydro Deluxe jest
polecana także osobom ze zmianami
potrądzikowymi i z przebarwieniami.
Cena od 600 zł
nalewczynska.com

ODŻYWIENIE
SUNEKOS 200

Dzięki połączeniu kwasu hialuronowego z aminokwasami stymuluje regenerację macierzy pozakomórkowej.
To znaczy, że działa przeciwstarzeniowo, poprawia napięcie skóry, wygładza,
redukuje płytkie zmarszczki i kurze łapki. Może być zastosowany na każdą
okolicę skóry, nawet na powieki, które
są wyjątkowo problematyczne w leczeniu. Można nim też usunąć cienie pod
oczami. Zaleca się 3-4 zabiegi w odstępach mniej więcej tygodnia. Efekty
utrzymują się do 6 miesięcy.
Cena zabiegu od 800 zł
kaczynscyclinic .pl

ZDJĘCIA: ADOBE STOCK

W

ODBUDOWA

Ten kwas hialuronowy stosowany
do powiększania ust jako jedyny na
świecie jest dostępny z nowym środkiem znieczulającym, mepiwakainą.
Obkurcza ona miejscowo naczynia
krwionośne, zmniejsza ryzyko pojawienia się obrzęku i krwiaków. Komfort
zabiegu poprawia także nowoczesna
strzykawka Bi-SOFT Technology.
Pozwala ona lekarzowi na większą precyzję, wygodę i maksymalną kontrolę
podczas iniekcji. Efekt utrzymuje się
około 12 miesięcy.
Cena od 1000 zł
elite.waw.pl
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