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Skóra oczu starzeje się szybko – widać na niej
stres, brak snu, przemęczenie i działanie czynników zewnętrznych. Można temu zapobiegać
poprzez właściwą pielęgnację oraz zdrowy
tryb życia. „Jeśli jednak chcemy wygładzić
zmarszczki, wyeliminować cienie i zagłębienia
pod oczami, polecam moim pacjentkom zabieg
na bazie kwasu hialuronowego. Nowoczesne
preparaty zwiększają elastyczność, nawilżają
i ujędrniają skórę” mówi dr Aleksandra Szczepańska. Ostateczny efekt zależy od właściwego
doboru preparatu o odpowiedniej gęstości
i strukturze kwasu hialuronowego do indywidualnych potrzeb skóry. Dlatego przed zabiegiem
niezbędna jest konsultacja lekarska. „Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technik aplikacji
preparatu w głąb skóry miękką kaniulą zabiegi
są komfortowe dla pacjentki i bezpieczne”
wyjaśnia dr Szczepańska. Efekt jest naturalny,
widoczny od razu po zabiegu i utrzymuje się
przez kilka miesięcy.
Dr Aleksandra Szczepańska
Specjalista Dermatolog Członek
Polskiego Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging
oraz Polskiego Towarzystwa
Dermatologii Estetycznej
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Usta są elementem naszej twarzy, na który
wszyscy zwracają uwagę – jędrne, pełne i proporcjonalne podkreślają atrakcyjność rozmówcy,
przyciągają spojrzenia. Niestety wraz z upływem
lat tracą one objętość i jędrność. W tym przypadku
również sprawdzi się kwas hialuronowy. Medycyna estetyczna w XXI w. pozwala na połączenie
działania różnych preparatów w czasie jednego
zabiegu. „Możliwe jest zarówno powiększanie
ust, jak i modelowanie ich kształtu, ujędrnianie i
nawilżanie czerwieni wargowej, czy niwelowanie
zmarszczek wokół ust”, mówi dr Ewa Trzepizur-Dżoga. Zabiegi przeprowadza się w znieczuleniu
miejscowym, są bezbolesne. „Polecam je moim
pacjentkom na wiosnę, ponieważ usta po zimie
wymagają bardziej kompleksowej pielęgnacji.
Dr Ewa Trzepizur-Dżoga
Certyfikowany lekarz medycyny
estetycznej. Członek Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging
Akademia Dermatologii Estetycznej ul.Grabskiego 8, Rzeszów,
tel. 017 77 99 327, 603 99 06 39 www.adedermatologia.pl
Doktor Ewa Gabinet Medycyny Estetycznej ul. Stojałowskiego 14,
Bielsko-Biała, tel. 606 111 032, 660 926 982, www.doktorewa.com
Akademia Medycyny Estetycznej ul. Cynamonowa 2/U6Warszawa
tel. 22 121 99 27 www.akademiamedycynyestetycznej.pl
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wie godziny w Instytucie Bandi to doświadczenie, które
zmienia każdy cellulit na mniejszy i znacznie gładszy. Podczas
wyszczuplająco-modelującego zabiegu ta popularna niedoskonałość ciała jest nieustannie atakowana.
Drenaż limfatyczny pobudza krążenie, żeby sprawnie oczyścić organizm
z toksyn, a masaż chińską bańką ułatwia pozbycie się podskórnych
złogów z komórek tłuszczowych. Po oczyszczeniu ciała moreloworyżowym peelingiem na skórę nakładane jest silnie działające
antycellulitowe serum oraz wykonywany masaż (najpierw drenujący
na antycellulitowym kremie, później chińskimi bańkami
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