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Piękna i Świadoma

upływającego czasu, poprawiają pewność
siebie i samopoczucie. Warunek? Ich efekty
muszą być naturalne. Dokładnie takie zapewnia gama preparatów Restylane na bazie kwasu hialuronowego, które nie tylko wypełniają
zmarszczki i bruzdy, ale jednocześnie stan nawilżenia skóry, jej strukturę, jędrność i elastyczność. Odwiedź stronę www.swiadomepiekno.pl
i przekonaj się, dlaczego przemyślane dbanie o siebie ma sens.

wyraźnie odmŁodzony wygląd bez efektu sztuczności?
tak działa zabieg Restylane Skinlift, który w naturalny
sposób wypełnia zmarszczki i rewitalizuje skórę.
Każda z nas chce być piękna i na długo zachować młody wygląd, a dzisiejsza medycyna estetyczna pozwala nam te marzenia realizować. Odpowiednio dobrane zabiegi korygują niedoskonałości, niwelują oznaki
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„Młodą skórę wyróżniają dwie cechy: jest ona pełna
witalności i gładka. Celem naukowców, którzy
opracowali formułę Restylane Skinlift była możliwość
osiągnięcia takiego efektu w ramach jednego zabiegu
wykonanego przez eksperta. Właśnie dlatego Restylane
Skinlift jest tak skuteczny i innowacyjny. Podczas
jednej sesji lekarz aplikuje w skórę dwie substancje
o różnym działaniu. Pierwsza z nich, Restylane
Perlane, eliminuje takie oznaki starzenia, jak wiotkość
skóry, zmarszczki, bruzdy. Modeluje rysy, wypełnia
zmarszczki i wygładza twarz. Drugi – Restylane
Skinboosters – dba o to, by cera była doskonale
nawilżona i zrewitalizowana. Jednoczesne działanie
obu tych substancji w skórze sprawia, że twarz po
zabiegu wygląda młodo i naturalnie. W naszej
praktyce lekarskiej obserwujemy, że Restylane Skinlift
przynosi nie tylko spektakularne efekty wizualne:
po zabiegu u naszych pacjentek wyraźnie zmienia się
nastawienie do życia. Poprawa wyglądu sprawia,
że czują się lepiej i są dużo bardziej pewne siebie”
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„Moje pacjentki
wciąż pytają mnie
o skuteczny sposób na szybką
poprawę wyglądu bez
konieczności wykonywania wielu
różnych zabiegów przez dłuższy
czas. Odpowiedzią na ich potrzeby
jest zabieg Restylane Skinlift. Już
jedna sesja z tym preparatem
poprawia stan nawilżenia skóry,
jej strukturę, elastyczność
i jędrność. Dojrzalsze pacjentki
cenią sobie efekt uniesionych
rysów twarzy w miejscach, gdzie
skóra wyraźnie opadła. Już
po jednym krótkim zabiegu
dostrzegają znaczną zmianę, która
czasem radykalnie poprawia ich
samoocenę i podnosi jakość życia.
Technologia Restylane Skinlift
pozwala na wykonanie zabiegu
także u młodszych pacjentek, które
nie maja tak wyraźnych objawów
spadku napięcia skóry. W ich
przypadku stosuję zabieg
Restylane Skinlift Light.
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„Niektóre dostępne na rynku preparaty
na bazie kwasu hialuronowego mają
działanie krótkotrwałe i  nie
pozostawiają długotrwałych efektów.
Stabilizowany kwas hialuronowy,
stosowany w ramach zabiegu
Restylane Skinlift jest odpowiedzią
na ten problem. To zasługa substancji,
stosowanych w ramach zabiegu.
Restylane Vital przenika do głębokich
warstw i stymuluje skórę do odbudowy
włókien kolagenowych. Natomiast
Restylane Perlane zawiera kwas
hialuronowy o największej zdolności
unoszenia tkanek wśród wypełniaczy
i stanowi doskonałą podporę dla
opadającej skóry. Dzięki tym
właściwościom obie substancje
gwarantują pożądany, trwały efekt,
który utrzymuje się przez wiele
miesięcy, co bardzo cieszy moje
pacjentki”
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Ból, obrzęk i siniaki, tego najbardziej
obawiają się moje pacjentki, kiedy
rozmawiam z nimi podczas konsultacji
lekarskiej. Uważam, że rozmowa
z pacjentem jest bardzo ważna, zawsze
podkreślam to podczas prowadzonych przeze
mnie szkoleń dla lekarzy z zakresu medycyny
estetycznej. Pacjentkom, które cenią sobie
bezpieczeństwo i komfort, w pierwszej
kolejności polecam Restylane Skinlift.
Zabieg ten jest bezbolesny, ponieważ
podawany do skóry preparat zawiera środki
znieczulające. Jest również bardzo szybki
i trwa maksymalnie pół godziny. Efekt?
Bardzo naturalny, skóra twarzy uzyskuje
blask, pacjentka wygląda na wypoczętą
i zrelaksowaną. Zapraszam na zabieg
Restylane Skinlift do nowo otwartej siedziby
Instytutu Zdrowia i Urody Aspazja przy
ul. Wichrowej w Poznaniu.

