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P r z e w o d n i k  p o  m e d y c y n i e  e s t e t y c z n e j S L O W ~ A G I N G

LEKKI
retusz

Korekta zmar szczek,  modelowanie i  l i f t ing

Naturalne odmłodzenie i  g łębokie  nawilżenie

W gabinetach jest szeroki wybór 
zabiegów z użyciem preparatów 

iniekcyjnych, od biostymulatorów 
po wypełniacze. W rękach dobrego 

lekarza czynią cuda.  

Nlift to procedura zabiegowa, która zdobywa coraz większą 
popularność. Spektakularne efekty odmłodzenia twarzy 

i poprawy jakości skóry widać gołym okiem, ale potwierdzają je 
też badania kliniczne – w skórze rusza produkcja � broblastów, 
poprawia się więc jej jędrność, zwiększa się też poziom nawilże-
nia. Procedura składa się z dwóch  wizyt w gabinecie lekarskim 
w odstępie tygodnia. Na pierwszej wizycie oceniana jest skóra 
i jej potrzeby oraz wykonuje się mezoterapię igłową twarzy 
z użyciem produktu Neauvia hydro Deluxe. W czasie drugiej 
wizyty przeprowadzany jest zabieg termoliftingu urządzeniem 

Za�  ro. Następnie wykonywany jest zabieg 
wypełniający i podkreślający owal twarzy 
przy użyciu preparatu Neauvia Intense. Na 
koniec na powierzchnię policzków podawa-
ny jest silnie stymulujący preparat Neauvia 
Stimulate. 

Zabieg Radiesse można 
wykonać w klinikach 

Ikona City w Gliwicach, 
u dr Małgorzaty Kocot 

lub w Saska Clinic 
w Warszawie, u dr Iwony 

Radziejewskiej. Ceny 
zaczynają się od 1500 zł.

Jak to osiągnąć bez sztucznego efektu? Radiesse to wypełniacz 
zbudowany z cząsteczek hydroksyapatytu wapnia (CaHA). Ma 

wyższą elastyczność i lepkość niż preparaty na bazie kwasu hia-
luronowego, dlatego doskonale sprawdza się w miejscach, które 
potrzebują podpory i wypełnienia bez nadmiernej objętości. Jest 
idealny do podawania w częściach twarzy o silnej mimice lub 
wymagających precyzyjnego modelowania. Zabieg daje natych-
miastową korekcję zmarszczek i wymodelowanie konturów. Wraz 
z upływem czasu na skutek działania preparatu dochodzi do silnej 
biostymulacji kolagenu. 

Sunekos to niezwykła terapia przeciwstarzeniowa. Nawilża 
skórę, daje delikatne działanie wolumetryczne, redukuje 

wiotkość i wygładza drobne zmarszczki. Sekret Sunekos kryje się 
w jego unikalnym składzie, czyli opatentowanej sekwencji sześciu 
aminokwasów (glicyna, L-prolina, L-lizyna, L-alanina, L-walina, 
L-leucyna) w połączeniu z kwasem hialuronowym, dzięki które-
mu syntetyzowany jest nie tylko kolagen, lecz także elastyna. Ze 
względu na wyjątkową czystość i delikatność preparatu może on 
być aplikowany nawet na najbardziej problematycznych obszarach 
twarzy, w okolicy oka i na samych powiekach.

Retinol  bez przykrości
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Odmładzające kapsułki z retinolem na noc Selvert Thermal 60 szt./403 zł.Więcej informacji na temat procedury Nlift można znaleźć na stronie nlift.pl

{

Kapsułki Selvert Thermal łączą reti-
nol, roślinne retinoidy oraz peptydy 

mleczne. Efekt pielęgnacji jest spektaku-
larny. Bruzdy i zmarszczki wyraźnie się 
wygładzają, skóra jest jędrniejsza, lepiej 
nawilżona i promienna. Bez podrażnień!

 Preparat występuje w dwóch 
wariantach: Sunekos 200 oraz 
1200. Oba produkty zawierają 

tę samą sekwencję sześciu 
aminokwasów, a różnią się 

jedynie wielkością cząsteczki 
kwasu hialuronowego. 
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