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Panie do kto rze, me dy cy na este tycz na cie szy się w Pol sce co raz wię -
kszą po pu lar no ścią. Wzra sta licz ba osób za in te re so wa nych me dycz -
ny mi me to da mi po pra wie nia uro dy i utrzy ma nia jej wbrew upły wo wi
cza su. 
To praw da. Waż nym as pek tem te go jest fakt, że po pra wa wy glą du wią -
że się nie jed no krot nie ze wzro stem sa mo o ce ny, któ ra po ma ga nam
zma gać się z co dzien no ścią. Me dy cy na este tycz na pro po nu je nie in wa -
zyj ne roz wią za nia sze re gu prob le mów zwią za nych z po stę pu ją cym pro -
ce sem sta rze nia. Do naj po pu lar niej szych za bie gów opar tych na tok sy nie
bo tu li no wej, kwa sie hia lu ro no wym, pi lin gach czy la se ro te ra pii każ de -
go ro ku do łą cza ją no we.
Jed ną z ta kich no wo ści jest Scul ptra. Czy mo że nam Pan po wie dzieć na
czym po le ga ten za bieg? 
W mia rę upły wu cza su, na sza twarz tra ci ob ję tość a skó ra mło dzień czą
gład kość i ela stycz ność. Dzie je się tak na sku tek zmia ny roz miesz cze nia
pod ściół ki tłusz czo wej oraz re sor pcji koś ci twa rzy sta no wią cych rusz to -
wa nie dla tka nek mięk kich. Po ja wia ją się zmar szczki i li nie, któ re z cza -
sem zmie nia ją się w bru zdy. Kon tur twa rzy w oko li cach skro ni, koś ci
po li czko wych i żuch wy roz my wa się. Scul ptra jest za bie giem, któ ry bez -
o pe ra cyj nie od twa rza na pię cie skó ry twa rzy, po pra wia jąc jej gru bość. To
me to da no wo czes na, po le ga ją ca na iniek cyj nym po da niu kwa su L-po -
lim le ko we go, któ ry po bu dza fi brob la sty do pro duk cji en do gen ne go, czy -
li włas ne go ko la ge nu. W efek cie uzy sku je się po pra wę sprę ży sto ści
i gę sto ści tka nek, jędr no ści skó ry i co za tym idzie – po pra wę kon tu ru
twa rzy. Re zul tat koń co wy to dłu go trwa ły, na tu ral ny efekt od mło dze -
nia.
Czy efekt ten jest wi docz ny na tych miast i jak dłu go się utrzy mu je?
Kwas L-po lim le ko wy to nie wy peł niacz. Je go dzia ła nie jest cał kiem in ne,
wie loe ta po we. Za bieg ten nie wy peł nia tka nek w spo sób bez poś red ni,
ale od bu do wu je w cza sie ob ję tość skó ry. Dla te go z włas ne go do świad -
cze nia mo gę po wie dzieć, że po pier wszej iniek cji Scul ptry efekt jest nie -
wiel ki. Pier wsze zmia ny ob ser wu je my do pie ro po 4-6 ty god niach, kie dy
do cho dzi do pro duk cji ko la ge nu. Z każ dą iniek cją efekt jest wy raź niej szy,
bar dziej wi docz ny: wy rów nu ją się nie rów no ści skó ry, wy gła dza ją zmar -
szczki i po pra wia się owal twa rzy. Ba da nia kli nicz ne do wio dły, że efekt
ten utrzy mu je się do 2 lat od osta t nie go za bie gu.

Czy za bieg pre pa ra tem Scul ptra jest bez piecz ny?
Scul ptra to kwas L-po lim le ko wy. W me dy cy nie sto su je się go już od po -
nad 20 lat. Wy ko rzy sty wa ny jest do re ge ne ra cji tka nek oraz pro duk cji
ni ci chi rur gicz nych. Jest pre pa ra tem bio kom pa ty bil nym i bio de gra do -
wal nym.
Czy za bieg jest bo les ny? Czy wy łą cza z ży cia co dzie ne go?
Za bieg prze pro wa dza się w znie czu le niu miej sco wym. Skó rę znie czu la
się kre mem Em la na ok. 30 mi nut przed po da niem iniek cji. Po pra wia to
znacz nie kom fort pa cjen ta. Po za bie gu, tak jak po każ dej iniek cji mo że
po ja wić się za czer wie nie nie lub ob rzęk, któ ry ustę pu je w ciąg kil ku dni.
Pa cjen tka na na stęp ny dzień mo że pod jąć co dzien ne obo wiąz ki.
Kto mo że wy ko ny wać za bie gi pre pa ra tem Scul ptra?
Sto so wa nie pre pa ra tu wy ma ga du że go do świad cze nia. Dla te go pro du -
cent pre pa ra tu, fir ma Sa no fi-Aven tis dba, by le ka rze sto su ją cy Scul ptrę
zo sta li so lid nie prze szko le ni. Je dy nie le karz po sia da ją cy cer ty fi kat ma
pra wo za ku pu pre pa ra tu oraz wy ko na nia za bie gu.
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