BELOTERO – MŁODZIEŃCZY WYGLĄD W KAŻDYM WIEKU

Bądź piękna
z Radiesse i Belotero

Czy podczas wizyty w gabinecie medycyny estetycznej
można jednocześnie wypełnić zmarszczki, wymodelować
kontur twarzy, poprawić gęstość i strukturę skóry? Tak.
I dokona tego jeden zabieg z wykorzystaniem preparatów
Merz Aesthetics, które umożliwiają kompleksowe podejście
do regeneracji skóry i wypełnienia zmarszczek, gwarantując
jednocześnie pełne bezpieczeństwo.

Młoda twarz ma kształt litery „V”, jest jędrna, a kontury
są wyraziste. Bez względu na to jak się czujemy, jak dobre
są nasze geny, każdy typ skóry traci ostatecznie elastyczność, zmniejsza się zawartość kolagenu. Policzki opadają, podbródek wiotczeje, a owal twarzy rozszerza się ku dołowi. Na skutek zaistniałych procesów
starzeniowych symetryczny kształt litery „V” odwraca się.
Zachować naturalne piękno chciałby każdy z nas. Przy szerokiej popularności i dostępności zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej ciężko jednak
dokonać właściwej decyzji o wyborze bezpiecznego i odpowiedniego dla
naszych potrzeb preparatu, który przywróci młodzieńczy wygląd. Tymczasem takim preparatem jest Radiesse – hydroksyapatyt wapnia – wypełniacz
przywracający objętość.
Modelując skórę za pomocą preparatu Radiesse pobudzamy własne fibroblasty do produkcji kolagenu, a tym samym poprawiamy jakość cery. W zależności od stanu i kondycji skóry każdego pacjenta wyznaczamy odpowiednią
ilość zabiegów, a uzyskany efekt wypoczętej, odmłodzonej twarzy utrzymuje
się nawet do półtora roku.
dr Małgorzata Bałgaj, BAŁGAJ Centrum
Dermatologii Estetycznej, Wrocław, balgaj.com.pl
Radiesse to, w rękach doświadczonego lekarza, niezwykłe
narzędzie do walki z grawitacją. Ten skuteczny stymulator
tkankowy, silnie pobudzający syntezę kolagenu, a przez to
poprawiający jędrność skóry, możemy podać w miejsca, w których skóra jest
najbardziej rozciągnięta, powodując zagęszczenie kolagenu i lepsze napięcie.

Po 35. roku życia skóra zaczyna tracić objętość i jędrność. Systematycznie uwidaczniają się zmiany, które bardzo wpływają na utratę młodzieńczego wyglądu
twarzy. Zapadają się policzki, pojawia się dolina łez
i wgłębienia w okolicy skroni, uwydatniają się fałdy nosowo-wargowe,
zmniejsza się broda, a kąciki ust opadają. Wszystko to daje efekt twarzy
starszej, zmęczonej i smutnej.
Skuteczną i sprawdzoną odmładzającą metodą, która w sposób naturalny przywróci rysom twarzy łagodność, jest lifting wolumetryczny. Przy
użyciu kwasu hialuronowego Belotero Volume w ciągu godziny możemy
uzyskać bardzo satysfakcjonujący efekt. Belotero Volume jest preparatem
podatnym na formowanie – jego wysoka plastyczność ułatwia modelowanie żelu po iniekcji, co pozwala uzyskać całkowicie naturalny wygląd.
Zabieg przeprowadzamy przy użyciu delikatnej dla tkanek kaniuli. Dzięki zawartości substancji znieczulającej (lidokainy) w preparatach Belotero,
pacjent nie odczuwa dyskomfortu w trakcie oraz po zabiegu. Opuszczając
klinikę, może od razu wrócić do codziennych zajęć.
Pacjentki i pacjenci lubią widzieć efekty działania medycyny estetycznej
od razu. Lifting wolumetryczny spełni ich oczekiwania – da efekt podniesienia owalu twarzy, przywróci objętość oraz młody wygląd. To wystarczy, aby wyjść z gabinetu odmłodzonym o kilka lat. Na dodatek, ten stan
utrzymuje się około 12-18 miesięcy.

RADIESSE – WYGRANA WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA
dr n. med. Ana Alekseenko, Centrum Kosmetyki
i Medycyny Estetycznej MEDICOR, Kraków,
medicor.krakow.pl

dr Anna Piwek-Laskowska, Time Clinic,
Warszawa, timeclinic.pl

Początkowo korekcję daje nam tzw. matryca żelowa, w której zawieszone są
cząsteczki hydroksyapatytu wapnia, po czym matrycę żelową i hydroksyapatyt zastępują włókna kolagenowe. Dzieje się tak po upływie 4-6 tyg. Wtedy
oceniamy końcowy efekt i jeżeli chcemy go jeszcze polepszyć, możemy powtórzyć zabieg. Dobry efekt powinien utrzymywać się przez ok. 2-3 lata.

TOKSYNA BOTULINOWA – ODMŁODZENIE
I PROFILAKTYKA PRZECIWZMARSZCZKOWAdr
dr n. med. Piotr Szlązak, Dermedica, Gdynia,
dermedica.info
Toksyna botulinowa najlepiej sprawdza się w likwidowaniu zmarszczek mimicznych np. „kurzych łapek” wokół
oczu, czy „lwich zmarszczek” między brwiami. Jej aplikacja w wybrane miejsca blokuje na ok. 5-6 miesięcy przekazywanie impulsów
z zakończeń nerwowych do mięśni i zapobiega nadmiernej mimice twarzy.
Dzięki temu skóra leżąca tuż nad mięśniami relaksuje się, widoczne wcześniej zmarszczki ulegają spłyceniu, a cała okolica poddana zabiegowi wygładza się. Ponieważ każda twarz ma odmienną budowę anatomiczną, a mięśnie
nie zawsze pracują w 100% symetrycznie, zabieg powinien być przeprowadzony przez doświadczoną osobę, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i z odpowiednimi dawkami leku.
Warto wiedzieć, że poza wygładzaniem zmarszczek, toksynę botulinową stosuje się także do leczenia nadpotliwości dłoni, stóp i pach.
Znajdź nas na FB Merz Aesthetics Polska

dr Dominika Posłowska, Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej RE VITAE, Kielce,
revitae.com.pl
Z wiekiem skóra staje się bardziej wiotka, a kompartmenty tłuszczowe, które młodej twarzy nadają kształtu
i wigoru, zmieniają się. Część z nich zanika, co najłatwiej
dostrzegalne jest w środkowej części twarzy w postaci zmniejszenia objętości jarzmowej i przyśrodkowej części policzka. Inne przedziały tłuszczowe
przemieszczają się w dół, po części za sprawą grawitacji, po części za sprawą
tracących jędrność i napięcie tkanek. I tak powstają tzw. „dolina łez”, „chomiki” oraz dochodzi do zaniku wyraźnego konturu żuchwy.
Linia wypełniaczy Belotero jest doskonałym narzędziem w rękach doświadczonego lekarza do radzenia sobie z utratą objętości i odbudowywania młodzieńczego wyglądu twarzy. Doceniam Belotero za jego plastyczność, doskonałe łączenie się z tkankami i przewidywalny efekt. Zależy mi na osiągnięciu
harmonijnego rezultatu, satysfakcjonującego mnie, a przede wszystkim mojego pacjenta. Spośród gamy 5 produktów Belotero najchętniej pracuję z Belotero Balance i Belotero Volume, wykorzystując je do zabiegów wolumetrycznych, odbudowy bródki, uzupełniania objętości skroni, odświeżania oraz
powiększania czerwieni wargowej. W codziennej praktyce liczy się dla mnie
dobry, naturalny efekt, bezpieczeństwo i przewidywalność zabiegu. Belotero
daje mi ten komfort.

dr Rafał Prager, PROESTETICA Klinika
Medycyny Estetycznej dr Prager, Poznań,
proestetica.com.pl
Wiele pacjentek zgłasza się do mnie z problemem utraty sprężystości skóry, pojawieniem się na niej drobnych
zmarszczek, uczuciem suchości i ściągania. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest postępujące z wiekiem zmniejszenie ilości zawartego w skórze kwasu hialuronowego. To bardzo ważny składnik, który silnie
wiąże wodę, tworząc dobre warunki dla zachodzących w skórze procesów
regeneracyjnych.
Chcąc przeciwdziałać procesowi starzenia i odwrócić jego skutki, stosuję zabieg mezoterapii. Polega on na dostarczeniu bezpośrednio do skóry niewielkich dawek substancji leczniczych. Uzupełniają one m.in. niedobory kwasu
hialuronowego, radykalnie zwiększając poziom nawilżenia i przywracając
skórze blask.
Mezoterapia to znakomity zabieg. Tym skuteczniejszy, im lepszy preparat
zastosujemy do jej wykonania. Na rynku jest wiele dobrych preparatów, ale
ja w szczególności polecam pacjentkom Belotero Hydro. Oprócz silnie wiążącego wodę kwasu hialuronowego, zawiera on bowiem w swym składzie
również glicerol, który wzmacnia efekt nawilżenia i sprawia, że efekty zabiegu utrzymują się dłużej. Skóra odzyskuje świeżość i staje się widocznie
młodsza, a to wszystko w 20 minut i przy znieczuleniu specjalnym kremem,
który eliminuje uczucie bólu.

Gdzie na zabieg?
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