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1. Wypełniacz - brzmi groźnie
Faktycznie, „wypełniacz” może brzmieć groźnie, jednak warto 
wiedzieć, że podawany kwas hialuronowy jest substancją naturalnie 
występującą w organizmie. Rodzimy się z jego bardzo dużym zapasem, 
jednak już po ok 25 roku życia nieuchronnie go tracimy. 
Tym samym kwasem możemy nadać naszym ustom pożądany kształt 
i wielkość. 
2. Czy jest to bezpieczne?
Zawsze stawiaj na profesjonalizm. W rękach wykwali� kowanego 
i doświadczonego lekarza jesteś w 100% bezpieczny. Omijaj miejsce 
w których zabiegi medyczne wykonują kosmetyczki. Modelowanie ust 
mimo, że jest procedurą dosyć szybką, wymaga solidnych podstawach 
znajomości anatomii.
3. W jaki sposób mogę uatrakcyjnić swój uśmiech?
Za pomocą kwasu hialuronowego możesz nadać ustom nie tylko 
większej objętości, ale również poprawić ich kontur, wyrównać 
dysproporcję między górną a dolną wargą, czy podnieść kąciki ust 
i uwydatnić łuk kupidyna. Te drobne „triki” powodują, że nie tylko 
nasze usta, ale również cała twarz nabiera atrakcyjnego, pogodnego 
i młodzieńczego wyglądu.
4. Czy warto jest modelować usta, które są wiecznie 
spierzchnięte?
Jeśli masz problem z odpowiednim nawilżeniem ust – zabieg 
z użyciem francuskiego kwasu hialuronowego StylAge Special Lips jest 
idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Dzięki niemu nie tylko 
uatrakcyjnisz wygląd swoich ust, ale również silnie i dogłębnie je 
nawilżysz, bowiem 1 cząsteczka tego kwasu wiąże aż 500 cząsteczek 
wody. Dodatkowo produkt ten zawiera naturalny antyoksydant 
– mannitol, który będzie chronił twoje usta przed tzw. starzeniem 
oksydacyjnym.
5. Usta jak z obrazka?
Zdjęcie gwiazdy zostaw w domu. Korekcja polega na podkreśleniu 
naturalnego kształtu twoich ust. Ich wygląd musi  pasować do twojej 
twarzy. Duże usta u osoby o delikatnych rysach, będą wyglądały 
komicznie. Skonsultuj z lekarzem swoje oczekiwania i ustalcie jaki 
najbardziej atrakcyjny efekt możecie uzyskać.  
6. Jak długo trwa zabieg?
Zabieg jest procedurą dosyć szybką – trwa on ok 10 minut. Przed 
samym zabiegiem zostaniesz poproszona o wypełnienie 
kwestionariusza medycznego, z którego lekarz dowie się czy nie masz 
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żadnych przeciwskazań do zabiegu. Jeśli przechodzisz właśnie infekcję 
lub masz opryszczkę – przełóż wizytę.  
7. A co z bólem?
Bez obaw. Na ok 30 min. przed zabiegiem na usta kładzie się specjalny 
krem znieczulający. Jeśli Twój próg bólu jest bardzo niski, lekarz 
zaproponuje Ci znieczulenie stomatologiczne lub wykonanie zabiegu 
z użyciem StylAge Special Lips Lido – kwasu hialuronowego, który 
dodatkowo w swoim składzie zawiera lidokainę – substancję 
o działaniu znieczulającym.  
8. Jak długo utrzymuje się efekt?
Efekt utrzymuje się ok.12 miesięcy. Pamiętaj jednak, że duże 
znaczenie ma twój tryb życia - jeśli palisz papierosy i nadużywasz 
słońca lub solarium - efekt będzie krótszy. Tuż po samym zabiegu 
często pojawia się opuchlizna, która ustępuje po ok 24 godzinach. Tak 
więc jeśli uznasz że Twoje usta są zbyt duże - nie panikuj - wraz 
z ustąpieniem opuchlizny zobaczysz ich prawdziwy wygląd i piękno.
9. Czy po pierwszym zabiegu już zawsze będę musiała 
powiększać usta?
Absolutnie nie - podawana objętość kwasu, jest na tyle duża aby 
uatrakcyjnić wygląd ust, a jednocześnie na tyle mała, że nie 
rozciąganie skóry. Efekty zabiegu zanikają stopniowo, delikatnie. Jeśli 
będziesz chciała ponowić zabieg, to tylko dlatego, że będzie ci 
brakowało pełnych, pięknie wyglądających ust.
10. Jak się przygotować do zabiegu?
Ważne jest, abyś na 5 dni przed nie zażywała aspiryny, ani innych 
leków rozrzedzających krew. Przez 12 godzin po zabiegu zrezygnuj 
z nakładania makijażu na usta, aby uniknąć możliwości 
wprowadzenia bakterii w miejsce wkłucia. Do 7 dni unikaj promieni 
słonecznych, a po samym zabiegu spożywaj duże ilości wody 
mineralnej. 
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