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Młodsza w godzinę

Częstym problemem pacjentek przychodzących do naszej Kliniki są opadające policzki, cienie pod oczami oraz widoczne bruzdy nosowo-wargowe.
Wraz w upływem lat skóra produkuje coraz mniej substancji budujących, takich jak: kwas hialuronowy, elastyna, kolagen, dlatego staje się cieńsza,
mniej elastyczna, wiotka, co sprawia, że pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki. Dodatkowo, w strategicznych obszarach tracimy podskórną
tkankę tłuszczową, która podpiera i uwypukla skórę. Dlatego zapadają się skronie i policzki, a w późniejszym okresie tworzą niechciane „chomiczki”.
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Klinice Zawodny zawsze poszukujemy nowych rozwiązań, dlatego uważamy, że zabieg Neauvia Stimulate Lift
jest idealną odpowiedzią na potrzeby naszych pacjentek
i pacjentów.

Na czym polega zabieg?

Jak długo utrzymują się efekty?

Neauvia Stimulate Lift to nowoczesny niechirurgiczny lifting twarzy,
który jednocześnie unosi oraz regeneruje skórę – nawilża ją oraz przebudowuje, działając zarówno w głębi, jak i na jej powierzchni. Pierwszym
etapiem zabiegu jest jednoczesne zastosowanie przez lekarza dwóch
produktów: Neauvia Stimulate oraz Neauvia Hydro Deluxe.

Efekt wypełnienia ubytków tkankowych, napięcia oraz redukcji głębszych zmarszczek utrzymuje się średnio 12 miesięcy i jest widoczny
bezpośrednio po zabiegu. Najlepszy rezultat uzyskujemy stopniowo do
miesiąca po wykonanej iniekcji. Przez cały czas biodegradacji produktu, uwalniane zostają drobne cząstki hydroksyapatytu wapnia, który
dodatkowo stymuluje procesy tworzenia się nowego kolagenu, wydłużając efekt zabiegu. W trzecim tygodniu po zabiegu głównym, w celu potrzymania i wydłużenia efektu, sugerowane jest wykonanie serii trzech
zabiegów mezoterapii preparatem Neauvia Hydro Deluxe w odstępach
2-4 tygodni.

Neauvia Stimulate to połączenie czystego kwasu hialuronowego wyprodukowanego z niepatogennej dla człowieka bakterii Bacillus Subtilis
oraz bardzo cennego minerału dla naszej skóry - hydroksyapatytu wapnia. Lekarz podaje produkt w okolice policzków specjalną techniką tworząc stelaż liftingujący. Wysokie stężenie kwasu hialuronowego oraz
sieciowanie nietoksyczną substancją polimer PEG powodują, że Neauvia
Stimulate zapewnia długotrwałe wypełnienie, poprawę napięcia oraz
uniesienia opadającej w wyniku procesu starzenia skóry. Obecność hydroksyapatytu wapnia, który jest stopniowo uwalniany podczas naturalnego procesu biodegradacji produktu, powoduje intensywne stymulowanie ﬁbroblastów do produkcji kolagenu, dzięki czemu otrzymujemy
efekt zagęszczenia skóry oraz zniwelowania wiotkości, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jej wyglądu.
Drugim etapem zabiegu jest powierzchowne podanie preparatu Neauvia
Hydro Deluxe, który oprócz czystego kwasu hialuronowego dostarcza
do skóry hydroksyapatyt wapnia oraz główne składniki kolagenu – ami-
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nokwasy: glicynę oraz L-prolinę. W ten sposób dostarczamy do skóry
kolejną dawkę kwasu hialuronowego, który odpowiada za jej nawilżenie
oraz substancji stymulujących ﬁbroblasty do produkcji kolagenu, które
wpływają na jej jakość, napięcie oraz zdrowy, młody wygląd.

Zdrowie i uroda

Dla kogo jest zabieg?
Zabieg Neauvia Stimulate Lift jest dedykowany osobom z widocznymi
zmarszczkami, wiotkością skóry oraz słabego jej nawilżenia. Z zabiegu
mogą skorzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
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