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Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Chciałabym zasięgnąć informacji na temat zmarszczek na szyi. satysfakcjonującego rezultatu. W doborze procedur i zaplanowaniu skuMam 36 lat, w ciągu ostatniego roku schudłam 14 kg. Moja szyja nie tecznego leczenia pomoże konsultacja z doświadczonym specjalistą.
jest napięta i elastyczna. Jakiemu zabiegowi mogłabym się podda?
Z tego co wiem, skóra w tym miejscu jest bardzo delikatna.
Mam pytanie odnośnie iniekcyjnych zabiegów. Zauważyłam, że kilka moich koleżanek odwiedziło ostatnio gabinet medycyny estePodczas codziennej pielęgnacji zarówno kobiety jak i mężczyźni często tycznej. Ich twarze wyglądają zdecydowanie na wypoczęte. Z chęcią
zapominają o skórze szyi i dekoltu. Wówczas powstaje kontrast, który skorzystałabym z takich zabiegów ale nie chcę wyglądać nienaturalmoże zdradzać wiek, niejednokrotnie dodając lat. Odmładzanie tka- nie. Proszę wyjaśnić mi działanie preparatów, które wykorzystywanek szyi należy do jednych z najtrudniejszych i niestety nie ma jednej ne są w gabinecie.
metody, która pozwoliłaby na skuteczną poprawę tego problemu. Aby
uzyskać zadowalające efekty w tej trudnej okolicy warto skorzystać Zmarszczki mimiczne i grawitacyjne powodują, że wyglądamy na zmęz terapii skojarzonej. Elastyczność oraz napięcie skóry można popra- czonych, złych a nawet smutnych. Może to powodowa, że ludzie, któwić podczas zabiegów termoliftingujących z użyciem odpowiednich rzy nas nie znają mogą błędnie odebrać naszą osobę. Zabiegi iniekcyjne
energii takich jak np. fale radiowe np. Pelleve, podczerwień np. Zaffiro, czyli związane z wstrzyknieciem substancji, należą do procedur które
lasery frakcyjne Erb-Yag, Erb-szkło, CO2 które działają obkurczająco na wymagają krótkiego czasu rekonwalescencji, a w większości przynostare, rozciągnięte włókna kolagenowe oraz pobudzają komórki skóry szą natychmiastowy efekt. Najczęściej wykorzystywanymi preparatawłaściwej do produkcji nowego kolagenu. Przeciwdziałanie siłom gra- mi są toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, kolagen oraz mieszanki
witacji, obkurczenie, poprawę napięcia, ale i również wpływ na głębiej witamin, aminokwasów i kwasów nukleinowych. Toksyna botulinowa
położone tkanki jak powięź i mięśnie można uzyskać przy pomocy wy- czyli tzw. „botoks” hamuje powstawanie i pogłębianie się zmarszczek
okoenergetycznych i skoncentrowanych ultradźwieków tzw. HIFU np. mimicznych np. czoła oraz okolicy oczu. Kwas hialuronowy ma właściUltraformer. Dodatkowo warto skojarzyć działanie wyżej wymienionych wosci objętościowe, spłycające bruzdy i zmarszczki, a dzięki wiązaniu
zabiegów uzupełniając je o odpowiednio zaplanowaną terapię iniekcyj- wody wpływa na nawilżenie tkanek np. skóry. W zależności od techniki
ną. Do tej kategorii zabiegów można zaliczy: klasyczną mezoterapię iniekcji kwasu hialuronowego doświadczony lekarz może uzyskać efekt
igłową ze specjalnie dobranymi koktajlami witaminowymi oraz kwasem spłycenia/wypełnienia, liftingu, nawilżenia czy nawet rekonstrukcji odhialuronowym, lipotransfer wykorzystujący własną tkankę tłuszczową powiednich tkanek. Wykonanie zabiegu przy użyciu odpowiednich prebogatą w komórki macierzyste stymulujące rewitalizację bądź podanie paratów oraz przez wykwalifikowanego specjalistę gwarantuje bezpiewłasnego osocza bogatopłytkowego, które dzięki zawartym czynnikom czeństwo oraz naturalny wygląd.
wzrostu silnie regeneruje oraz biostymuluje komórki skóry. Tylko odpowiednie połączenie wyselekcjonowanych terapii pozwoli na osiągnięcie Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Prezentacja

Twarzowy zabieg

Patrząc w lustro coraz częściej jesteś niezadowolona ze swojego wyglądu. Tęsknisz za młodzieńczą jędrnością i świeżością skóry? Zastanawiasz
się dlaczego twoje policzki nie przypominają tych sprzed kilku lat, pod oczami pojawiają się sińce, a usta oplecione są siatką mało atrakcyjnych
zmarszczek? No i skąd się wzięły te „chomiki”, które zaburzyły ten piękny owal twojej twarzy?

N

mikroliposukcji, a następnie odpowiednie przygotowanie pobranego
materiału do procesu implantacji. Advive - nowatorska metoda separacji
tkanki tłuszczowej wykorzystująca zaawansowaną technologię eliminacji starych niepełnowartościowych komórek oraz uszkodzonych tkanek.
Rezultatem uzyskanego materiału jest „eliksir” bogaty w najmłodsze żywotne komórki tłuszczowe oraz bezcenne komórki macierzyste. Młode
przeszczepione komórki bez problemu ulegają ponownemu unaczynieniu i zaczynają funkcjonować. Na świecie lipofiling popularny jest zarówno wśród kobiet i mężczyzn. Zabieg dedykowany jest dla wszystkich
osób, którym z upływem czasu niezbędne jest uzupełnienie ubytków
tkankowych, czyli wypełnienie fałd i zmarszczek, a także do rewitalizacji
i stymulacji komórek. Uzyskujemy naturalny efekt wypełnienia i odmłodzenia, który utrzymuje się przez wiele lat w formie niemal niezmienionej. Od kilku lat nowością jest tzw. nanofiling służący rewitalizacji skóry
twarzy, szyi i dekoltu w formie bardzo płytkich wypełnień lub w formie
Jednak w obecnych czasach medycyna posiada wiele metod, aby zatrzy- mezoterapii. Podkreślić należy, iż jest to bardzo skuteczna i bezpieczna
mać proces starzenia, od metod dość radykalnych takich jak chirurgicz- metoda, jednak wymagająca dużego doświadczenia, a także odpowiedne liftingi twarzy. Jednak taka procedura jest dedykowana pacjentom z nich i ściśle określonych warunków w jakich może być wykonywana.
znaczącym nadmiarem tkanek. Mniej inwazyjnymi sposobami są zabiegi laserowe, które dostosowuje się indywidualnie do potrzeb pacjenta.
Dużą popularnością cieszą się zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego.
ad / Foto: materiały prasowe
Są to zabiegi mało inwazyjne dające efekt natychmiastowy i bardzo
naturalny.

iestety, proces stopniowych zmian w naszym wyglądzie jest
ściśle powiązany ze zmianami jakie dochodzą w naszej fizjonomii, który polega na opadaniu tkanek miękkich z kostnego
szkieletu twarzy. W wyniku procesu grawitacji dochodzi do
powstawania zmarszczek i bruzd. Jest to proces nieunikniony, jednak zawsze szybciej występuje u kobiet palących papierosy i korzystających
z kąpieli słonecznych. Ich skóra znacznie szybciej traci kolagen i elastynę. Duży wpływ na proces starzenia ma również poziom hormonów
u kobiet, nagły spadek ilości hormonów, najczęściej w okresie menopauzy, powoduje że skóra staje się cieńsza, a w głębszych warstwach
dochodzi do zaniku tłuszczu podskórnego. Na domiar złego zmniejsza
się jędrność skóry, zanikowi ulegają również kości policzkowe, co powoduje, że zmieniają się nasze rysy i twarz zaczyna wyglądać na zmęczoną
i starą.

Kolejną metodą, która może być kontynuacją zabiegów lub procedurą
zupełnie niezależną jest metoda transplantacji tłuszczu, kryjąca się również pod nazwą lipotransfer lub lipofilling. Jest to idealne rozwiązanie dla
osób, które podczas jednego zabiegu chciałyby pozbyć się tkanki tłuszczowej z obszarów, gdzie występuje ona w nadmiarze oraz wykorzystanie jej tam gdzie są ubytki tkankowe. Pierwszym etapem jest wykonanie
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