URODA NOWE ZABIEGI

Mezoterapia fibryną
KLINIKA PAWLIKOWSKI

P

obiera się krew z żyły
– ok. 20 ml, z czego otrzymuje się ok. 4 ml fibryny.
Separuje się ją w specjalnej
wirówce, potem odciąga z probówki do strzykawki i cienką igłą
podaje w okolicę oka, tak jak mezoterapię. Są to płytkie ukłucia,
w przypadku pogłębionej doliny
łez fibrynę podajemy w jeden
punkt. Efekty wizualne są doskonałe, ponieważ czynniki wzrostu
zawarte w fibrynie wiążą białka
zapewniając im właściwą strukturę. Jednocześnie sama fibryna
stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu strukturalnego i elastycznego. Preparat działa silniej
niż osocze bogatopłytkowe. Proces trwa ok. 3-6 miesięcy, a zadowalający efekt utrzymuje się do
dwóch lat. Jest nim zagęszczenie
skóry, redukcja zasinień, zwiększenie elastyczności i napięcia
dolnej powieki, poprawa przepływu limfy. Skóra staje się wyraźnie
grubsza i lepiej ukrwiona, cienie
są mniej widoczne, a tendencja
do obrzęków wyraźnie mniejsza.
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MONIKA ZYGIER .41 lat
Miałam obrzęki pod oczami
i zaznaczającą się delikatnie
dolinę łez. Szukałam zabiegu,
który naturalnie pobudzi skórę
do regeneracji i zniweluje
trochę „poduszeczki”. Zabieg
okazał się szybki i komfortowy.
Jestem bardzo wrażliwa na ból
i igły, ale ku mojemu zaskoczeniu, ukłucia odczułam mniej
niż ugryzienia komara.
Trwało to raptem kilka minut.
Prawie natychmiast pojawił się
obrzęk, dostałam dwa zimne
okłady, ale opuchlizna i tak
była wyraźnie widoczna.
Utrzymywała się przez dwa dni,
trzeciego mogłam w makijażu
normalnie funkcjonować.
Od zabiegu minęły dwa
miesiące. Widzę, że skóra jest
bardziej napięta i wygląda
młodziej, nie ma prześwitów
naczynek, delikatnie spłyciły
się zmarszczki mimiczne.
Na pewno powtórzę terapię.
CZAS TRWANIA: 30 minut
znieczulenie + 30 minut zabieg
CENA: 1500 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ:
1-2 zabiegi co dwa lata
ADRES:
klinikapawlikowski.pl

Intraceuticals Retouch
CE-CE BEAUTY CLINIC
OD REDAKCJI
Łączy infuzję tlenową z aplikacją
preparatów z peptydami biomimetycznymi i zaawansowanymi
składnikami roślinnymi.

W

czasie konsultacji
z ekspertem dobierany jest najlepszy
zestaw preparatów z myślą
o osiągnięciu oczekiwanych
efektów terapii w konkretnych
obszarach. Są one nakładane
na skórę, a następnie wtłaczane w jej głębsze warstwy przy
wykorzystaniu technologii
infuzji tlenowej Intraceuticals.
W pierwszej kolejności kosmetyczka stosuje Hialuronowe serum bazowe, które nawadnia
i rewitalizuje oraz przygotowuje
skórę do przyjęcia składników
aktywnych. Jego formułę oparto na połączeniu trzech rodzajów kwasu hialuronowego:
nisko-, średnio- i wysokocząsteczkowego. W kolejnych etapach zabiegu wybrane przez
eksperta preparaty aplikowane
są w taki sam sposób jak serum
bazowe. W serii Retouch znajdują się serum przciwzmarszczkowe, liftingujące, serum na
okolice oczu oraz rozświetlające. To właśnie z ich użyciem
komponowany jest indywidualny program zabiegowy.

ANETA MAJEWSKA
.43 lata
To świetny zabieg – przyjemny,
delikatny, ale też taki, który
daje od razu widoczny efekt.
Czuję, że moja skóra stała się
przede wszystkim przyjemnie
nawilżona, wypełniona, wygładzona i zwarta. Dodatkowo
mam wrażenie, że zabieg
dobrze zadziałał na bliznę,
którą mam po szyciu. Widzę
wyraźną poprawę kolorytu skóry – jest jednolita i rozjaśniona. Zaczerwienienia zostały
zniwelowane. Podrażnienie
i dyskomfort zniknęły – czuję,
że moja skóra wyraźnie się
wyciszyła. Od razu po zabiegu
spłyciły się drobne linie, twarz
wygląda na wypoczętą, zrelaksowaną – jak po urlopie. Wygląda po prostu na zdrowszą
i młodszą. A ja spędziłam
przyjemny czas w dobrych
rękach profesjonalnej kosmetolog – pani Teresy.
CZAS TRWANIA: 60 minut
CENA: 350 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ:
seria 4 zabiegów
w tygodniowych odstępach
ADRES:
Ce-Ce Beauty Clinic,
salon.cece.pl

tekst: JUSTYNA ŚLUSARCZYK, zdjęcia: ALBERT ZAWADA/AG, TOMASZ STAŃCZAK/AG

OD REDAKCJI
Pomaga zniwelować cienie
i obrzęki pod oczami oraz
wzmocnić wiotką skórę jednocześnie wypełniając dolinę łez.

