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LIFTING
Oto nowoczesne zabiegi, które bezinwazyjnie 
przywrócą skórze młodszy wygląd.

O

L

uroda ZABIEGI

DR FRANCISZEK 
STRZAŁKOWSKI
lekarz medycyny  
estetycznej
klinikastrzalkowski.pl 

LEK. ANETA  
PRASKA-JAROS 
lek. med. estetycznej  
Regenerum Clinic Biały 
Kamień, Warszawa; Klinika 
Bonus Medicus, Łódź

DR BARTOSZ 
PAWLIKOWSKI 
lekarz medycyny  
estetycznej
klinikapawlikowski.pl

OSOCZE 
PLUS FIBRYNA
naturalne ostrzykiwanie
● JAK DZIAŁA ZABIEG Taki duet to bio-
stymulacja skóry preparatami pobranymi  
z krwi własnej pacjenta. Osocze odżywia 
skórę. Fibryna jest jej budulcem, wspo-
maga powstawanie elastyny i kolagenu  
oraz wygładza zmarszczki. Efekt to 
wszechstronna poprawa elastyczności 
oraz sprężystości skóry. 

● WYKONANIE Pobraną krew odwirowu-
je się w wirówce, by uzyskać osocze i fi-
brynę. Osoczem ostrzykuje się twarz, szy-
ję lub dekolt. Fibrynę podaje się w miejsca 
ubytków tkanki w zależności od potrzeb. 

● EFEKTY Zaleca się 3 zabiegi co 4-tygo-
dnie. Efek utrzymuje się do 6 miesięcy  
u pań przed czterdziestką. Cena zabiegu 
na twarz: osocze + fibryna to ok. 1200 zł.

LIFTPICO 
ujędrnianie laserem
● JAK DZIAŁA ZABIEG Tu wykorzystuje się nowocze-
sny laser picosekundowy. Jego wiązka pobudza tkan-
ki do odbudowy kolagenu i elastyny. Skóra ulega za-
gęszczeniu i ujędrnieniu, a zmarszczki zredukowaniu. 

● WYKONANIE Po znieczuleniu miejscowym okolicę 
zabiegową pokrywa się strzałami wiązką lasera. Ważny 
jest dobór parametrów: im wyższe, tym lepszy rezultat.

● EFEKTY Efekt liftingu najlepiej widać po 3 miesią-
cach i utrzymuje się 1-2 lata. Zwykle wystarczą  
1-2 zabiegi. Cena na twarz: od 1600 zł.
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EEASY LIFT
rusztowanie z nici
● JAK DZIAŁA ZABIEG To metoda od-
młodzenia twarzy, czyli uniesienia po-
liczków, likwidacji drugiego podbródka, 
opadających powiek i zmarszczek mario-
netek za pomocą stałych nici Spring  
Thread. Ich zadaniem nie jest zagęszcze-
nie skóry, ale jej mechaniczne uniesienie, 
jak w operacyjnym liftingu twarzy i szyi.

● WYKONANIE  Po znieczuleniu miejsco-
wym nici wprowadza się giętką igłą pod 
skórę twarzy i całej głowy. Tkanki podcią-
gane są do góry, a nie na boki, co zapew-
nia naturalny efekt i zachowanie mimiki.  

● EFEKTY Efekt odmłodzonej oraz  
uniesionej skóry utrzymuje się do 10 lat.  
Cena zależy od liczby użytych nici, np.  
powieki ok. 5 tys. Po 10 latach można  
wykonać zabieg retencji – skrócenia  
nici oraz przedłużyć efekt liftingu.

po

Panią Beatę (56 lat) martwiła opadają-
ca linia żuchwy i policzków. Wyraziste 
bruzdy nosowo-wargowe i marionetki 
nadawały twarzy smutny wygląd. 

p r z e d

Zabieg Easy Lift sprawił, że Pani Beata 
odmłodniała o 10 lat! Ma teraz wyraźniej 
zarysowany owal twarzy, jej policzki są 
uniesione, a bruzdy zredukowane. 


