GALDERMA W PANI

PięknA w każdym wieku
Czujesz się młodo i chcesz też tak wyglądać? Zależy to tylko od Ciebie.
W utrzymaniu skóry w dobrej kondycji pomogą Ci zabiegi medycyny
estetycznej. Poddawanie się im w umiarze, pod kontrolą lekarza w naturalny
sposób poprawi jakość Twojej cery. Pamiętaj, że troskliwe, mądre
i przemyślane podejście do siebie przyniesie Ci zadowolenie z życia.
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Problemem wielu moich pacjentek są zmarszczki
w okolicach oczu – zarówno te mimiczne, jak i powstałe
na skutek utraty kolagenu. W obu przypadkach doskonałe
efekty przynosi terapia z zastosowaniem preparatów na bazie
kwasu hialuronowego, takich jak: Restylane skinboosters,
Restylane Perlane, Emervel Touch czy Emervel Deep.
Zastosowana w tych produktach innowacyjna formuła
zmodyfikowanego kwasu hialuronowego nie tylko skutecznie
wypełnia zmarszczki, ale również doskonale nawilża skórę,
stymulując komórki do produkcji nowego kolagenu. Zabiegi
na bazie kwasu hialuronowego są doskonałym
i kompleksowym rozwiązaniem dla pacjentek szukających
skutecznych sposobów na walkę z pierwszymi oznakami
starzenia się skóry. Warto podkreślić, że zabiegi należą do
metod nieinwazyjnych i komfortowych, a efekty utrzymują
się przez wiele miesięcy.
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Preparaty na bazie wysoko zaawansowanej technologicznie
formuły zmodyfikowanego kwasu hialuronowego, takie
jak Emervel Lips, Restylane skinboosters i Restylane Lip
Volume to innowacyjna metoda rewitalizacji wrażliwej
okolicy ust oraz
doskonały sposób
modelowania warg
z efektem naturalnego,
pięknego wyglądu.
Kwas hialuronowy
doskonale i długotrwale
nawilża skórę
od wewnątrz,
stymulując komórki
do produkcji nowego
kolagenu. Dodatkowo
charakteryzuje się
wysoką plastycznością,
dzięki której
perfekcyjnie wypełnia ubytki w postaci zmarszczek i bruzd.
Dlatego pacjentkom szukającym kompleksowego zabiegu
poprawiającego stan nawilżenia i struktur skóry okolic ust
oraz kształtu warg polecam zabiegi z wykorzystywaniem
preparatów Emervel Lips, Restylane skinboosters i Restylane
Lip Volume. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu
i utrzymują się przez wiele miesięcy. To, co warto podkreślić,
to: komfort, jakość i wysokie bezpieczeństwo terapii
pozwalające pacjentkom czuć się pewnie i mieć gwarancję
podkreślenia i uwypuklenia ich naturalnego piękna.

Twarz w pełnym blasku
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Zmęczona, pozbawiona blasku i jędrności skóra twarzy
każdej kobiecie dodaje kilka lat. Dlatego swoim pacjentkom
zwracamy szczególną uwagę, by oprócz codziennej
pielęgnacji ciała ogromną wagę przykładały do zdrowego
trybu życia, zbilansowanej diety i unikania, w miarę
możliwości, sytuacji stresujących. Nie zawsze jednak
to się udaje. Z pomocą wówczas przychodzą zabiegi
z zastosowaniem innowacyjnych metod wykorzystujących
naturalne właściwości kwasu hialuronowego, tj. zdolność
wiązania cząsteczek wody, ujędrniania i odmładzania skóry
poprzez stymulację produkcji kolagenu. Doskonałe efekty
długotrwałej i dogłębnej rewitalizacji zmęczonej skóry
twarzy przynoszą zabiegi z użyciem preparatów Restylane
skinboosters oraz Emervel Touch. Zawarty w nich kwas
hialuronowy charakteryzuje się wysokim stopniem
plastyczności i odpowiednimi parametrami gęstości, które
zapewniają idealne dopasowanie się do struktury
naturalnych tkanek. To dlatego efekty są tak spektakularne
– wyraźnie odmłodzona, ujędrniona i nawilżona skóra,
poprawiony owal twarzy oraz korekcja drobnych
i głębszych zmarszczek. Warto podkreślić, że zabiegi są
wysoce komfortowe, bezpieczne i skuteczne oraz to,
co najistotniejsze, poleca się je wszystkim pacjentom,
bez względu na wiek, których problemem jest zmęczona
i pozbawiona blasku skóra twarzy.
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Odbierz swój Kalendarz Piękna
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Znajdź nas też na Facebook-u

