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Dermatologia estetyczna XXI wieku nie tylko chce zatrzymywać lub opóźniać efekty
starzenia się skóry, ale coraz częściej oferuje pacjentkom na całym świecie możliwość
cofnięcia nieubłaganie pędzących wskazówek czasu. Robi to dzięki tzw. induktorom
tkankowym, czyli preparatom, które pobudząją zmęczoną skórę do naturalnej odbudowy.
Do tej grupy należy również Radiesse.

✓ JEGO WYJĄTKOWA FORMUŁA OPARTA O TRUDNO BRZMIĄCY - HYDROKSYAPATYT wapnia oraz matrycę żelową powoduje, że działa on dwufazowo. Daje nie tylko
natychmiastowy efekt wypełnienia, ale powoduje, że utrzymuje się on nawet dwa
lata. Jak to możliwe? W czasie kiedy matryca żelowa wypełnia skórę, wyraźnie
odmładzając rysy twarzy, hydroksyapatyt cudownie działa na jej własne procesy regeneracyjne.
Potem oba składniki Radiesse ulegają stopniowemu, powolnemu wchłanianiu, a efekt wypełnienia,
zwiększenia objętości czy poprawy konturu utrzymuję się na skutek wytworzenia nowych włókien
kolagenowych w danym obszarze, dzięki czemu efekt jest naturalny i długotrwały.
✓ JEST TO PREPARAT, KTÓRY POPRAWIA OBJĘTOŚĆ SKÓRY, niweluje głębokie zmarszczki oraz
przywraca utracone kształty i kontur twarzy. Łączy on możliwość uzyskania natychmiastowych
efektów z długofalowym odmłodzeniem skóry. Przy tym jest całkowicie bezpieczny dla naszego
organizmu. Jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy chcą widzieć piękne efekty
bezpośrednio po zabiegu, ale oczekują od preparatu długotrwałego działania. Jako lekarz
dermatolog, trener anti-aging oraz kobieta serdecznie rekomenduję tą terapię moim pacjentkom.
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CZY SĄ NA RYNKU BEZPIECZNE ZABIEGI
NA GÓRNĄ I DOLNĄ POWIEKĘ?
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EYEMATRIX to najnowsza procedura, która pozwala skutecznie i bezpiecznie regenerować
skórę dolnej i górnej powieki, przywraca im jędrność i elastyczność, dzięki czemu uzyskujemy
bardzo silny efekt odmładzający, porównywalny do zabiegów chirurgicznych. eyeMatrix
bazuje na sprawdzonej technologii SubAblacji i nowym aplikatorze eyeTip, którego kształt,
wymiary i sposób działania został dostosowany do jednej konkretnej potrzeby. Zaawansowana
technologia pozwala uniknąć typowych zagrożeń zabiegów laserowych takich jak poparzenia
i fotouczulenia, redukuje bolesność zabiegu i znacząco skraca okres rekonwalescencji. Zabieg
skutecznie zwalcza objawy opadających powiek, zmarszczek i wiotkości skóry wokół oczu.
Silny naturalny efekt widać już po jednym zabiegu, który kosztuje 1000 zł.
EYEMATRIX to przełomowe rozwiązanie, które sprawi, że już nigdy nie pomyślisz o zabiegach
chirurgicznych.

