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Terapia estetyczna
nie tylko kobiet
Z roku na rok coraz więcej
mężczyzn zauważa potrzebę
skorzystania z terapii estetycznych, wielu jednak ciągle się
ich obawia ze względu na reakcję środowiska. My kobiety,
które znamy zbawienne działanie takich zabiegów, możemy się stać ich przewodnikami
po świecie zdrowej i dobrze
wyglądającej skóry.
Porozmawiajmy o skórze
Twojego mężczyzny
Można powiedzieć, że przez wieki mężczyźni radzili sobie bez kremów, kwasu hialuronowego
i toksyny botulinowej i nie dbali szczególnie o swoją skórę … choć to nie do końca prawda, sięgając na przykład myślami do starożytnego Egiptu i dbałości mężczyzn o swoje ciała. Ale to, że
kobiety jako pierwsze kulturowo zagarnęły dla siebie przywilej dbania o skórę nie zwalnia Panów
z obowiązku pielęgnacji i zachowania dobrego wyglądu. Zdrowa i zadbana skóra jest wizytówką atrakcyjności mężczyzny. Stosując mądrą i specjalistycznie dobraną pielęgnację i poddając się terapiom estetycznym działamy prozdrowotnie, niwelując przyspieszone starzenie się skóry, wynikające ze zwolnienia jej naturalnych procesów regeneracyjnych. W prosty i bezpieczny
sposób możemy walczyć z widocznymi oznakami starzenia się skóry – zwiotczeniem tkanek,
zmarszczkami i brakiem elastyczności – zwłaszcza w okolicy brwi, oczu, policzków, żuchwy
i szyi stosując Nici Happy Lift. Aby zlikwidować cienie pod oczami, które nadają twarzy wiecznie zmęczony, starszy wygląd, podaje się w tę okolicę preparat Light Eyes.

W dzisiejszych czasach skóra starzeje
się zdecydowanie szybciej niż nasz wiek
Za pewną część starzenia skóry odpowiadają nasze naturalne czynniki wewnętrzne związane z genami. Jednak ogromny niekorzystny wpływ mają czynniki zewnętrzne znacznie przyspieszające zwolnienie naturalnych procesów regeneracyjnych, takich jak: słońce, klimatyzacja, stres, dym papierosowy, spaliny itd… Wszystko to powoduje, że skóra starzeje się szybciej.
Dlatego też mężczyźni bardziej niż 200 lat temu winni są skórze właściwą rekompensatę za
szybki tryb życia i, okupione wysokim poziomem stresu, sukcesy zawodowe. I tu dla nas, drogie żony, partnerki, matki, widzimy duże pole do wsparcia naszych panów! Pamiętajmy też,
że wybierając się do dermatologa estetycznego, nasi mężczyźni nie tylko zadbają o wygląd
i komfort skóry, ale lekarz wykona lub zalecie odpowiednie badania profilaktyczne!

Za medycyną estetyczną w Polsce stoi wielu mężczyzn - lekarzy i managerów. Bardzo nas cieszy,
że w świadomości polskich mężczyzn coraz częściej terapie dermatologii estetycznej zajmują
miejsce w sferze medycyny prewencyjnej. Nasze
ośrodki medyczne mają wiele innowacyjnych metod sprzętowych, które dla Panów mogą być nie
tylko korzystne medycznie i wizualnie, ale również ciekawe technologicznie. Wiem, co może
czuć facet, który myśli o estetyce, ale wiedząc też,
że pracuję z doskonałymi specjalistami z ogromnym zaufaniem powierzam im moją skórą.
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