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7. AQUALYX

(lipoliza iniekcyjna)

Zabieg wolumetryczny twarzy ma na celu uwidocznienie
kości jarzmowych i uzupełnienie ubytków tkanki
podskórnej twarzy oraz poprawy objętości twarzy
związanej z wiekiem lub szczególnym układem
anatomicznym. Zabieg gwarantuje spektakularne
natychmiastowe efekty, które utrzymują się przez ok. 1824 miesiące.
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8. VOLUMETRIA TWARZY
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Zabieg polega na podaniu serii zastrzyków (kwas
dezoksycholowy) w miejsca, w których gromadzi się
tłuszcz. Zebiegi z zastosowaniem preparatu AQUALYX
to obecnie najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza
metoda bezoperacyjnego usuwania tkanki tłuszczowej
i modelowania sylwetki.
Preparatem AQUALYX możemy usuwać tkankę tłuszczową w takich miejscach jak: kończyny górne – w okolicy
tricepsu, fałdy na plecach (poniżej żeber), brzuch, biodra,
„bryczesy”, okolica podpośladkowa, wewnętrzna strona ud
wewnętrzna strona kolan, podwójny podbródek/modelowanie konturu żuchwy, ginekomastia męska. Nie jest to
metoda leczenia nadwagi.
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Paniówki
ul. Zabrska 12 B

Paniówki, ul. Zabrska 12 B
tel.: + 48 32 440 07 15,
+48 695 929 491
www.nasza-poradnia.com.pl
Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu.
Stosujemy tylko oryginalne wypełniacze wysokiej
jakości.
www.nasza-poradnia.com.pl

Poniedziałek-Piątek godz.: 8:00-18:00
Sobota-Niedziela
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
www.nasza-poradnia.com.pl
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1. ZABIEGI Z UŻYCIEM BOTOKSU
Zabieg wykonywany jest poprzez wstrzyknięcie, małej
ilość preparatu precyzyjnie w kilka miejsc na twarzy
po badaniu przez lekarza i ustaleniu stosownej dawki.
Czas zabiegu jest zależny od liczby leczonych miejsc
(punkty iniekcji) zajmuje to około 15-20 minut.
Wskazania do zabiegu: zmarszczki mimiczne głównie
w górnej części twarzy, wokół oczu („kurze łapki”), poprzeczne na czole, pomiędzy brwiami („lwia zmarszczka”),
zmarszczki dolnej części twarzy – „bruzdy marionetki”,
na szyi, brodzie.
Zabieg z uzyciem Botoksu wykonywany jest również
w leczeniu: bruksizmu (zgrzytanie zębami), nadpotliwości
pach, nadpotliwość dłoni i stóp.
Pierwsze efekty będą widoczne po 2-3 dniach od injekcji. Pełen efekt działania botoksu czyli brak możliwości
zmarszczenia mięśnia, widoczny jest między 10 a 14 dniem
po zabiegu. Efekt ten utrzymuje się około 4-6 miesięcy
i ustępuje także stopniowo.
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3. WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK

5. ZABIEGI NIĆMI

Z czasem, a także pod wpływem czynników takich jak stres,
palenie tytoniu czy niezdrowy tryb życia, skóra twarzy staje
się wiotka i pojawiają się na niej zmarszczki.
Wskazania do zabiegów wypełniania zmarszczek: bruzdy
nosowo-wargowe (zmarszczki między nosem i ustami),
opadnięte kąciki ust, podkrążone oczy (wypełnianie „doliny
łez” ), zmarszczki nad górną wargą (tzn. „zmarszczki palacza” ), zmarszczki między brwiami, zmarszczki „kurze łapki”,
poziome zmarszczki na czole, korekta nosa. Przy zastosowaniu preparatów najnowszej generacji i systematycznemu powtarzaniu procedury, każdy kolejny zabieg jest bardziej efektywny, a rezultaty utrzymują się dłużej.

Dzięki zastosowaniu nici PDO, u osób z pojawiającymi się
efektami starzenia skóry możemy uzyskać: odmłodzenie
skóry, wygładzenie zmarszczek, zwężenie porów, rozjaśnienie skóry, łagodny lifting skóry.
Aplikacja nici jest praktycznie bezinwazyjna i bezbolesna,
trwa około pół godziny, nie pozostawia blizn ani nacięć,
a drobne zaczerwienienia znikają w ciągu kilku dni.
System nici PDO powstał pięć lat temu i obecnie wykonywany jest w wielu krajach. Produkt posiada medyczny
certyfikat bezpieczeństwa CE i jest dopuszczony w całej
Unii Europejskiej.

(kwas hialuronowy)

6. ZABIEG MEZOTERIAPII CIENKOIGŁOWEJ

2. ZABIEG MODELOWANIA UST
Zabieg modelowania ust ma na celu poprawianie
ich konturu, powiększanie objętości. Korekta dotyczy
przeważnie zbyt mało wykształconej wargi górnej lub
dolnej. Zabieg wykonuje się za pomocą preparatów kwasu
hialuronowego. Powiększenie objętości ust powoduje,
że znikają małe i większe zmarszczki dookoła ust, co daje
ogólny efekt odmłodzenia.
Ponieważ okolice ust są bardzo wrażliwe, proponujemy
pacjentom znieczulenie przy pomocy kremu.

(rozpuszczalne nici liftingujące)

4. ZABIEGI MEZOTERIAPII WŁASNYM
OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM
„WAMPIRZY LIFTING”
Osocze bogatopłytkowe pozyskiwane jest z krwi Pacjenta
bezpośrednio przed podaniem.
Zabieg przeprowadzany jest poprzez pobranie i odwirowanie własnej krwi pacjenta a następnie podanie w postaci iniekcji. Pozwala to na aktywację własnych płytek krwi zawartych w osoczu, które: pobudzają procesy regeneracji tkanek,
wspomagają proces angiogenezy (tworzenia nowych naczyń krwionośnych), aktywują komórki macierzyste.
Zabiegi najczęściej stosuje się, aby poprawić wygląd: policzków, fałd nosowo-wargowych, okolic oczu (gdy występują kurze łapki, cienie) czy powiek, ust, czoła i podbródka,
fałd na szyi i karku, dekoltu, dłoni, wykorzystywany jest również w likwidacji rozstępów, wypełnianiu blizn potrądzikowych oraz likwidacji skutków łysienia

Zabieg ten przeznaczony jest dla wszystkich tych, który
pragną w skuteczny i mało inwazyjny sposób poprawić
jędrność i nawilżenie skóry, a także pozbyć się drobnych
zmarszczek.
Wskazania do zabiegu: odmładzanie, poprawa wyglądu, przywracanie napięcia i elastyczności skóry, redukcja
zmarszczek, redukcja przebarwień, odmłodzenie owalu
twarzy, przywracanie napięcia i elastyczności skóry.
Już po pierwszym zabiegu widać poprawę wyglądu skóry.
Jednak najlepsze efekty przynosi wykonanie serii kilku zabiegów. Ilość zabiegów oraz ich intensywność uzależniona
jest od stanu skóry oraz oczekiwań pacjenta. W intensywnej fazie zaleca się wykonanie ok. 4 zabiegów w odstępach 2-3 tygodniowych. W fazie podtrzymującej zaleca się
2-3 serie w roku.

